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Svar på motion från Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) om att 
införa lag om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979–
3)
Sammanfattning

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de 
som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större 
valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka 
den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande:

1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och 
därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Juridisk bedömning 
Förvaltningen ser inga juridiska hinder för kommunfullmäktige att avslå eller besluta om ett 
införande av LOV för daglig verksamhet då LOV är frivillig att tillämpa för kommunen för 
tjänsten daglig verksamhet. LOV gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa 
valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som omfattas av de 
SPV-koder som anges i lagen (1 kap. §1 LOV). 
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Bakgrund

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom den beslutade insatsen daglig verksamhet 
och genom LOV får de som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket 
resulterar i större valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet 
skulle också stärka den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande: att utreda 
hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska 
gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att 
brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för regioner och 
kommuner när de inrättar valfrihetssystem för hälso- och socialtjänster. LOV är frivilligt för 
kommuner att införa och är ett alternativ till upphandling enligt LOU. Syftet med LOV är 
att underlätta för upphandlande myndigheter att ge brukaren tillgång till vissa tjänster med 
bästa möjliga kvalitet. Ett valfrihetssystem startar genom ett politiskt beslut med 
efterföljande annonsering av den upphandlande myndigheten. I det beslutade 
förfrågningsunderlaget bör även ersättningen framgå. Utgångspunkten för utformningen av 
valfrihetssystemet är att det är i enlighet med EU-rättens grundläggande principer om 
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
Egenregiverksamhet och externa leverantörer som utför liknande tjänster bör ha samma 
villkor och krav. 

Nationellt har 32 av 290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 
kommuner som har LOV för tjänsten hemtjänst. Av Göteborgsregionens (GR) 13 
medlemskommuner är det enbart Göteborgs stad som har LOV för daglig verksamhet. 
Kungälvs kommun har LOV för hemtjänst och antalet utförare är två. 

Verksamhetens bedömning
Konkurrensverket skriver i sin utvärdering av konkurrensförhållandena i kommunernas 
valfrihetssystem (rapport 2013:1) att de brukare som väljer upplever att det är bra och viktigt 
att kunna ha möjligheten att få välja själva. Med hjälp av profilering har det visat sig bli 
enklare för brukare att särskilja utförare från varandra och utförarna kan attrahera nya 
brukare utan att göra avkall på de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Profilering kan ge 
även ett större och bredare utbud och ökar brukarnas valmöjligheter. Olika profileringar kan 
vara en viss inriktning på insatsen som exempelvis språk, teater eller kulturellt skapande 
innehåll. Även Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter i en uppdatering kring 
kunskapsläget upp att studier indikerar att valfrihet stärker upplevelsen av att ha inflytande. 
Verksamhetens bedömning är att det finns möjligheter att bredda utbudet av inriktningar av 
daglig verksamhet utan att införa LOV. Verksamheten kan öka delaktigheten och 
valmöjligheterna för brukarna genom att de tillsammans med brukarna kartlägger önskemål 
och behov och på så vis också identifierar specifika inriktningar för en önskad verksamhet. 
Detta innebär att kommunens verksamhet kan utvecklas genom att ha dagligverksamhet med 
olika inriktningar. Kommunens egen verksamhet skulle kunna profilera sig och ge ett 
bredare utbud för brukare att välja mellan. Finns en efterfrågad inriktning hos en extern 
utförare skulle tjänsten även kunna upphandlas utifrån lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling, LOU. 
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SKR menar också att det är viktigt att det finns många producenter av tjänsten som den 
upphandlande kommunen avser konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem 
som breddar utbudet. Andra viktiga faktorer som SKR anser betydelsefulla för att 
producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är pris, utformning av ersättningssystem 
och vilka krav som ställs på producenterna, befolkningsmängden (volym), tiden som 
kommunen har arbetat med konkurrensutsättning och alternativa utförare och 
formuleringen av förfrågningsunderlaget. Verksamheten bedömer att det på förhand är svårt 
att veta vilken effekt ett LOV införande skulle få både utifrån ett brukarperspektiv och 
påverkan på den egna verksamheten. Detta då det är avhängigt av hur många aktörer som 
kommer ansöka om att få bli en leverantör av dagligverksamhet i Kungälvs kommun. 
Kommer det in ett stort antal leverantörer breddas utbudet och valmöjligheten för brukare 
blir större. Det skulle även leda till en ökad konkurrens mellan externa leverantörer och 
kommunens verksamhet något som ställer högre krav på utbud, profilering, kvalitet och 
innehåll. Om det blir få leverantörer som ansöker om att få utföra dagsligverksamhet finns 
begränsade möjligheter för brukare att välja inriktning och ett antagande är att det inte 
påverkar den kommunala verksamheten i större utsträckning. Vid ett läge där få leverantörer 
av LOV dagligverksamhet är aktuella är det verksamhetens bedömning att ett LOU 
förfarande är ett effektivare alternativ som kan möta behovet av att bredda utbudet inom 
dagsligverksamhet.   

Utifrån ovan resonemang föreslås motionen avslås. 

Den statliga utredningen Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2) 
har jämfört en grupp kommuner som tillämpar LOV med kommuner som inte tillämpar 
LOV avseende kostnader, effektivitet och kvalitet. Utredningens resultat framhåller att de 
inte ser några större skillnader mellan grupperna och sammantaget är det svårt att se vilka 
effekter ett valfrihetssystem får på kostnaderna, kvaliteten och effektiviteten. 

Förvaltningens bedömning utifrån andra kommuners införandeplaner är att införandetiden 
kan uppskattas till ca 12-18 månader. 

I utredningen om avgränsningar, krav och villkor samt ekonomisk ersättning utformas 
förfrågningsunderlaget. Precis som Konkurrensverket (Rapport 2013:1) skriver så är det 
viktigt att förfrågningsunderlaget formuleras på ett sådant sätt att det stimulerar till 
profilering för att få ett större och bredare utbud. Förfrågningsunderlaget ska vara enkelt, 
tydligt och så kort som möjligt. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som 
samtliga leverantörer måste uppfylla för att bli godkända. Följande ingår i 
förfrågningsunderlaget.

 Krav på leverantören.
 Kommersiella villkor.
 Administrativa bestämmelse. 
 Särskilda kontraktsvillkor.
 Den ekonomiska ersättning som ska utgå till utföraren.

Kungälvs kommun kan exempelvis ställa krav på att utförarens personal har en viss 
kompetens och erfarenhet, att utföraren har ekonomisk stabilitet, att utföraren ska 
rapportera till kvalitetsregister, följa upprättade vård- och genomförandeplaner, bedriva 
systematiskt kvalitetsarbete med kontroll och uppföljningar, ha särskilda öppettider eller 
väntetider, att utföraren använder ett visst IT-system, medverkar och bistår huvudmannen 
med underlag för uppföljning samt medverkar i katastrof- och krisberedskap. 
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Förfrågningsunderlaget blir med andra ord en kravspecifikation för den kvalitet som ska 
levereras av både externa utförare såväl som interna utförare i egenregi. Verksamheter i 
egenregi ska varken gynnas eller missgynnas i förhållande till externa leverantörers 
verksamhet. Kungälvs kommun som upphandlande myndigheten har dock det yttersta 
huvudmannaansvaret för att brukarna får de tjänster de har rätt till. 

Utredningsarbetet bör innefatta dialog med brukare, leverantörer och den egna 
verksamheten. Information är en viktig del i både implementeringsfasen och i arbetet med 
att stödja brukarna i deras valsituationer. 

När förfrågningsunderlag och ersättning är beslutad och beslut om att förbereda införande 
av LOV för daglig verksamhet har tagits så startas en löpande annonsering på den nationella 
webbplatsen. I och med att annonseringen sker löpande så finns ingen sista dag för att 
lämna in en ansökan om att delta i valfrihetssystemet. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål: en trygg omsorg med valmöjligheter 
genom hela livet och nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för 
de som står längst från arbetsmarknaden samt kommunstyrelsens resultatmål: kommuners 
verksamheters kvalité ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 8: Anständiga arbetsvillkor, mål 10: 
Minskad jämlikhet och ekonomisk tillväxt och mål 11: Hållbara städer och samhällen.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berör Program social hållbarhet och Funktionshinderplan.
Funktionshinderplanen är underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap 
och tillser att programmet realiseras genom åtgärder inom fastställda områden. I 
funktionshinderplanen finns det en aktivitet fram till 2023 om kvalitetshöjande insatser 
inom daglig verksamhet som leder till en meningsfull sysselsättning. Ytterligare aktivitet med 
syfte att skapar arbete för personer med funktionsnedsättning är att utifrån 
Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra funktionshindrades 
förutsättningar för arbete och sysselsättning. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Insatsen omfattar personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete, inte utbildar sig och har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder. Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till individens personliga 
utveckling och främja delaktighet i samhället. I verksamheten bör det finnas både 
habiliterande och mer produktionsinriktade arbetsuppgifter. Det övergripande målet är att 
underlätta möjligheten till en anställning och denna möjlighet ska prövas regelbundet på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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I SOU 2014:2 betonar de statliga utredarna att uppföljning av valfrihetssystem visar att vissa 
personer kan ha svårare att ta till vara på de fördelar som ett valfrihetssystem avser att ge. 
Det gäller framförallt personer som på grund av vissa medicinska diagnoser har svårt för att 
göra egna välgrundade val. Exempel på sådana diagnoser kan vara stroke, afasi, psykisk 
funktionsnedsättning, demenssjukdom eller hjärnskador. Ett valfrihetssystem behöver således 
ha ett väl utvecklat stöd till de som på egen hand inte har förmåga att göra informerade val. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Hur medarbetare kommer påverkas är svårbedömt och beror på hur många privata utförare 
som vid ett LOV införande kommer bli aktuella. Om kommunen inför LOV inom 
dagligverksamhet och det kommer många privata utförare kan det leda till att medarbetare 
inom kommunen väljer att söka sig till ett privat företag och det i sig ger medarbetare större 
valmöjlighet att välja arbetsgivare. Det kan även innebära att kommunens verksamhet inom 
dagsligverksamhet minskar i omfattning vilket kan leda till att medarbetare hamnar i 
omställning och behöver byta arbetsplats och arbetsuppgifter. Vid ett införande av LOV där 
det inte blir så många privata utförare är bedömningen att medarbetare inte påverkas.  

Ekonomisk bedömning
I ett valfrihetssystem konkurrerar inte producenterna om priset utan alla utförare får samma 
ersättning utifrån beslutad ersättningsmodell. Det finns ett flertal olika ersättningsmodeller 
inom valfrihetssystem. Grunden för ersättning bör vara kostnaden för verksamheten som 
bedrivs i egenregi. En för låg ersättning kan innebära att få aktörer är intresserade och en för 
hög ersättning kan bli kostnadsdrivande. 

Nyckeltalen från databasen Kolada angående ”Nettokostnad LSS daglig verksamhet 2021”, 
som Socialstyrelsen och SCB har tagit fram, visar att kostnaden i Kungälvs kommun var 24,3 
tkr per brukare och månad jämfört med 27,1 tkr i LOV-kommunen Göteborg. 
Kalkylen bygger på: bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och regioner och externa intäkter för bostads- och lokalhyror, dividerad med 
antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.
Av Göteborgsregionens (GR) 13 medlemskommuner är det enbart en kommun som har 
LOV för daglig verksamhet. Denna kommun har den näst högsta kostnaden per DV-brukare. 
Tabellen nedan visar kostnadsskillnader i några av GR:s kommuner. 

Kostnadsskillnaden mellan Göteborgs kommun och tillexempel Tjörns kommun är 16%, 
som motsvarar 3,7 tkr per brukare och månad. 
Om Kungälvs kommun ska införa lag om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet (som idag 
har 217 brukare), med Göteborgs ersättningsmodell, så skulle kostnaden stiga med 11%, 
vilket innebär en kostnadsökning på cirka 7 100 tkr från den sammantagna årskostnaden för 
Kungälv.

Nettokostnad LSS daglig 
verksamhet 2021 i tkr 
(källa: Kolada)

Göteborg 
(LOV)

Kungälv Lilla Edet Ale Härryda Tjörn

Årskostnad per brukare 324,8 291,9 292,4 287,1 283,9 280,9

Månadskostnad per brukare 27,1 24,3 24,4 23,9 23,7 23,4
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Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås. 

Haleh Lindqvist Lena Arnfelt
Kommundirektör Sektorchef Trygghet och stöd

Expedieras till: 

För kännedom till:

 



91/22 Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet  - KS2021/0979-3 Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet  : Motion LOV

Motion till kommunfullmäktige                                                                     2021-05-26 

Från Utvecklingspartiet 

 

Motion gällande LOV inom Daglig verksamhet i Kungälv 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS, SFS 1993:387) är en rättighetslagstiftning 

som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. 

Syftet är att den enskilde ska ges möjlighet att så långt det är möjligt att leva som andra personer i 

samhället. En av de tio rättigheter som anges i lagen gäller daglig verksamhet. Det innebär att 

personer som saknar förvärvsarbete, är i yrkesverksam ålder och inte utbildar sig och som ingår i 

personkrets 1 och 2 enligt LSS har rätt till denna verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge 

dessa personer en meningsfull sysselsättning utifrån det behov som omvårdnadsförvaltningens 

biståndshandläggare bedömer.  

Sysselsättningen kan vara i någon av Kungälvs kommuns enheter för daglig verksamhets egna 

basgrupper eller företagsgrupper med dagligt handledarstöd eller på en enskild plats på ett företag 

eller förening utan dagligt handledarstöd.  

Inom kommunens egen verksamhet finns olika inriktningar. Att bredda detta utbud genom att låta 

externa aktörer vara med och erbjuda verksamhet skulle utöka utbudet och troligen också stärka den 

kommunala verksamheten.  

En stor fördel skulle dessutom vara att för kunderna som beviljats daglig verksamhet skulle ges en 

större valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Sid 2 (3) Lagen om valfrihetssystem (LOV, 

SFS 2008:962) reglerar hur ett sådan system skulle kunna fungera. Flera kommuner runt om i landet 

har redan infört LOV inom daglig verksamhet.  

 

Förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag: 

 

-Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle kunna fungera och därefter inför 

detsamma. 

 

 

__________________________________ 

Ewa Wahlin (UP) 

 

________________________________ 

Ancy Wahlgren (UP) 
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KS2021/0979–3 

Utskottet för Trygghet och Stöd 2022-10-04 

Anteckning till protokollet gällande införa lagen om valfrihet (LOV) inom dagligverksamhet. 

Att bredda detta genom att låta externa aktörer vara med skulle med all säkerhet utöka utbudet. Den 

stora vinningen av detta är att de som beviljats dagligverksamhet skulle ges större valfrihet att hitta 

något som passade dem. Att välja att inte ge dessa personer den valmöjligheten är att styra och 

begränsa deras utveckling. 

Flera kommuner har redan infört LOV (SFS 2008:962) och Utvecklingspartiet tycker att Kungälv borde 

vara en av dom! 

 

Utvecklingspartiet 

Ancy Wahlgren 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 17 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 247/2022

Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet (Dnr KS2021/0979)
Sammanfattning

Den 26 maj 2021 inkom Ewa Wahlin (UP) och Ancy Wahlgren (UP) med Motion gällande 
LOV inom daglig verksamhet i Kungälv. Motionen lyfter fram att det inom kommunens 
egna verksamheter finns olika inriktningar inom daglig verksamhet och genom LOV får de 
som beviljas daglig verksamhet tillgång till ett bredare utbud vilket resulterar i större 
valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Det bredare utbudet skulle också stärka 
den kommunala verksamheten. I motionen föreslås följande:

1. Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle fungera och 
därefter införa detsamma. 

Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som 
ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
daglig verksamhet
Bilaga Motion LOV
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP)

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen Bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Erik Andreasson (V): Bifall till utskottets förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 18 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster Miguel Odhners (S) yrkande och 1 nej-röster för Martin Högstedts (UP) 
yrkande antar Kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande. Tre ledamöter avstod i 
omröstningen.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) X

Summa: 11 1 3

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås. 

__________
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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Svar på motion från UP om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom 
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ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom 
att brukaren får välja bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) har i en uppdatering kring kunskapsläget om valfrihetssystem lyft fram att 
det behövs många producenter av tjänsten som den upphandlande kommunen avser 
konkurrensutsätta för att kunna skapa ett valfrihetssystem. Andra viktiga faktorer som SKR 
anser betydelsefulla för att producenterna ska vilja ingå i ett valfrihetssystem är priset, 
utformningen av ersättningssystemet och vilka krav som ställs på producenterna, 
befolkningsmängden (volym), tiden som kommunen har arbetat med konkurrensutsättning 
och alternativa utförare och formuleringen av förfrågningsunderlaget. Nationellt har 32 av 
290 kommuner LOV för daglig verksamhet vilket kan jämföras med 156 kommuner med 
LOV för tjänsten hemtjänst. 
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2022-09-21

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda
(Dnr KS2021/1942-3)

Sammanfattning

Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för förtroendevalda.

Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts.

I Motionen föreslås följande:
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf format i

efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter möten.
- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 eMeeting

under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.
- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras när

ovan yrkande är beslutade.

Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad.

Juridisk bedömning

I kap 5 § 15 kommunallagen regleras kallelser till sammanträden i kommunfullmäktige, där följande
anges:  ” Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden som ska behandlas.”

I 8 kap 12 § kommunallagen regleras tillkännagivande av protokoll,  ”Senast andra dagen efter det
att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska
det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet
får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.”

I Kommunstyrelsens reglemente § 25 regleras kallelser till kommunstyrelsen där följande anges:

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald,
som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Om ett
ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare
varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordföringar och kommunjurist konsulteras.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Förvaltningens bedömning
Morgan Carlsson (SD) inkom i samband med kommunfullmäktige 2021-12-02 med en motion om 
administrativ förenkling för förtroendevalda. 

I motionen föreslås ”att samtliga dokument skall vara i pdf format”.

Förvaltningen har tidigare haft som ambition att alla dokument som skickas ut till förtroendevalda 
skall vara i PDF-format i största möjliga utsträckning.
I och med införandet av möteshanteringssystemet First Agenda Prepare, är det inte längre 
nödvändigt att handlingarna som läggs in i systemet är av PDF-format då funktionaliteten blir 
densamma oberoende på filtyp. Vid mailutskick är PDF-formatet fortsatt att fördra.

I motionen föreslås ”Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i 
pdf format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter möten.”

Att tillföra det underlag som finns till ärendena i möteshanteringssystemet försöker förvaltningen att 
efterleva i största möjliga mån. I vissa fall då handlingarna behöver skickas ut omgående eller i 
anslutning till sammanträde kan utskick via mail vara ett bättre alternativ än via 
möteshanteringssystemet First Agenda Prepare på grund av att det är mer tidseffektivt. 

I motionen föreslås ”Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 
360 eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.”

När motionen skrevs fanns det ingen möjlighet att skicka ut protokoll via 360 eMeetings då det var 
ett tekniskt begränsat system. Nu används i stället First Agenda Prepare för utskick av 
möteshandlingar, där möjligheten att bilägga justerade protokoll till instansen i efterhand finns. 
Förvaltningen kommer att tillföra protokollen efter att det blivit justerat till respektive möte.

I motionen föreslås även ”Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” 
KS2019/1408 uppdateras när ovan yrkande är beslutade.” 

Styrdokumentet ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408” är ett komplement 
och en anvisning utifrån kommunstyrelsens dokumenthanteringsplaner och syftar till att visa vilka 
rutiner som krävs för att upprätthålla offentlighetsprincipen och ett effektivt ärendeflöde, dels att 
klargöra ansvarsfördelningen mellan chefer, kansli och handläggare i förvaltning. 

Med anledning av det ovan nämnda bedöms inte en revidering av styrdokumentet vara aktuellt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till Kommunfullmäktiges 5:e strategiska mål Att medborgare och näringsliv ska 
känna ett ökat förtroende till kommunen. Kopplingen är att genom tydliga och lättillgängliga 
underlag ökar förtroendet för kommunen genom att medborgare och näringsliv får ett ökat 
förtroende genom att förtroendevalda är insatta i de förslag som kommer upp politiskt. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 16 i Agenda 2030, delmål 16.6 ”Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner utifrån aspekten att alla ledamöter som bär ett ansvar för de beslut som 
fattas på ett korrekt och informativt sätt får tillgång till det underlag som finns på bästa sätt utifrån 
förutsättningarna. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
I Kommunens styrdokument, Anvisning för ärende- och dokumenthantering, anges ”6.5.3 Anslag. 
Enligt kommunallagen ska justerade protokoll anslås på kommunens digitala anslagstavla. Tre 
veckor efter det att bevis om justering av beslutet har varit anslaget på kommunens anslagstavla 
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vinner besluten i protokollen laga kraft. Nämndsekreterare ansvarar för att anslå protokollet på 
kommunens digitala anslagstavla samt publicera protokollet på kommunens hemsida.” 

Enligt nuvarande styrdokument har nämndsekreterare ansvar att publicera justerade protokoll på 
kommunens hemsida och inte till övriga plattformar. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan på medborgar- och brukare då den riktar in sig på de 
dokument och handlingar som tillsänds ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och 
beredningar.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Beslutet har ingen påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv. Nämndsekreterare genomför de 
åtgärder som föreslås har redan idag som mål att jobba utifrån det som föreslås i motionen, eller på 
annat sätt förenkla för förtroendevalda i enlighet med denna tjänsteskrivelse. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på kommunen. 

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Haleh Lindqvist Mats Mikulic
kommundirektör t.f. administrativ chef

Expedieras till: 
Nämndsekreterare

För kännedom till:
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 249/2022

Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda (Dnr 
KS2021/1942)

Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om administrativ förenkling för 
förtroendevalda.

Syftet med motionen är att förenkla och förbättra möjligheterna för förtroendevalda att hitta 
handlingar och protokoll både inför och efter det att sammanträden genomförts.

I Motionen föreslås följande:
- Att samtliga dokument skall vara i pdf format
- Att dokument som inte finns i 360 eMeeting i dagordningen tillförs resp. punkt i pdf 

format i efterhand, dvs. inte som nu där ett eller flera mejl som kommer under eller efter 
möten. 

- Att samtliga justerade protokoll tillhörande resp. sammanträde också tillförs 360 
eMeeting under ”Avslutade möten”, så finns allt samlat på ett ställe.

- Att dokument ”Anvisning för ärende- och dokumenthantering” KS2019/1408 uppdateras 
när ovan yrkande är beslutade. 

Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om administrativ förenkling för förtroendevalda

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

__________

Expedieras till Morgan Carlsson (S)

För kännedom till
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Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet (Dnr
KS2022/0642-2)

Sammanfattning

Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja habiliteringsersättningen
inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april
2022 och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Juridisk bedömning

Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift och innebär ingen
skyldighet för kommunen att betala ut.

Daglig verksamhet är en lagstadgad insats enligt LSS-lagen. Daglig verksamhet ska vara en
stimulerande, utvecklande och personligt anpassad sysselsättning. Personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Kommunen bedömer varje enskild ansökan och
avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

I förarbetena till LSS-lagen framgår att kommunerna rekommenderas att lämna viss ersättning till
deltagare i daglig verksamhet (habiliteringsersättning).

Förvaltningens bedömning

Utvecklingspartiet har inkommit med en motion förslag om att höja habiliteringsersättningen inom
daglig verksamhet. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022
och remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

I motionen föreslås:

1. Att kommunfullmäktige med omedelbar verkan beslutar om att höja habiliteringsersättningen,
den s k ”flitpengen” med 100 %.

2. Att denna höjning inte skall ses som ett tak, utan bara ett första steg till en skälig ersättning.

Habiliteringsersättningen återinfördes i kommunen 2009 efter att den tidigare avvecklats i början av
2000-talet och innebär att brukare med beslut om daglig verksamhet (DV) får en dagpeng om 40 kr
vid närvaro i DV i minst 3 timmar.

För att stödja kommunerna att stimulera deltagande i daglig verksamhet lämnas ett statsbidrag,
som Socialstyrelsen har i uppdrag att betala ut. Av villkoren för statsbidraget framgår att
kommunerna ska betala ut dagpenning till personer som deltar i daglig verksamhet, för att få ta del
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av medlen. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2022. Hur 
mycket medel som varje kommun kan rekvirera framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för 
ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den 
senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Medelersättningen i samtliga kommuner under 2021 var före användandet av statsbidraget 47 
kronor per heldag och cirka 29 kronor per halvdag och efter användandet av statsbidraget cirka 71 
kronor per heldag och 44 kronor per halvdag. Vid en vidare jämförelse med GR-kommunerna 2022 
varierar ersättningsnivåerna från 40 kronor per heldag i bland annat Ale och Kungälv, 60 kronor per 
heldag i Alingsås och Partille upp till 134 kronor per heldag och 94 kronor per halvdag i Mölndal. I 
Göteborg stad är ersättningen per heldag 116 kr och för halvdag 81 kr. Heldagsersättning betalas i 
Göteborg ut för ett deltagande på 5 timmar eller mer per dag.

Definitionen av vad som räknas som heldag eller halvdag skiljer sig åt mellan kommunerna 
gällande deltagande timmar. För att räknas som heldag behövs i flera kommuner deltagande på 
över 5 eller 6 timmar. Det är heller inte helt enkelt att bara jämföra ersättningsnivåerna rakt av 
mellan kommunerna. Ibland är statsbidraget medräknat i dagpengen men inte i alltid.  

I Kungälvs kommun betalas statsbidraget ut som en engångssumma till alla deltagare. För 2022 blir 
det en engångssumma på cirka 8,8 tkr till varje deltagare, vilket innebär att med statsstödet 
inräknat är ersättningen högre än vad som beskrivs i motionen. Ersättningen på 40 kr per dag är 
alltså ej medräknat statsbidraget. 

Förvaltningen delar i övrigt bilden av vad som framkommer i Socialstyrelsens ”Redovisning av 2020 
års stimulanssatsning till kommunerna för habiliteringsersättning” gällande bland annat: 

- ”I likhet med tidigare år vittnar kommunerna om att de inte har möjlighet att finansiera höjningen 
av ersättningsnivån med egna medel om statsbidraget skulle utebli.” 

- ”Socialstyrelsen har också uppmärksammat att kommunerna önskar få besked om den statliga 
satsningen är långsiktig, hittills har de fått information ett år i taget.” 

- ”I likhet med föregående års uppföljning ser Socialstyrelsen att kommunerna uttrycker ett behov 
av att införa nationella rekommendationer för habiliteringsersättningen som inkluderar riktlinjer 
för ersättningsnivåer och hur medlen ska betalas ut. Detta för att främja en likvärdig hantering 
av ersättningen i landets kommuner. Myndigheten anser att detta är rimligt och att 
ersättningsnivåer mellan kommunerna inte bör skilja sig alltför mycket åt även om ersättningen 
inte är att betrakta som lön…”

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. Om fullmäktige skulle besluta att bifalla motionen ska 
beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att nå Sveriges lägsta 
arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 
alla åldrar och mål 8 som handlar om att verka för full och produktiv sysselsättning.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet har koppling till program och plan för social hållbarhet – ökat innanförskap samt 
funktionshinderplan. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ersättningen är uppskattad av de brukare som får den. En höjning av ersättningen skulle kunna 
påverka självkänsla och självförtroende samt ge ytterligare stimulans och motivation för att arbeta. 

Ersättningen har historiskt betalats ut tre gånger per år (februari, juni och oktober) men en ändring 
införs 2022 med utbetalning under sommaren och i december för att kunna bidra till genomförande 
av sommar- och julaktiviteter.  

I sammanhanget kan nämnas att det enligt Socialstyrelsen framförs av ett flertal kommuner …att 
statsbidraget borde inkludera andra grupper med funktionsnedsättning och som befinner sig i 
samma verksamheter, t.ex. personer med psykisk funktionsnedsättning och som får insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). De menar att det finns en orättvisa i att personer som ingår samma 
verksamheter och som deltar och utför samma uppgifter inte får samma ersättning.”

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Motionens innehåll och förslag till beslut bedöms inte påverka arbetsbelastning, arbetsmiljö eller 
personella resurser. 

Ekonomisk bedömning
Under 2021 var den totala budgeten i Kungälvs kommun för habiliteringsersättningar 1 782 tkr. 
Statsbidraget som betalades ut från Socialstyrelsen till kommunen låg på 1 819 tkr. Budgeten för 
habiliteringsersättningar 2022 är 1 856 tkr, som skulle täcka ersättning 40 kr per dag och brukare 
som deltar på kommunens dagliga verksamheter. För 2022 har kommunen beviljats 1 758 tkr i 
statsbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget betalas ut till alla deltagare som 
engångssumma (ca. 8,8 tkr till varje deltagare, som idag är 200 brukare).  Några ytterligare medel 
har inte avsatts i budget för ändamålet. 

Habiliteringsersättning Antal deltagare Ersättning per dag Årskostnad
Kungälv 2021 200 40 1 840 000

Eventuell höjning 100 % 200 80 3 680 000

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

Lena Arnfelt Carina Winkler
Sektorchef Verksamhetschef 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Ärende KS2022/0642–2 

Utskottet för Trygghet och Stöd 2022-10-04 

 

Anteckning till protokollet gällande att höja habiliteringsersättningen 

Utvecklingspartiet lämnade i våras in en motion om att dubbla habiliteringsersättningen. 

Den var då uppe i Kommunstyrelsen där majoriteten inte ville ta detta beslut vilket Utvecklingspartiet 

tyckte var ytterst märkligt då Socialdemokraterna gick till val på att tredubbla denna ersättning. 

Så den skickades då tillbaka till förvaltningen för en ekonomisk bedömning. 

Nu kom den upp I Utskottet för Trygghet och Stöd då var utvecklingspartiet det enda parti som 

yrkade bifall till denna motion. 

Detta är inget lagstadgat men Kungälv och flera andra kommuner har valt att ha denna ersättning 

och Kungälv ligger lågt. Att få 40 kr om dagen för att gå till ”jobbet” är ingen skälig ersättning med 

tanke på vad de bidrar med och hur det ekonomiska läget ser ut. 

 Dessa 40 kr räcker inte ens till en lunch! 

Denna höjning ger möjlighet till det där lilla extra som förgyller vardagen, men viktig symbolhandling 

för att visa för våra medborgare med dagligverksamhet att deras jobb är uppskattat och viktigt!  

Majoriteten har dessutom ett stort överskott i budgeten 1,2 miljarder och kan ändå inte gå med på 

att höja denna ersättning. Då Moderaterna också var tydliga med att de ville höja 

habiliteringsersättningen på detta möte är det oerhört konstigt att båda dessa MAJORITETS PARTIER 

RÖSTAR MOT FÖRSLAGET! Börjar fundera på varför man går ut med vallöften som man ändå inte går 

med på att genomföra trots ett överskott på 1,2 miljarder. 

 Mycket märkligt!!! 

 

Ancy Wahlgren 

Utvecklingspartiet 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 248/2022

Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)
Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP) 

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvaras.

Martin mot Morgan. Morgan Vinner. 

Utskott mot 

Propositionsordning
Ordföranden utser utskottets förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande mot Morgan 
Carlssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) (S) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Martin Högstedts (UP) yrkande och 3 nej-röster för Morgan Carlssons 
(SD) yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) x
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M)

Summa: 2 3 10

Ordföranden ställer därefter Utskottets förslag till beslut mot Morgan Carlssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för Morgan Carlssons (SD) 
yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) x

Summa: 9 4 2
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

__________

Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 248/2022

Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet (Dnr KS2022/0642)
Sammanfattning
Utvecklingspartiet har inkommit med en motion med förslag om att höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2022 och remitterades till kommunstyrelsen 
för vidare behandling.

Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning 
inom daglig verksamhet
Bilaga Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet
Protokollsutdrag utskottet för trygghet och stöd
Anteckning Ancy Wahlgren (UP) 

Yrkande 
Martin Högstedt (UP): Motionen bifalles.
Miguel Odhner (S): Bifall till utskottets förslag till beslut.
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvaras.

Martin mot Morgan. Morgan Vinner. 

Utskott mot 

Propositionsordning
Ordföranden utser utskottets förslag till beslut till huvudförslag. För att utse ett motförslag 
till huvudförslaget ställer ordföranden Martin Högstedts (UP) yrkande mot Morgan 
Carlssons (SD) yrkande. Omröstning begärs. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Martin Högstedts (UP) (S) yrkande och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 2 ja-röster för Martin Högstedts (UP) yrkande och 3 nej-röster för Morgan Carlssons 
(SD) yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X



93/22 Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - KS2022/0642-4 Protokollsutdrag - Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - Utskottet för Trygghet och stöd : Protokollsutdrag - Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 20 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) x
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) x
Greger Plannthin (SD) x
Marcus Adiels (M)

Summa: 2 3 10

Ordföranden ställer därefter Utskottets förslag till beslut mot Morgan Carlssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottets förslag till beslut och 
Nej-röst för bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för utskottets förslag till beslut och 4 nej-röster för Morgan Carlssons (SD) 
yrkande utses Morgan Carlssons (SD) yrkande till motförslag till huvudförslaget.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Erik Martinsson (MP) X
Gun-Marie Daun (KD) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Linda Åshamre (S) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) X
Anna Vedin (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Greger Plannthin (SD) X
Marcus Adiels (M) x

Summa: 9 4 2



93/22 Motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - KS2022/0642-4 Protokollsutdrag - Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - Utskottet för Trygghet och stöd : Protokollsutdrag - Svar på motion från Utvecklingspartiet om att höja habiliteringsersättning inom daglig verksamhet - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 21 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 

__________

Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet och reserverar sig mot beslutet. Se bilaga.

Expedieras till: Utvecklingspartiet
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Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport (Dnr KS2022/1865-1)

Sammanfattning

Periodens resultat till och med augusti är 424,7 Mkr och prognosen för 2022 visar på ett resultat på
357,2 Mkr. Resultatet motsvarar. Resultatet motsvarar 11,1 procent av skatter och statsbidrag.
Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det prognostiserade resultatet.

I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2022. Bedömningen av Kommunstyrelsens
resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rött – dvs kommer inte att uppfyllas. 11
mål bedöms gröna. Tre mål bedöms att gula – delvis uppfyllda.

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld har minskat genom
amortering med 150 Mkr under perioden. Vid augusti månads utgång var kommunens låneskuld
1 570 Mkr. Ytterligare en amortering om 70 Mkr är genomförd under september månad.
Koncernens låneskuld uppgår till 2 186 Mkr. Likviditeten är god. Siste augusti var behållningen på
koncernkontot 333,4 Mkr.

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

Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per
31 augusti och prognos för 2022, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

Juridisk bedömning

Enligt 13 kap. 1 § i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport upprättas för
en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en delårsrapport ska
upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Perioden för
denna obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar
av räkenskapsåret. Kungälvs kommun väljer att i delårsrapport två till och med augusti göra en
bokslutsrapport. Delårsrapporten redovisar också en ekonomisk prognos för helåret 2022.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom områdena
ekonomi, personal, och verksamhet. Efter april, augusti och december redovisas dessutom
uppföljning av resultatmål, uppdrag och en finansiell rapport.

Verksamhetens bedömning redovisas i rapporten ”Central delårsrapport 2 2022”

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för
kommunstyrelsens resultatmål. Rapportens utgångspunkt är Förvaltningens verksamhetsplan
2020 och en bedömning görs av utvecklingen av mål och ekonomi.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
En god ekonomi är en förutsättning för att leva upp till generationsperspektivet – dvs att
varje generation ska bära sina kostnader.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, fastställda och medel som 
förvaltningen har till sitt förfogande.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I rapporten redovisas utfallet ut ett medborgar- och brukarperspektiv

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Rapporten är av administrativ art och lägesbeskrivning och beslutet har ingen påverkan på 
medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen redovisas i rapporten.

Det ekonomiska resultatet för 2022 prognostiseras till 357,2 Mkr. I resultatet ingår 115 mkr av 
engångskaraktär. Resultatet motsvarar 11,1% av skatter och statsbidrag. Exkluderas 
engångsintäkter från exploateringsverksamheten och reavinster är det prognostiserade resultatet 
7,5 procent av skatter och statsbidrag. 

Med ovanstående resultat så når kommunkoncernen de finansiella målen.  

Bedömningen är att God ekonomiska hushållning kommer att uppnås. De finansiella målen 
bedöms vara uppfyllda vid årets slut och verksamhetsmålen kommer huvudsakligen att uppfyllas.

Förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, 

ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2022, personalnyckeltal samt 
finansiell rapport

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Håkan Hambeson, Christina Gunnesby, Annika Lindell, 

För kännedom till: Förvaltningsledningen, Ekonomi- och kvalitetsenheten
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1 Inledning 

Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som 

förvaltningen åtagit sig under perioden 2020-2022. 

Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per 

sektor. 

Status beskrivs med hjälp av symboler: 

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

Pågående, grön  = Arbete med genomförandet pågår 

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

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan 

Avslutat, röd bock = Genomförandet avslutat med avvikelse 
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2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 
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3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

3.1 10. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala 

hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. (SÖP) 

Beskrivning 

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de 

mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad 

etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning. 

3.1.1 Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10 

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete, 
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk 
ohälsa och tidiga insatser. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Avslutades i samband med T1, 2022. 

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

 Avslutad 

3.2 15. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet 

(SÖP) 

3.2.1 Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och 

föreningsliv 

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett 
självständigt liv med god hälsa 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet genomförs i brett samarbete med näringsliv, 
volontärer, rehab och föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning genomförd. Seniordagen 
genomfördes i  maj  och Seniorcaféet är öppnat sedan tertial 1 och där arbetas med att förebygga 
ensamhet, erbjuda gympa, yoga m.m. 

  

Ansvarig 
Lena Arnfelt  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 
Pågående 
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3.3 Ny 2022 Förvaltningen får i uppdrag att identifiera 

utvecklingsområden och återkomma med förslag kring vad 

som behöver göras för att stärka verksamhetens funktionalitet 

och robusthet utifrån ett tydligt brukar- och medborgarfokus. 

Dialogen förs mellan förvaltning och utskott/beredning 

Beskrivning 

Genom den årliga uppföljningen identifierar den politiska uppdragsgivaren områden som 

behöver fokuseras på: 

 

Undersökningar har visat på att ensamheten inom ordinärt boende har ökat och att man 

upplever en minskad möjlighet till inflytande. 

 

Vi har även noterat att antalet sociala kontrakt är många och att de individer som hamnar här 

har svårt att ta sig ut och får problem att hävda sig på bostadsmarknaden. 

 

Utifrån vad som beskrivs i Coronakommissionen kan vi även i Kungälv notera att här behöver 

vi göra en översikt vad gäller en ökad bemanning, ökad kompetens och rimliga 

arbetsförhållande. 

 

Arbetet med ökad robusthet måste utgå från att skapa fler heltidsanställningar genom 

omvandling från timanställningar och deltid inom sektorn. 

3.3.1 Genomförande: Kartläggning av åtgärder för en tryggare och 

robustare ToS-verksamhet för brukare och medborgare 

Sektorn ska arbeta med att förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetsledningsarbetet med 
identifiering av risker och åtgärder i socialtjänstprocessen och hälso- och sjukvårdsprocessen samt 
uppföljning av egenkontroller och åtgärder för att förbättra verksamhetens funktionalitet i brukar-
och medborgarperspektiven. En genomgående analys av långsiktiga kompetensbehov för att 
säkerställa bemanning och kompetens behöver inledas. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Genom den årliga uppföljningen identifierar den politiska uppdragsgivaren områden som behöver 
fokuseras på: 
 
1. Ensamhet inom ordinärt boende och minskad möjlighet till inflytande. 

Inom sektorn pågår utbildningar i social dokumentation grund och fortsättning. Ökad kunskap i 
social dokumentation leder till att kvaliteten i genomförandeplaner ökar samt bidrar till ökad 
kompetens med fokus på brukarens inflytande och delaktighet. Sektorn arbetar även med 
implementering av IBIC för att på ett systematiskt sätt utgå ifrån individens behov i arbetet med 
brukaren. Planering pågår med hur statliga bidrag för att minska ensamhet hos äldre kan 
användas för personer inom både särskilt boende och ordinärt boende. 

Utvecklingsområde: 

Verksamheten behöver anpassa bemanning utifrån brukarens behov genom att bland annat 
genomföra arbets- och vårdtyngdsmätningar. Utbildning i synpunkthantering/avvikelser är under 
utveckling. 

2. Ökat antal sociala kontrakt och individer som hamnar här har svårt att ta sig ut och får problem 
att hävda sig på bostadsmarknaden. 

Arbete pågår mellan verksamhetsområde Myndighet och utförare inom Sociala resurser genom att 
i högre grad arbeta med stödjande insatser för brukare för att snabbare få individer att klara av att 

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

 
Pågående 
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bo i en bostad med ett förstahands kontrakt. Inom verksamhetsområde Sociala resurser finns 
sedan 1 maj 2022 en boendegrupp som har i uppdrag att arbeta stödjande med målgruppen. Det 
finns ett upparbetat arbetssätt med fastighetsägare då det är viktigt att regelbundet följa upp vilka 
ärenden som kan omprövas från socialt kontrakt till ett förstahands kontrakt. 

 
3. Behov av ökad översikt vad gäller en ökad bemanning, ökad kompetens och rimliga 
arbetsförhållande. 

För att trygga kompetensförsörjning och rimliga arbetsförhållande arbetar Trygghet och stöd med 
att: 

• Stärka chefer genom ledarskapsutbildningar  

• Utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 

• SKR:s ledarskapsprogram för Nära vård samt workshops/webbinarium om Nära vård 
anordnade av GR och SKR  

• En kompetenshöjande satsning via äldreomsorgslyftet där vuxenutbildning och 
yrkeshögskola utbildar personal till undersköterska och specialistundersköterska. Cirka 
100 stycken kommer utbildas fram till 2024. 

• Fokusera på våra arbetsmiljömål: Ökad frisknärvaro, förutsättningar att alla ska kunna, 
orka och vilja arbeta ett helt arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv, ett tryggt arbetsliv 

• Stärka ett hållbart arbetsliv genom att tillsammans med medarbetare på alla nivåer arbeta 
med friskfaktorer. Under 2022 kommer äldreomsorgen med stöd av statliga medel ges 
möjlighet att frigöra tid i verksamheten för att arbeta fokuserat med arbetsmiljöfrågor. 
Detta blir en uppstart för att för att hitta arbetssätt på enheterna att arbeta mer 
strukturerat med arbetsmiljöfrågor samt öka delaktigheten och påverkansmöjligheten i 
verksamheten. Öka frisknärvaron och minska heltidssjukskrivningar med en tydlig 
inriktning att ta till vara på kommunens medarbetare för ett hälsosamt arbetsliv, det ska 
därigenom vara attraktivt att vara anställd och arbeta i Kungälvs kommun.  

• Öka intern kompetensförsörjning. Det pågår ett arbete med personer som har en 
långtidssjukskrivning att få tillbaka fler till arbete. Vi kommer att arbeta för karriärmöjlighet 
för att tillvarata medarbetare som pga. sjukdom inte längre kan arbeta vidare inom fysiskt 
eller psykiskt krävande yrken. Ge stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet. 

• Använda digitalisering för verksamhetsutveckling som möjliggör nya arbetssätt. Höja den 
digitala kompetensen genom verksamhetsnära lärande och de lärdomar verksamheten 
gjort genom projekt Modig.  

• Rekrytera rätt kompetens och marknadsföra för att det ska vara attraktivt att vara anställd 
i Kungälvs kommun. Sektor Trygghet och stöd har inlett ett samarbete med Go Care som 
hjälper till med att att nå ut bredare i rekryteringen. Omsorgsverksamheterna har 
presenterat våra verksamheter och dess möjligheter vid olika jobbmässor och skolor samt  
anordnat rekryteringsträffar. Under våren 2022 har fotosessions genomförts som gett 
verksamheten genrebilder från Trygghet och stöds verksamheter för att får fler att bli 
intresserade av att arbeta inom omsorgsyrket. 

• Följa och förankra yrkesresan som är en nationell satsning på kompetensutveckling inom 
hela socialtjänsten som kommer utvecklas successivt under åren 2021-2028. Yrkesresan 
finns idag för socialsekreterare inom barnavården men kommer även finnas för 
medarbetare inom äldreomsorgs, funktionshinder samt hälso- och sjukvård. 

4. Robusthet genom heltidsanställningar via omvandling från timanställningar och deltid inom 
sektorn. 

Arbete pågår med att skapa robusthet i verksamheten skapas genom att: 

• Minska långtidssjukskrivningar 

• Minska timanställningar 

• Erbjuda heltidsanställning 

• Utveckla karriärvägsmodell 

• Ökade möjligheter till anpassning för medarbetare över hela förvaltningen 

• Äldreomsorgslyftet  

Utvecklingsområde: 

• Minska personalomsättning 

• Minska sjukfrånvaron 

• Ökad frisknärvaro 
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4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 
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5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

5.1 5. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och 

otryggheten bland elever (SÖP) 

Beskrivning 

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

5.1.1 Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5 

Sektorn har förstärkt elevhälsan med personal på både enhetsnivå och inom stödenheten. 
En viktig faktor för förbättrade analyser kring elevers skolsituation är elevhälsans 
involvering i sektorns systematiska kvalitetsarbete. 
Sektorns fokus under 2022 handlar om att implementera rutin kring samverkan barn och 
unga. En aktivitet i detta är att alla chefer och elevhälsopersonal under hösten 2021 
utbildas i SIP (samverkan individuell plan). 
Andra viktiga aspekter som faller under uppdraget är samverkansformerna SIMBA, SSPF 
och familjehuset Klippan. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 

Sektorn har tagit fram en ny struktur för systematiskt kvalitetsarbete, där stödenheten 
numera medverkar fullt ut. Den nya strukturen har också ett utökat fokus på områden som 
elevhälsa, frånvaro samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. En 
första rapport om dessa områden har redovisats för UBL och kommunstyrelsen under juni. 
Nästa rapport kommer i slutet av 2022. 

Sektorn arbetar fortsatt med tidiga insatser som är främjande, förebyggande och riktade. 
Stödenheten är drivande i många av insatserna tillsammans med elevhälsan ute på 
skolorna. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal kring 
ledarskap i klassrummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt bemötande till 
känslostarka barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att skolpsykolog kan arbeta med 
föräldrastöd till vårdnadshavare. 

Sektorn deltar även fortsatt i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och 
samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och 
unga. SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn. SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården 
samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet är att barn och unga med 
psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser 
genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet är att utveckla och etablera en 
modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell för samverkan med 
specialistnivån. 

Tillsammans inom SIMBA bedrivs det för närvarande en kartläggning av orsaker till 
långvarig och problematisk skolfrånvaro samt vilka arbetssätt som kan motverka detta. 
Kungälv deltar som aktiv part i detta. Utifrån samverkan inom SIMBA har kommunen även 
utsett ett antal SIP-samordnare (samordnad individuell plan), bland annat för skola 
respektive socialtjänst. SIP-samordnarna blir en fortsättning på den utbildningssatsning av 
skolpersonal i SIP som genomfördes förra året. 

Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra 
Götalandsregionen och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-18 
år, och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och behandling. 

TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderades förra året och satsningen 
är nu en del av grundskolans trygghetsskapande verksamhet. När TMR drevs i projektform 
var inriktningen på årskurs 5 men nu kommer hela årskurs 1-6 involveras. Fler lärare 
kommer också att utbildas i TMR under året. 

Under 2022 fortsätter förvaltningen arbetet med att starta upp ett familjecentrerat 
arbetssätt i Komarken. 

Ansvarig 
Catharina 
Bengtsson, Dennis 
Reinhold, Linda 
Bjälkenborn  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 Pågående 
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5.2 8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft 

Beskrivning 

Se till att kommunens hemsida och sociala medier bidrar i marknadsföringsarbetet.  Hemsidan 

ska vara uppdaterad och med aktuell information.    Säkra att datorutdelning och 

datorreparationer fungera. Samarbete med interna funktioner som fastighet ska stärkas. 

Branschråden ska fortsatt utvecklas för att stärka samarbetet med näringslivet. 

5.2.1 Genomförande: Marknadsföring och information om Mimers 

hus 

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

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Det pågår ett arbete med marknadsföringsstrategin som är både välförankrad och 
genomarbetad i personalgruppen. Syftet med strategin är att öka Mimers Hus attraktivitet och 
strategin utgår ifrån följande mål: 

• Öka kännedom om Mimers Hus Gymnasiums vision "Alla ska lyckas" och vad skolan 
har att erbjuda våra elever 

• Öka andel elever sökande från Kungälvs kommun  

• Öka andel elever i närliggande geografiska områden  

• Öka attraktiviteten för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.  

• Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället 

Förutom att en uppdatering av marknadsföringsstrategin kommer att göras under våren så 
kommer skolan fortsätta med att hålla hemsidan levande. Det pågår även mer aktivt arbete 
med att sprida informationen om vår skola och olika program via sociala medier, vilket är något 
som ungdomarna tilltalats av. 

I strategin har vi även tagit ställning till att kunna marknadsföra de programsom behöver 
marknadsföras extra mycket med olika typer av särskilda insatser, till exempel öppet hus och 
besök på skolan av grundskoleelever inför gymnasievalet, men vi fortsätter också att 
marknadsföra skolan som helhet. 

Mimers Hus gymnasium har tagit fram sin nya grafiska profil med ny logga och ledord utifrån 
visionen "Alla ska lyckas" och kommer att fortsätta jobba vidare med förankringsprocessen hos 
både personal och elever. Att visualisera vår vision och våra ledord utifrån den nya grafiska 
profilen är ett arbete som kommer att fortsätta under 2022. 

Ansvarig 
Amela Filipovic, 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

5.3 Ny 2022 En plan för trygghet som bygger på en analys av 

skolinspektionens enkät arbetas fram 

Beskrivning 

Sektorns plan utifrån uppdraget är att förbättra analysen i kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det 

handlar om att stärka de skolor vars trygghetsresultat ligger lågt samt också hitta förklaringar 
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till de skolor vars resultat ligger högt. Detta sker genom dels ett nytt IT-system för 

kränkningsanmälningar, som ger skolor och förvaltning bättre möjlighet till analys och 

förbättringsåtgärder, och dels genom de vertikala dialogerna som ska ska en fördjupad 

reflektion kring orsaker och åtgärder. 

5.3.1 Genomförande: Plan för trygghet i skolan 

Trygghet och värdegrundsarbete i skolan analyseras och följs upp under läsåret genom skriftliga 
rapporter (höst) och vertikala dialoger (vår) med rektorer och verksamhetschefer. De slutsatser 
som dessa uppföljningar genererar kommer att sammanfattas i verksamhetsplan för respektive 
nivå (sektorchef, verksamhetschef och enhetschef). 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Under 2021 togs en ny struktur fram för sektorns systematiska kvalitetsarbete (SKA) och 
integrerades med Kungälvs kommuns modell för verksamhetsstyrning (Move). Inom det 
systematiska kvalitetsarbetet sker uppföljning av trygghet och studiero samt kränkande 
behandling och diskriminering på skolnivå, verksamhetsnivå och sektornivå. Trygghetsfrågorna 
finns med i rektorers och verksamhetschefers uppföljningsrapporter, i huvudmannens rapport 
samt i de vertikala dialogerna. 

För att stärka analysen kring trygghet och studiero samt kränkande behandling har sektorn tagit 
fram diskussionsfrågor för att underlätta för dialog mellan rektorerna och skolornas personal . 
Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter används också i analysarbetet. Under 
året har sektorn utvärderat vilka frågor som används från elevenkäterna och tagit fram 
presentationsmaterial för att tillgängliggöra statistiken för personalen på skolan. 

I Kungälvs kommuns system DF Respons registreras anmälningar om kränkande behandling. 
Systemet implementerades under 2021. Statistiken analyseras inom det systematiska 
kvalitetsarbetet, presenteras för sociala myndighetsnämnden och finns även med i 
huvudmannens rapport för det systematiska kvalitetsarbetet. Ytterligare implementering av DF 
Respons planeras under året för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Ansvarig 
Dennis 
Reinhold  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Pågående 
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6 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från 
kommunfullmäktige 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2022

  

 

 

 

Kungälvs kommun, Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2022 15(34) 

7 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från 
kommunstyrelsen 

7.1 44. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi 

lyfter hela Komarken-området och sänker vägen (SÖP) 

Beskrivning 

En utredning med syfte att lyfta hela Komarken kräver samverkan med externa aktörer. Det 

gäller parter som Kungälvs Bostäder. Sänka vägen kräver en separat utredning som ger ett 

första intryck kring investeringsbehovet och effekterna på Komarken. 

7.1.1 Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44 

En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är processägare. 
Förvaltningen kan bistå processen. Förvaltningen har varit i kontakt med externa aktörer bland 
annat Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB. Dialoger pågår. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

En förtätningsstudie kommer att göras under hösten och i samband med detta presenteras en 
framtida process i frågan. Social hållbarhet är en central fråga. 

  

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår. 

Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är ytterligare 
bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken. Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och 
Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett äldre bostadsområde i Härryda som är 
under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar både byggnaderna och den yttre miljön. 
Studiebesök är inplanerat med Förbo i Björkås. 

• Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten. 

• Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår. 

• En grov kalkyl över kostnad för projektet är 30-50 miljoner kronor 

 

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

 Pågående 

7.2 50. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande 

Beskrivning 

Uppdraget hänger ihop med planen Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 som antogs i 

KS 2019-09-11. Ta reda på hur folk reser för att kunna optimera kollektivt resande. 

7.2.1 Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig 

kollektivtrafik 2019-2022” 

Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”.  
Prioritering i uppdraget är att främja arbetspendling till och från våra serviceorter. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 

 

Under sommaren genomfördes en resvaneundersökning för resenärer i Rollsbo om hur man tar 
sig till och från arbetsplatsen och vilka förutsättningar som finns att välja kollektivtrafik eller cykel. 
Undersökningen genomfördes med en enkät som förmedlades genom kommunens nyhetsbrevet 

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

 
Pågående 
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för näringslivsfrågor och facebook. Den 8 september hålls en dialog med företagare med 
uppföljning av resultatet. 

Till hösten planeras en mer omfattande resvaneundersökning för att kartlägga resmönster och 
behov för en förbättrad kollektivtrafik. 

7.3 51. Optimera användningen av pendelparkeringar 

Beskrivning 

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

parkering´. 

7.3.1 Genomförande: Optimera användningen av 

pendelparkeringar efter förändringen av zonstrukturen i 

kollektivtrafiken 

Kommunens pendelparkeringar ska optimeras utifrån geografisk lokalisering, kostnad, behov av 
platser samt ändamålsenligt nyttjande. Pendelparkeringarnas användning kommer påverkas av 
den nya zonstrukturen inom kollektivtrafiken som införs tidigast hösten 2020. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Kommunens pendelparkeringar finns i Ytterby, Kode, Kärna, Kareby och Diseröd. Parkeringen i 
Diseröd nyttjas även av personal på skolan och andra verksamheter på orten. I centrala Kungälv 
finns ingen gratis pendelparkering, istället använder vi oss av avgiftsbelagda parkeringar med 
samutnyttjande för bostads- besöks- och pendelparkering. 

Den nya zonstrukturen innebär fortfarande att det är ett högt tryck på pendelparkeringen i Eriksdal 
som ligger i Göteborgs kommun och därmed i taxezon 1. 

Beläggningen på Kungälvs pendelparkeringar följs upp med indikatorer i sektorns 
verksamhetsplan med beläggningsgrad för varje pendelparkering. De visar att beläggningen 
under pandemin har varit låg, men har ökat efter pandemin. Det finns fortfarande god 
tillgänglighet. Ungefär hälften av Ytterbys pendelparkering kommer i framtiden bebyggas med 
bostäder och utredning pågår för att ersätta parkeringarna. 

Ansvarig 
Anders Holm 

 
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Pågående 

7.4 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop 

Kungälv – Ytterby 

7.4.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 

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

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Kungälv-Ytterby 

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern 
och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget. 

Områdena Entré Ytterby, Åseberget och Arenastaden behöver komma längre och även byggas ut 
innan vi slutligen kan skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. En viktig förutsättning för 

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

 
Pågående 
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detta är att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen, vilket möjliggörs genom att nya länken 
mellan Ekelöv och Kareby blir utbyggd och Marstrandsvägen får förutsättningar att bli en stadsgata 
och länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby. Under hösten 2022 påbörjas planarbetet för att 
möjliggöra fler bostäder i anslutning till den nya Arenastaden i nära anslutning till väg 168, vilket 
ytterligare förstärker arbetet med att bygga ihop staden. 

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med 
fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya områdena 
vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service. 

I arbetet med Arenastaden såväl som närliggande detaljplan för Björkås och Västra Tunge har 
flertalet synpunkter inkommit från våra medborgare kring oro för den ökande trafikalstringen utmed 
Marstrandsvägen och efterföljande framkomlighetsproblem. I arbetet med Arenastaden, Åseberget 
samt intilliggande detaljplaner för Björkås och Västra Tunge planeras åtgärder i form av 
cirkulationsplatser samt nya in- utfarter utmed Marstrandsvägen. För oskyddade trafikanter 
planeras även för nya gång- och cykelkopplingar både i plan såväl som under/över 
Marstrandsvägen, vilket ytterligare bidrar till att koppla samman staden. 

Status pågående ärenden: 

• Arenastaden samråd genomfört våren 2022, granskning planeras till hösten/vintern 2022. 

• Entré Ytterby, antagande planeras hösten 2022 

• Åseberget, samråd för planprogrammet planeras till våren 2023. 

Centrala Kungälv 

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Ängegärde och 
Kexstaden. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation pågår. 
Planprogram för Kexstaden pågår. Detaljplan pågår för Nytorgstaden. Detaljplan för äldreboende 
pågår för Ängegärde och en etapp två med en ytterligare detaljplan för bostäder intill äldreboendet 
har påbörjats. 

Två ändringar av detaljplaner utmed Västra gatan har påbörjats för att säkerställa bevarandet av 
lokaler i bottenvåningarna utmed gatan. 

Utbyggnaden av Kongahälla pågår som en del i utvecklingen av Kungälvs centrum. En ny 
detaljplan för Kvarter 7 inom Kongahälla har påbörjats under våren 2022, vilken ska möjliggöra för 
högre bebyggelse och än fler bostäder i stadskärnan. 

En genomförbarhetsstudie för stadskärnan har påbörjats och en översiktlig riskanalys avseende 
risk för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade planeras påbörjas under hösten 2022 som en del i arbetet med kommunens 
nya översiktsplan. 

Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stadskärnan är att 
samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya 
Kungälv. 

Status pågående ärenden: 

• Nytorgstaden, samråd genomfört våren 2022. 

• Planprogram Kexstaden, samråd planeras till våren 2023. 

• Detaljplan inom Liljedal (Sigillet), samråd planeras till hösten 2022. 

• Detaljplan inom Liljedal (Rhodin), samråd planeras till våren 2023. 

• Detaljplan för äldreboende vid Ängegärde, granskning planeras till hösten 2022. 

7.5 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på 

kort- och lång sikt 

7.5.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 

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

Ansvarig 
Anders 
Holm  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2024-12-31 
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Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Kungälv-Ytterby 

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern 
och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget. 

Områdena Entré Ytterby, Åseberget och Arenastaden behöver komma längre och även byggas ut 
innan vi slutligen kan skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. En viktig förutsättning för 
detta är att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen, vilket möjliggörs genom att nya länken 
mellan Ekelöv och Kareby blir utbyggd och Marstrandsvägen får förutsättningar att bli en stadsgata 
och länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby. Under hösten 2022 påbörjas planarbetet för att 
möjliggöra fler bostäder i anslutning till den nya Arenastaden i nära anslutning till väg 168, vilket 
ytterligare förstärker arbetet med att bygga ihop staden. 

Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med 
fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya områdena 
vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service. 

I arbetet med Arenastaden såväl som närliggande detaljplan för Björkås och Västra Tunge har 
flertalet synpunkter inkommit från våra medborgare kring oro för den ökande trafikalstringen utmed 
Marstrandsvägen och efterföljande framkomlighetsproblem. I arbetet med Arenastaden, Åseberget 
samt intilliggande detaljplaner för Björkås och Västra Tunge planeras åtgärder i form av 
cirkulationsplatser samt nya in- utfarter utmed Marstrandsvägen. För oskyddade trafikanter 
planeras även för nya gång- och cykelkopplingar både i plan såväl som under/över 
Marstrandsvägen, vilket ytterligare bidrar till att koppla samman staden. 

Status pågående ärenden: 

• Arenastaden samråd genomfört våren 2022, granskning planeras till hösten/vintern 2022. 

• Entré Ytterby, antagande planeras hösten 2022 

• Åseberget, samråd för planprogrammet planeras till våren 2023. 

Centrala Kungälv 

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Ängegärde och 
Kexstaden. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation pågår. 
Planprogram för Kexstaden pågår. Detaljplan pågår för Nytorgstaden. Detaljplan för äldreboende 
pågår för Ängegärde och en etapp två med en ytterligare detaljplan för bostäder intill äldreboendet 
har påbörjats. 

Två ändringar av detaljplaner utmed Västra gatan har påbörjats för att säkerställa bevarandet av 
lokaler i bottenvåningarna utmed gatan. 

Utbyggnaden av Kongahälla pågår som en del i utvecklingen av Kungälvs centrum. En ny 
detaljplan för Kvarter 7 inom Kongahälla har påbörjats under våren 2022, vilken ska möjliggöra för 
högre bebyggelse och än fler bostäder i stadskärnan. 

En genomförbarhetsstudie för stadskärnan har påbörjats och en översiktlig riskanalys avseende 
risk för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 
är klimatrelaterade planeras påbörjas under hösten 2022 som en del i arbetet med kommunens 
nya översiktsplan. 

Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stadskärnan är att 
samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya 
Kungälv. 

Status pågående ärenden: 

• Nytorgstaden, samråd genomfört våren 2022. 

• Planprogram Kexstaden, samråd planeras till våren 2023. 

• Detaljplan inom Liljedal (Sigillet), samråd planeras till hösten 2022. 

• Detaljplan inom Liljedal (Rhodin), samråd planeras till våren 2023. 

• Detaljplan för äldreboende vid Ängegärde, granskning planeras till hösten 2022. 

 
Pågående 
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7.6 NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode 

7.6.1 Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort 

FÖP för Kode har påbörjats och beräknas vara färdig under slutet 2022. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Status 

Arbetet med att ta fram en samrådshandling för FÖP Kode pågår. En medborgardialog har 
genomförts våren 2021,där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter, 
kunskap och tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet av medborgardialogen används som 
underlag i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Andra underlag som tagits 
fram är Trafikutredning, Grönstrukturplan, Övergripande dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk 
utredning och Kulturmiljöanalys. Framtagande av MKB, EKA och SKA samt själva 
samrådshandlingen pågår. Planering av dialog med företag i centrala Kode pågår. 

Preliminär tidsplan 

• Medborgardialog - våren 2021 

• Samråd - hösten 2022 

• Granskning - våren 2023 

• Antagande och laga kraft - 2023 

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

 
Pågående 

7.7 Ny 2022 Ta fram VA-resursplan 

Beskrivning 

Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är väldigt avgörande i arbetet att återstarta 

näringslivet och främja företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument 

att åstadkomma en ökad hållbarhet arbete enligt Agenda2030’s intentioner. 

 

Kommunens VA-verksamhet behöver samlas ihop i alla avseenden då vi idag bedriver 

verksamheten med stort inslag av alternativa förhållningssätt som skapar en splittrad bild. 

Alternativ utbyggnadsmodell används för att få fler abonnenter fortare anslutna till VA nätet 

och vi vill ta vara på medborgarnas kraft och kunskap, att ansluta till det kommunala 

stamnätet. Den politiska uppdragsgivaren betonar EN VA-verksamhet med ETT tydligt 

regelverk som tillämpas med fokus på en förbättrad miljö och boendevillkor för våra 

medborgare på ett hushållande och resultatinriktat sätt med en tydlig inriktning och 

rollfördelning vid utbyggnad. Det är angeläget att kapaciteten i stamledningarna prioriteras 

och att vi klarar att ansluta mot Stenungsund inom planerad tid. Kommunen ska ta fram en 

resursplan för VA som i likhet till lokalresursplanen dockar an till investeringsbudget för VA 

årligen. 

7.7.1 Genomförande: VA-resursplan 

Sammanställning och tydliggörande av befintliga planer inklusive investeringsplan för VA-
verksamheten. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

En VA-resursplan för 2023 är färdigställd och finns med som bilaga i investerings- och 
driftsprogrammet som beslutas av kommunfullmäktige i november. 

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

 
Pågående 
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7.8 Ny 2022 Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och 

säkerställ anslutningen av Stenungsund enligt plan. 

Beskrivning 

Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är väldigt avgörande i arbetet att återstarta 

näringslivet och främja företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla instrument 

att åstadkomma en ökad hållbarhet arbete enligt Agenda2030’s intentioner. 

 

Kommunens VA-verksamhet behöver samlas ihop i alla avseenden då vi idag bedriver 

verksamheten med stort inslag av alternativa förhållningssätt som skapar en splittrad bild. 

Alternativ utbyggnadsmodell används för att få fler abonnenter fortare anslutna till VA nätet 

och vi vill ta vara på medborgarnas kraft och kunskap, att ansluta till det kommunala 

stamnätet. Den politiska uppdragsgivaren betonar EN VA-verksamhet med ETT tydligt 

regelverk som tillämpas med fokus på en förbättrad miljö och boendevillkor för våra 

medborgare på ett hushållande och resultatinriktat sätt med en tydlig inriktning och 

rollfördelning vid utbyggnad. Det är angeläget att kapaciteten i stamledningarna prioriteras 

och att vi klarar att ansluta mot Stenungsund inom planerad tid. Kommunen ska ta fram en 

resursplan för VA som i likhet till lokalresursplanen dockar an till investeringsbudget för VA 

årligen. 

7.8.1 Genomförande: Prioritera och säkerställ VA-anslutning av 

Stenungsund enligt plan 

Avtal är framtagna tillsammans med berörda kommuner och kommer att beslutas och signeras 
under 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Byggnation pågår enligt plan efter investerings- och driftsprogrammet. 

  

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

 

 
Pågående 

7.9 Ny 2022 Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se 

vad kommunen måste göra själv, t ex fasta båtplatser och 

gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg 

öka delaktigheten? 

Beskrivning 

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela 

kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att 

skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot 

övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från 

den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 

 

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli 

framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För 

kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km 
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från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är 

viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog 

med de boende. 

7.9.1 Genomförande: Utredning av alternativa driftsformer för fasta 

båtplatser och gästhamn 

Sektorn utreder alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Utredning påbörjas efter sommaren. 

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

 Pågående med avvikelse 

7.10 Ny 2022 Omställning av Marstrandsfärjan till förnyelsebart 

drivmedel när avtal och budget så medger samt utred framtida 

elektrifiering i enlighet med överenskommelse Västtrafik 

Beskrivning 

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela 

kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att 

skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot 

övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från 

den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 

 

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli 

framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För 

kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km 

från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är 

viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog 

med de boende. 

7.10.1 Genomförande: Utred och ta fram förslag för fossilfri drift av 

Marstrandsfärjan 

Utifrån genomförd utredning, förbered nästa steg i genomförandet av elektrifiering av 
Marstrandsfärjan. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Konsultutredning pågår. 

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

 
Pågående 
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7.11 Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på 

Marstrand med utbud, tillgänglighet och placering som ryms 

inom kommunens totala budget för kundcenter 

Beskrivning 

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela 

kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att 

skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot 

övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från 

den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 

 

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli 

framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För 

kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km 

från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är 

viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog 

med de boende. 

7.11.1 Genomförande: Dialog med Södra bohusläns turism och 

företagarna om att inrätta kontaktperson för näringslivsfrågor 

Målet är att inrätta en tjänst som destinationsutvecklare. Dialog med Södra bohusläns turism och 
företagarna har påbörjats hösten 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Kungälvs kommun har tillsammans med västkuststiftelsen tillsatt en destinationsutvecklare för 
Marstrand. Medborgarservice och service för näringslivet bör lösas med digitala tjänster, med 
koppling till befintligt kundcenter i stadshuset. Utredning om teknisk lösning pågår. 

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

 
Pågående 

7.11.2 Genomförande: Utredning att etablera en 

medborgarservicefunktion på Marstrand 

Biblioteket tillsammans med Hamnverksamheten i Marstrand ska bistå Marstrandsborna via 
digitala tjänster inom ramen för medborgarservice 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Kungälvs kommun har tillsammans med västkuststiftelsen tillsatt en destinationsutvecklare för 
Marstrand. Medborgarservice och service för näringslivet bör lösas med digitala tjänster, med 
koppling till befintligt kundcenter i stadshuset och biblioteket i Marstrand. Utredning om teknisk 
lösning pågår. 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Dennis Reinhold  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 
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7.12 Ny 2022 Främja arbetet med att rusta upp och sköta 

vandringsleder i hela kommunen 

Beskrivning 

En extra satsning på att upprusta Fontinområdets vandringsleder, för att säkerställa fortsatt 

attraktivitet, då pandemin har ökat besöken och därmed slitaget på stigar och leder. 

7.12.1 Genomförande: Rusta upp Fontinområdets vandringsleder 

Fontinområdet ska utvecklas som destination. Upprustning av leder, samlingsplatser och 
grillplatser. Finansieras delvis av utdelning från Förbo. 
I Marstrand har Västkuststiftelsen utökad antalet vandringsleder, grillplatser och p-platser så att 
även södra Koön är tillgängligt för rekreation. Lederna förbinds med alla vandringslederna på norra 
Koön via passage av väg 168 vid Rosenlundsvägen/grön led. På Marstrandsön underhåller 
Statens Fastighetsverk vandringslederna på statens mark löpande. I arbetet med hallarena på 
Yttern hanteras utveckling av motionsspåren vid Ytterby Tunge och 
motionsspåren/vandringslederna upp mot Valbergsdammen och Kastellegården. Arbetet kopplar 
ihop arenaområdet, uppdrag stadsutveckling mellan Kungälv-Ytterby och rekreationsområdena i 
anslutning till dessa. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Samhälle och utveckling 

Fontinområdet rustas upp kring 800 m slingan och 2,5 km slingan. Upprustning av grillplats 
genomförd. 

Bohusleden berör många fastighetsägare på vandringsleden som försvårar förbättringsåtgärder. Vi 
har genomfört en stor insats på Grandalen 2021. Förhandlingar med markägare pågår för att 
genomföra ytterligare åtgärder på Bohusleden. När vi skrivit avtal med alla markägare kan vi söka 
bidrag från Tillväxtverket. 

Samarbete med Västkuststiftelsen för drift av vandringslederna på Koön. 

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

 
Pågående 

7.13 Ny 2022 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-

samhälle 

Beskrivning 

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela 

kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att 

skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot 

övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från 

den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 

 

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli 

framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För 

kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km 

från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är 

viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog 

med de boende. 
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7.13.1 Genomförande: Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-

samhälle 

Anders för dialog med politiken om uppdragets inriktning. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Dialog förs med företagare på Marstrand om behovet av mer verksamhetsmark. 

Kajerna är en förutsättning för att båtnäringen ska fungera. Nu pågår inventering och 
åtgärdsplanering för upprustning av kajerna. 

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

 
Pågående 

7.14 Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra 

största industriområden i dialog med näringslivet och 

Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning 

efter översyn av den totala kollektivtrafiken. 

Beskrivning 

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar 

återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som 

genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för 

näringslivet vara högt prioriterat. 

 

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. 

Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög 

beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat. 

 

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av 

näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera 

positiva avstamp efter besvärliga tider. 

 

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel 

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till 

konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar 

många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och 

andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk. 

 

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra 

vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken 

och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en 

hållbar finansiering av verksamheten. 
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7.14.1 Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden 

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans 
med näringslivet under 2021-2022. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Under sommaren genomfördes en resvaneundersökning för resenärer i Rollsbo om hur man 
tar sig till och från arbetsplatsen och vilka förutsättningar som finns att välja kollektivtrafik eller 
cykel. Undersökningen genomfördes med en enkät som förmedlades genom kommunens 
nyhetsbrevet för näringslivsfrågor och facebook. Den 8 september hålls en dialog med 
företagare med uppföljning av resultatet. 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 
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8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 

8.1 DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att 

aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor? 

8.1.1 Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi. 

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

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Ett nytt system för möteshandlingar har införts under våren 2022. Verktyget underlättar för 
användare genom att vara tillgängligt på fler plattformar samt ger utökade möjligheter till chatt och 
anteckningar mellan ledamöter. Utredning av möjliga alternativ för att kunna skicka ut 
möteshandlingar med sekretess via en app pågår. 

Säkra videomöten har införts i kommunen och innebär att möjligheten finns att genomföra digitala 
möten för nämndledamöter samt externa deltagare. 

Vidare fortsätter ett arbete med att på ett bättre vis synliggöra kommunfullmäktiges digitala 
sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att upphandlas efter att ytterligare 
omvärldsbevakning är genomförd. Det nya systemet är tänkt att tillgängliggöra 
kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet med utredningen är att 
säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i lagstiftningen 

Ansvarig 
Mats 
Mikulic 
Startdatum 
2019-05-01 
Slutdatum 
2023-12-31 
 

 
Pågående 
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9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 

9.1 25. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och 

Oasenområdena enligt beskriven intention 

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

Oasenområdena 

Utvecklingsarbete med hallarena 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Oasen-området kommer att hanteras inom ramen för arbetet med ÖP Kungälv centrum. 

Detaljplanarbetet för Yttern-området pågår och granskningsbeslut beräknas komma i 
december 2022. Målet är en antagen detaljplan kvartal 1 2023. Projektering av infrastruktur 
för arenaområdet har startat. 

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

 Pågående 

 

9.2 29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet 

9.2.1 Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen 

återkommande 

Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas. 
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Processteamet för intern kontroll har utvecklat arbetssättet för intern kontroll under perioden. 
Bland annat har informationen på intranätet setts över och uppdaterats och teamet har tagit 
fram och tillhandahållit en digital enkät som för att underlätta enheters/verksamheters 
riskkartläggning. Enkäten testades på sektor Samhälle och utveckling med gott resultat. 

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

 
Pågående 

 

9.3 NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga 

9.3.1 Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo 

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

Kommentar 
Tertial 1 2022 
 

Utredningen har färdigställts och visar att en sådan tomtkö är möjlig. Bolagen arbetar redan med 
den. 

Ansvarig 
Mats 
Mikulic  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Avslutad 
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9.4 NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för 

medborgare och företag 

9.4.1 Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete 

Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för 
medborgare och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt 
näringslivs rankning. I gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är 
att tillsammans jobba strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla 
kommunens service och bemötande. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Arbetet pågår enligt plan och den senaste Insiktsmätningen visar att kommunen förbättrar 
resultaten. 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

 

9.5 Ny 2022 Etablera en systematisk dialog mellan de politiska 

organen och förvaltningens profession 

Beskrivning 

Satsningarna på förändrat arbetssätt fortgår utifrån att alla våra insatser ska ha så god effekt 

som möjligt. Arbetet enligt sunt arbetsliv och det tillitsbaserade arbetssättet utvecklas vidare. 

 

Eftersom alla förändringar påverkar personalen i någon mån, ska medarbetarperspektivet fr o 

m 2022-01-01 lyftas fram och belysas i kommunens tjänsteskrivelser. Kommunens politiska 

organ ska under året initiera och utveckla dialogen mellan professionens medarbetare och de 

folkvalda enligt de former politiken beslutar om. 

9.5.1 Genomförande: Etablera en systematisk dialog mellan de 

politiska organen och förvaltningens profession 

Varje år kommer en yrkesdialogsdag att arrangeras för kommunens politiker och 
tjänstepersoner. Dagen kommer att ingå i kommunens ledningsdialog och syfte är att skapa 
en gemensam bild av ett område. För att öka engagemanget och bredda perspektivet 
kommer medarbetare från verksamheter bjudas till dialog med politikerna. Yrkesdialoger 
kommer att finnas med i årshjulet och olika teman kommer att behandlas. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Yrkesdialoger genomfördes 29 augusti. 

Deltagande var representanter från KS, förvaltningsledning och medarbetare från Staben, 
SoU, ToS och BoL 

 

Ansvarig 
Pia Jakobsson, 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 
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9.6 Ny 2022 Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med 

tidigare skrivelse färdigställa kommunens beredskapsplan 

Beskrivning 

Den 17 juni 2020 beslutade kommunstyrelsen om Kungälvstrions beredningsskrivelse § 

216/2020 ”Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin förstärkt beredskap och 

ökad robusthet”. 

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie 

verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning. Arbetet ska vila på 

ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. 

Vi behöver utvärdera hur vi som kommun hanterat covid-19 pandemin, hur våra 

styrdokument efterlevts som t ex pandemiplanen och dess tillämplighet. Vi behöver också 

utvärdera och planera för ökad robusthet kring, skyddsutrustning, personalförsörjning, IT- 

robusthet, livsmedelsförsörjning samt kommunens ledningsfunktion. 

9.6.1 Genomförande: Beredskapsplan 

Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart för beslutas november 2021. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Svar på kommunstyrelsens uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter 
Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet (KS2020/1099) redogjordes vid 
KS 2021-10-20. 

Beslut §298/2021 
1. Förvaltningens svar på ”Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot 
återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet” 
godkänns. 

I och med beslut från KS så är ärendet avslutat. 

Ansvarig 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2021-05-03 
Slutdatum 
2021-12-31 
 

 Avslutad 

 

9.7 NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar 

9.7.1 Genomförande: Samarbete kring analys av beredskapsbehov 

Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF för att 
analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Avslutad i samband med T1. 

Ansvarig 
Mats 
Mikulic  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 
Avslutad 

 

9.8 Ny 2022 Medarbetarperspektivet är med i kommunens 

tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022 

Beskrivning 

Satsningarna på förändrat arbetssätt fortgår utifrån att alla våra insatser ska ha så god effekt 

som möjligt. Arbetet enligt sunt arbetsliv och det tillitsbaserade arbetssättet utvecklas vidare. 
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Eftersom alla förändringar påverkar personalen i någon mån, ska medarbetarperspektivet fr o 

m 2022-01-01 lyftas fram och belysas i kommunens tjänsteskrivelser. Kommunens politiska 

organ ska under året initiera och utveckla dialogen mellan professionens medarbetare och de 

folkvalda enligt de former politiken beslutar om. 

9.8.1 Genomförande: Revidera mall för tjänsteskrivelse 

Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Avslutad i samband med T1. Medarbetarperspektivet finns med i tjänsteskrivelserna fr.o.m. 1 
februari 2022. 

Ansvarig 
Mats 
Mikulic  
Startdatum 
2021-05-05 
Slutdatum 
2022-01-01 
 

 Avslutad 

 

9.9 Ny 2022 Ta fram kriterier och riktlinjer för 

näringslivsfrämjande insatser 

Beskrivning 

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar 

återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som 

genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för 

näringslivet vara högt prioriterat. 

 

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. 

Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög 

beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat. 

 

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av 

näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera 

positiva avstamp efter besvärliga tider. 

 

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel 

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till 

konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar 

många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och 

andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk. 

 

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra 

vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken 

och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en 

hållbar finansiering av verksamheten. 
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9.9.1 Genomförande: Riktlinjer och kriterier för att främja 

näringslivet 

Näringslivstrategin är klar och kommer att beslutas under hösten 2021, och man 
kommer att ta fram handlingsplaner utifrån strategin. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Utifrån näringslivstrategin är riktlinjer och kriterier för främjande av näringslivet i 
kommunen under framtagande. 

Ansvarig 
Ann-Charlott 

Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 

 Pågående 

 

9.10 NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten 

(SÖP) 

9.10.1 Genomförande: Anordna event och träffar 

Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i 
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan 
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 

Samarbetet med Nyföretagcentrum har fortskridit. Både fysiska och digitala 
rådgivningstillfällen har erbjudits och sker kontinuerligt. Stenungssunds kommun har nyligen 
anslutit till Nyföretagarcentrum vilket också ökar tillgänglighet för nyföretagarna. 

Upphandlingsenheten och Näringslivsfunktionen bjuder in näringslivet till anbudsskola. 

Ansvarig 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2021-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

 

9.11 Ny 2022 Främjande genom att skickliggöra företagen inom 

besöksnäringen så att det bidrar till ökad omsättning, 

samverkan och arbetstillfällen. 

Beskrivning 

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar 

återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som 

genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för 

näringslivet vara högt prioriterat. 

 

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. 

Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög 

beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat. 

 

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av 

näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera 

positiva avstamp efter besvärliga tider. 

 

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel 

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till 

konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar 

många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och 
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andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk. 

 

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra 

vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken 

och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en 

hållbar finansiering av verksamheten. 

9.11.1 Genomförande: Främja besöksnäringen 

Besöksnäringsorganisationer i regionen har tagit fram ett antal utbildningspaket för att främja 
besöksnärings aktörer. Tillsammans med besöksnäringsaktörer i regionen, kommer 
utbildningar att arrangeras under 2021-2022. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 

Under ledning av Södra Bohusläns Turism AB sker ett arbete med att främja besöksnäringen. 
Bland annat har en destinationsutvecklare rekryterats av Södra Bohusläns Turism med fokus 
på Kungälv och Marstrand. Näringslivsfunktionen och destinationsutvecklaren har regelbundna 
avstämningar med berört näringsliv samt arrangörer som anordnat evenemang i kommunen. 

Ansvarig 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

 

9.12 Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra 

största industriområden i dialog med näringslivet och 

Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning 

efter översyn av den totala kollektivtrafiken. 

Beskrivning 

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar 

återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som 

genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för 

näringslivet vara högt prioriterat. 

 

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. 

Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög 

beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat. 

 

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av 

näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera 

positiva avstamp efter besvärliga tider. 

 

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel 

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till 

konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar 

många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och 

andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk. 

 

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra 

vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken 

och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en 

hållbar finansiering av verksamheten. 
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9.12.1 Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden 

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans 
med näringslivet under 2021-2022. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 

Under sommaren genomfördes en resvaneundersökning för resenärer i Rollsbo om hur man 
tar sig till och från arbetsplatsen och vilka förutsättningar som finns att välja kollektivtrafik 
eller cykel. Undersökningen genomfördes med en enkät som förmedlades genom 
kommunens nyhetsbrevet för näringslivsfrågor och facebook. Den 8 september hålls en 
dialog med företagare med uppföljning av resultatet. 

Ansvarig 
Anders Holm, 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 
 

 Pågående 

 

9.13 Ny 2022 Främjande av platsvarumärket Kungälv och 

Marstrand 

Beskrivning 

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar 

återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som 

genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för 

näringslivet vara högt prioriterat. 

 

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. 

Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög 

beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat. 

 

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av 

näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera 

positiva avstamp efter besvärliga tider. 

 

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel 

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till 

konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar 

många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och 

andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk. 

 

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra 

vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken 

och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en 

hållbar finansiering av verksamheten. 

9.13.1 Genomförande: Främja platsvarumärket Kungälv Marstrand 

Platsvarumärket projektleds av KMN. 
I samarbete med KMN och andra aktörer kommer att arbetet vidareutvecklas. 
 

Kommentar 
Tertial 2 2022 
 

Planen är att tillsammans med företagarföreningarna, destinationsutvecklare och under 
ledning av kommunens näringslivsutvecklare fortsätta arbetet med platsvarumärket. 

Ansvarig 
Ann-Charlott 
Backström  
Startdatum 
2022-01-01 
Slutdatum 
2022-12-31 

 

 Pågående 
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KUNGÄLVSBOSTÄDERS  

Tertialrapport T2 period augusti 2022 
1 januari – 31 augusti 2022 

föregående års saldo anges inom parantes (   ) 

 Hyresintäkterna andra tertialet 2022 uppgår till 158 Mkr (153 Mkr). 
 Driftöverskottet uppgår till 65 Mkr (65 Mkr). 
 Finansnetto uppgår till 5 Mkr (7 Mkr). 
 Resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 23,9 Mkr (21,7 Mkr). 
 Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 41 Mkr (35 Mkr). 

Resultat  
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra tertialet uppgår till 23,9 Mkr (21,7 Mkr). Vårt 
budgeterade resultat för perioden är 16,1 Mkr. Resultatet är 2,2 Mkr bättre än motsvarande period 
föregående år och 7,8 Mkr bättre än budget.   
__________________________________________________________________________________ 

HYRESINTÄKTER 
Hyresintäkterna uppgår till 158 Mkr (153 Mkr) budget 154 Mkr.   

Periodens utfall överstiger föregående år med 5 Mkr varav 3,4 Mkr avser ökade hyresintäkter avseende 
bostäder, 0,6 Mkr garage/ p-platser samt ökade lokalintäkter 0,4. Periodens utfall överstiger budget då 
inga hyreshöjningar är beaktade i budgeten. Prognos för helår uppgår till 237 Mkr och överstiger 
budget som är på 231 Mkr. 

 
DRIFTKOSTNADER 
Driftkostnaderna uppgår till 64 Mkr (65 Mkr) budget 67 Mkr. 

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

Driftkostnaderna motsvarar samma period föregående år. 

Utfallet understiger budget med 3 Mkr, varav högre kostnader för taxebundna avgifter med 2,6 Mkr 
och lägre kostnader för fastighetsskötsel 2 Mkr och lägre kostnader för fastighetsadministration 3 Mkr. 

Prognos för helår uppgår till 103 Mkr jämfört med budget på 102. 
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UNDERHÅLLSKOSTNADER 
Årets underhållskostnader uppgår till 25 Mkr (20 Mkr) budget 25 Mkr.    

Periodens utfall överstiger motsvarande period föregående år med 5 Mkr. Prognostiserat underhåll för 
helår beräknas till 41 Mkr jämfört med budget för helår på 37 Mkr. De ökade underhållskostnader 
avser löpande underhåll (reparationer), 

Av årets underhåll uppgår det löpande underhållet till 22 Mkr (19 Mkr) budgeterat 20 Mkr. Utfall 
överstiger motsvarande period föregående år med 3 Mkr och är paritet med budget. Avvikelserna mot 
föregående år hänförs främst till ökade kostnader för inre underhåll 2 Mkr samt försäkringsärenden 
med 1 Mkr. Prognostiserat löpande underhåll för helår beräknas till 34 Mkr jämfört med budget för 
helår på 30 Mkr.  

Planerat underhåll uppgår till 3 Mkr (1 Mkr) budget 4 Mkr.  Planerat underhåll för perioden överstiger 
motsvarande period föregående år med 2 Mkr och är i paritet med budget. Avvikelsen jämfört med 
föregående år och budget hänförs främst till planerat inre underhåll. Prognos för helår uppgår till 6 
Mkr jämfört med budget på 7 Mkr.   

 
FINANSNETTO 
Finansnetto uppgår till 5 Mkr (7 Mkr) budgeterat 5 Mkr. 

Finansnetto för perioden understiger utfall föregående år med 2 Mkr och är i nivå med budget. 
Prognosen för helår uppgår till 9 Mkr jämfört med budget 7 Mkr. De minskade räntekostnaderna 
jämfört med motsvarande period föregående år beror dels på minskad swapvolym. Ökningen i 
prognos på helår jämfört med budget beror på högre räntekostnader för lån och högre ränteintäkter på 
swapar. Förändringarna är effekter av konjunkturen med förväntade ökade räntenivåer.  

 

NETTOINVESTERINGAR 
Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 41 Mkr (34 Mkr). 

Nettoinvesteringar är 7 Mkr högre än samma period föregående.  Prognosen för helår uppgår till 77 
Mkr mot budgeterat 81 Mkr.  

 
KASSAFLÖDE 
Årets kassaflöde uppgår till Mkr -24 (11 Mkr) budgeterat 6 Mkr. Förändringen mot budget beror 
främst på att överskottet från den löpande verksamheten är 13 Mkr lägre än budet. Investeringarna är 
7 Mkr lägre än budget och en nyupplåning om 10 Mkr har uteblivit då behovet ej funnits.   

Prognosen för helår uppgår till -23 Mkr jämfört med budget -2 Mkr. Denna avvikelse är en 
kombination av minskat tillskott från den löpande verksamheten, minskad investeringstakt och 
minskad nyupplåning. Budgeterad nyupplåning 10 Mkr minskas till 0 Mkr i prognosen.  
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FINANSIELLA MÅL 

Enligt prognosen för helår kommer Kungälvsbostäder uppnå samtliga finansiella mål för 2022.  

 

FINANSIELLT 
STYRKORT 

MÅL Prognos 
T2 

Prognos 
T1 

Budget Utfall  

 2022 2022 2022 2022 2021  
Direktavkastning 6,7% 7,7% 8,1% 7,4% 8,0%  
Belåningsgrad ≤65% 57,2% 58,3% 57,7% 59,7%  
Soliditet 31,7% >20% 35,9% 34,7% 35,1% 34,7%  
Avkastning på eget kapital 5% 5% 6,5% 5,1% 5,7%  
Likviditet, tkr 50 000 45 937 50 078 51 117 68 762  

Överskottsmål                   10%             9,2%      11,7%      9,6%   8,4% 
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Kungälvsbostäder

Utfall Budget Utfall Prognos T2 Budget Utfall

RESULTATRÄKNING 2022-08-31 2022-08-31 2021-08-31 2022-12-31 2022-12-31 2021-12-31

Hyresintäkter 157 874 154 324 152 623 237 214 231 486 229 649

Övriga intäkter 914 1 083 1 031 1 670 1 625 1 677

S:a intäkter 158 789 155 407 153 654 238 884 233 111 231 327

Driftkostnader -64 307 -66 929 -65 368 -103 444 -102 362 -100 839

Underhållskostnader -25 237 -24 699 -19 759 -40 865 -37 048 -34 202

Fastighetsskatt -3 974 -4 211 -3 838 -5 960 -6 316 -5 721

Driftsöverskott 65 271 59 569 64 689 88 615 87 385 90 565

Avskrivning fastigheter -28 620 -29 436 -27 872 -43 478 -44 154 -45 213

Resultat fastighetsrörelsen 36 651 30 133 36 817 45 137 43 231 45 351

Centrala adm kostn -8 148 -9 283 -7 995 -14 428 -13 925 -11 913

Resultat vid försäljning av fastighet 0 0 0 0 0 0

Resultat före finansförvaltning 28 503 20 850 28 822 30 709 29 306 33 439

Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper

Ränteintäkter 60 33 50 85 50 84

Räntekostnader -4 695 -4 808 -7 168 -9 056 -7 212 -9 708

Finansnetto -4 635 -4 775 -7 118 -8 971 -7 162 -9 624

Resultat före bokslutsdispositioner 23 868 16 076 21 703 21 738 22 144 23 814

Resultat efter skatt 18 144 19 404
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Utfall Utfall Budget Utall

BALANSRÄKNING 2022-08-31 2021-08-31 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
  Fastigheter 1 153 779 1 123 864 1 199 764 1 141 466
  Inventarier 2 991 3 770 3 534 3 440
Materiella anläggningstillgångar 1 156 770 1 127 634 1 203 298 1 144 906

Finansiella anläggningstillgångar 63 63 63 63
S:a anläggningstillgångar 1 156 833 1 127 697 1 203 361 1 144 969

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 8 954 4 204 8 034 6 642
Kortfristiga placeringar 0 0 0
Kassa och bank 44 729 74 014 51 117 68 762
S:a omsättningstillgångar 53 683 78 218 59 151 75 404

S:A TILLGÅNGAR 1 210 516 1 205 915 1 262 512 1 220 373

SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Grundfond 4 787 4 787 4 787 4 787
Reservfond 97 913 97 913 97 913 97 913
Konsolideringsfond 5 154 5 154 5 154 5 154
S:a eget kapital 107 854 107 854 107 854 107 854
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 312 992 293 588 313 622 293 588
Periodens resultat 23 868 17 649 18 144 19 404
S:a fritt eget kapital 336 860 311 237 331 766 312 992

S:a eget kapital 444 714 419 091 439 620 420 846

Obeskattade reserver 3 889 4 009 4 009 3 889

Avsättningar 42 558 39 197 40 000 42 558

Skulder
Långfristiga skulder

Fastighetslån 357 000 333 000 692 000 413 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 315 000 349 000 269 000
Leverantörsskulder 4 674 15 910 25 197
Övriga korta skulder 14 647 20 391 13 960
Uppl. kostnader o förutbet. intäkter 28 034 25 317 31 923
S:a kortfristiga skulder 362 355 410 618 86 883 340 080

S:a skulder 719 355 743 618 778 883 753 080

S:A EGET KAPITAL O SKULDER 1 210 516 1 205 915 1 262 512 1 220 373
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Kungälvsbostäder

Utfall Utfall Prognos T2 Budget

NETTOINVESTERINGAR 2022-08-31 2021-08-31 2022-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
  Fastigheter 40 930 34 547 76 840 81 316

Maskiner &  Inventarier 180 411 1 635 438

Summa investeringar 41 110 34 958 78 475 81 754

Utfall Budget Utfall Prognos T2 Budget

KASSAFLÖDESANALYS 2022-08-31 2022-08-31 2021-08-31 2022-12-31 2022-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 077 39 876 44 464 44 408 64 564

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 110 -44 104 -33 102 -67 233 -76 072

FINANSERINGSVERKSAMHETEN 
Kassaflöde från finanseringsverksamheten 0 10 000 0 10 000

Årets kassaflöde -24 033 5 772 11 362 -22 825 -1 508
Likvida medel vid periodens början 68 762 52 625 62 652 68 762 52 625
Likvida medel vid periodens slut 44 729 58 397 74 014 45 937 51 117
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Bilaga 1

Prognos T2

Netto-
investering

Total 
investering

Avslutas 
år

Netto-
investering

Total 
investering

Avslutas 
år

Fastighetsprojekt
Dränering Kristinedalsgatan 3 215 5 041 2022 2 650 4 650 2022
Tak centrum 4 205 14 134 2022 1 975 1 975 2022
Tak Orren 16 81 2 065 2022 0 0 2021
Fasadrenovering (MAK vid T1, aktuellt vid T2) 1 500 1 500 2022 1 500 1 500 2022
Byte plåttak garage och dörrar sophus 600 600 2022 400 400 2022
Byte Ftx system Olseröd 1 663 3 519 2022 1 170 3 026 2022
Trygghetsskapande åtgärder yttre miljö 348 348 2022 2 000 2 000 2022
Palsternackan ny kulvert 1 088 1 088 2022 0 0
Sprinkler Perrongen 3 237 3 240 2022 0 0
Övriga projekt inkl. buffert 1 614 3 209 2022 6 200 6 200 2022
Summa fastighetsprojekt 17 551 34 744 15 895 19 751

Större fastighetsprojekt som ingår i verksamhetsplanen (VP)
ROT Fontinvägen (Lärken 2) etapp 3 & 4 28 685 41 629 2022 22 461 55 299 2022
ROT Lärkgatan 24 000 176 598 2024 36 000 165 000 2024
ROT Blåsippan 4 435 30 000 2027 0 71 000 2024
ROT Blåsippan 5 55 20 000 2029 0 41 000 2025
ROT Orren 14 0 183 000 2029 0 409 000 2028
SRÖ 4 314 9 182 2022-2024 5 460 8 584 2022-2024
Summa större fastighetsprojekt 57 489 460 409 63 921 749 883

Övriga investeringsprojekt som ingår i versamhetsplanen 2022
Ombyggnation kontor 1 800 2 054 2022 1 500 1 749 2022
Fastighetsutveckling 0 0 0 0
Summa övriga investeringsprojekt som ingår i VP 1 800 2 054 1 500 1 749

SUMMA 76 840 497 207 81 316 771 383

Beslutsfattande organ för fastighetsprojekt (definition enligt projektrutin)

Total projektutgift

0 ‐ 2 Mkr Beslutas av projekt‐, och förvaltningschef

2 ‐ 10 Mkr Beslutas av LG

10 ‐ Mkr Beslutas av styrelsen

Beslutssteg

Beslut 1 Förutsättning inför fortsatt projektering

Beslut 2 Förutsättning inför upphandling

Beslut 3 Beslut produktion

Ovan projekt med kategorin fastighetsprojekt  beslutas automatisk för beslutssteg ett och två i samband med att LG beslutar 

budget eller prognos. 

Större fastighetsprojekt som ingår i VP samt övriga projekt som ingår i VP arbetas i struktur för VP dvs en styrgrupp och projektgrupp.

Projektplan 2022
Budget
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Bilaga 2

Netto-
investerin

g

Total 
investerin

g
Avslutas 

år
Netto-

investering
Total 

investering
Inventarier

Inventarier 120:an och Uddevallavägen 346 346 2022 150 150

Verktyg

Utemiljö 0 0

Maskiner/Fordon

Inköp arbetsfordon  180 180 2022 288 288
Åkgräsklippare 175 175 2022 0

Markinventarier

Trygghetsskapande åtgärder 866 866 2022 0 0

IT

Konferensutrustning Uddevallavägen 68 68 2 022

SUMMA 1 635 1 635 438 438

Investeringsplan maskiner & inventarier
BudgetPrognos T2
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Tertialrapport 2 2022 SOLTAK AB  

Inledning 

Rapporten bygger på bokslut per 2022-08-31 samt innehåller en prognos för 2022. 

Delårsbokslut för SOLTAK AB  

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 5 574 Tkr. 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Analys av periodens resultat och prognos görs i avsnitten för respektive affärsområde. 

 

 

Semesterlöneskuld 

Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för bolaget hög, då den mesta semestern tas ut under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna har passerat. 

Förändringen av skulden per 2022-08-31 uppgår till 1 082 Tkr och påverkar resultatet positivt. Posten är 

redovisad under personalkostnader. 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 augusti augusti augusti augusti 2022

Rörelsens intäkter

Omsättning, affärsområde ekonomi 18 000 12 000 12 729 729 19 068 1 068

Omsättning, affärsområde lön 37 300 24 867 26 515 1 648 36 483 -817

Omsättning, affärsområde IT & projekt 99 900 66 600 82 472 15 872 115 524 15 624

155 200 103 467 121 716 18 249 171 075 15 875

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -70 856 -47 237 -64 536 -17 299 -91 133 -20 277

Personalkostnader -67 208 -44 805 -39 981 4 824 -63 192 4 016

Avskrivningar -16 736 -11 157 -11 308 -151 -16 350 386

-154 800 -103 200 -115 825 -12 625 -170 675 -15 875

Rörelseresultat 400 267 5 891 5 624 400 0

Finansnetto -400 -267 -317 -50 -400 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 5 574 5 574 0 0

och skatt
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Affärsområde ekonomi 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 313 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 är 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-08-31: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger något lägre än budget.   

- Övriga intäkter avser lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 

- Tillkommande tjänster avser främst Uppdragsbeställningar (UB). 

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar totalt en negativ avvikelse om 411 Tkr. Serviceavtal samt konsulter 

avviker mot budget p g a kostnader kopplade till utförda UB.  

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden, vilken förbättrar 

utfallet för delåret med 157 Tkr. Även lägre pensionskostnader påverkar aktuell post.  

Prognos affärsområde ekonomi 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga över budget för helåret. Till detta har affärsområdet 

även en del tillkommande tjänster. Till de tillkommande tjänsterna kopplas avvikelsen på konsultkostnader 

samt serviceavtal.  

 

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde ekonomi

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 augusti augusti augusti augusti 2022

Rörelsens intäkter

Hantera leverantörsfakturor 4 258 2 839 2 848 9 4 288 30

Hantera kundfakturor 5 737 3 825 3 756 -68 5 837 100

Hantera in- och utbetalningar 2 677 1 785 1 687 -98 2 570 -107

Fakturautskrifter 1 040 693 936 242 1 348 308

Övriga intäkter 180 120 379 259 547 367

Övriga tjänster 678 452 452 0 678 0

Tillkommande tjänster 0 0 416 416 416 416

Avskrivningar 3 430 2 287 2 256 -31 3 384 -46

18 000 12 000 12 729 729 19 068 1 068

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -2 310 -1 540 -1 907 -367 -2 760 -450

Konsulter -493 -329 -920 -591 -1 161 -668

Övriga kostnader -2 269 -1 513 -1 394 119 -2 269 0

Personalkostnader -9 434 -6 289 -5 894 395 -9 434 0

Avskrivningar -3 434 -2 289 -2 256 34 -3 384 50

-17 940 -11 960 -12 371 -411 -19 008 -1 068

Rörelseresultat 60 40 358 318 60 0

Finansnetto -60 -40 -46 -6 -60 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 313 313 0 0
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Affärsområde lön 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 3 061 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-08-31: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Sålda tjänster ligger högre än budget inom tjänsten Administrera löner. 

- Tillkommande tjänster avser intäkter för tillkommande uppdrag under perioden. Detta består 

både utav vidarefakturering av kostnader, uppdragsbeställningar och ärenden inom lön. 

Bolaget kommer under innevarande år att göra en prisjustering för två av affärsområdets tjänster, 

administrerar löner samt administrera anställningar. Prisjusteringen förklaras av högre volymer och med 

det ökade intäkter, i kombination med ett lägre kostnadsutfall.   

Rörelsens kostnader: 

- Rörelsens kostnader visar en positiv avvikelse på sammantaget 1 428 Tkr. För perioden så har 

färre konsulter anlitats än budgeterat, även övriga kostnader avviker positivt. Avvikelsen på 

personalkostnader förklaras främst av semesterlöneskulden, vilken förbättrar utfallet för delåret 

med 617 Tkr. Även lägre pensionskostnader påverkar aktuell post.  

Prognos affärsområde lön 

Prognostiserat resultat för 2022 är 0 Tkr.  

Intäkterna för sålda tjänster prognostiseras att ligga lägre än budget på helår, vilket förklaras av ovan 

prisjustering. Kostnadssidan prognostiseras totalt att ligga lägre än budget på helår, vilket främst förklaras 

av lägre personalkostnader i form av en lägre pensionskostnad än budgeterat.  

 

RESULTATRÄKNING - affärsområde lön

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 augusti augusti augusti augusti 2022

Rörelsens intäkter

Administrera löner 26 921 17 947 18 662 714 25 922 -999

Administrera anställningar 6 800 4 533 4 530 -4 6 296 -504

Övriga tjänster 1 139 759 759 0 1 139 0

Övriga intäkter 0 0 25 25 38 38

Avskrivningar 2 440 1 627 1 840 214 2 390 -50

Tillkommande tjänster 0 0 699 699 699 699

37 300 24 867 26 515 1 648 36 483 -817

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -4 050 -2 700 -2 649 51 -4 050 0

Konsulter -821 -547 -412 135 -904 -83

Övriga kostnader -3 777 -2 518 -2 290 228 -3 733 44

Personalkostnader -26 072 -17 381 -16 154 1 227 -25 267 806

Avskrivningar -2 440 -1 627 -1 840 -214 -2 390 50

-37 160 -24 773 -23 345 1 428 -36 344 817

Rörelseresultat 140 93 3 170 3 076 140 0

Finansnetto -140 -93 -109 -16 -140 0

Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt 0 0 3 061 3 061 0 0
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Affärsområde IT och projekt 

Utfallet för den aktuella perioden uppgår till 2 201 Tkr.  

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Avvikelse mot budget per 2022-08-31: 

 

Rörelsens intäkter: 

- Intäkterna för perioden visar en positiv avvikelse mot budget på 15 872 Tkr. 

- Intäkterna för Datacenter är lägre än budget, vilket följer den implementationsplan som finns för 

övergången till bolagets nya Datacenter. Avvikelsen på Skola Kungälv förklaras av en 

säsongsvariation. 

- Avvikelserna på intäkterna för IT-arbetsplats samt Konto har en koppling och visar sammantaget 

en positiv avvikelse. 

- Under året har bolaget haft fler uppdragsbeställningar, jämför med budget. 

- Utöver budgeterade tjänster har bolaget också tillkommande beställningar under året;  

IT-utrustning samt telefoniutrustning har köpts in för kommunerna med 13 658 Tkr.  

Här redovisas även de konsulter som vidarefaktureras direkt till kund och som ligger utanför 

bolagets tjänster. Totalt uppgår dessa tilläggstjänster till 1 022 Tkr för årets första åtta månader. 

Rörelsens kostnader: 

- Kostnaderna visar en negativ avvikelse på sammantaget 13 642 Tkr. 

- Konsultkostnaderna avviker mot budget av två anledningar. Den första är kopplad till 

uppdragsbeställning, då konsultar tagits in (denna post är ej budgeterat). Den andra delen består 

utav konsulter i drift, där vi har haft viss personal på konsultbasis istället för fast anställd. 

- Avvikelsen på personalkostnader förklaras av vakanta tjänster samt effekten av 

semesterlöneskulden samt lägre pensionskostnader. Tillsättning sker succesivt av vakanta tjänster. 

 

 

Prognos affärsområde IT & projekt 

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 0 Tkr. 

Prognosen för intäkterna är högre än budget. När det gäller de budgeterade intäkterna är prognosen lägre 

för, Datacenter, ITA Elev samt Konto. 

Prognosen för tilläggsbeställningar uppgår totalt till 13 658 Tkr och beror främst på inköp för IT-samt 

telefoniutrustning men även för vidareförmedling av konsulter och utökning av licenser. 

På kostnadssidan prognostiserar bolaget högre kostnader än budget, på totalt 15 625 Tkr. Förklaringen 

hänförs dels till ovan nämnda tilläggsbeställningar.  

Prognosen för IT-utrustning motsvaras av utfallet för januari-augusti. 
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RESULTATRÄKNING - affärsområde IT & projekt

Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Avvikelse

Belopp i Tkr 2022 augusti augusti augusti augusti 2022

Rörelsens intäkter

Baskostnad IT 12 280 8 187 8 187 0 12 280 0

Nät som tjänst 12 235 8 157 8 665 508 13 425 1 190

Datacenter 12 870 8 580 6 697 -1 883 10 046 -2 824

ITA arbetsplats Personal 8 000 5 333 7 202 1 869 10 800 2 800

ITA arbetsplats Elev 4 290 2 860 2 023 -837 2 883 -1 407

Print som tjänst 5 620 3 747 3 890 143 6 167 547

Konto (admin, politiker, skola) 8 900 5 933 5 388 -546 8 118 -782

Teknisk systemförvaltning 2 290 1 527 1 527 0 2 290 0

RDS 2 300 1 533 1 533 0 2 300 0

Integration 950 633 633 0 950 0

Uppdragsbeställningar 2 915 1 943 3 432 1 488 3 432 517

Licenser 8 450 5 633 5 627 -6 8 187 -263

Skola Kungälv, leasing 10 350 6 900 6 718 -182 10 373 23

Diarie och ärendehantering 800 533 534 0 800 0

Telefoni 1 210 807 807 0 1 210 0

Beredskap 880 587 583 -4 874 -6

Avskrivningar 5 560 3 707 4 167 460 6 009 449

Övriga intäkter 0 0 180 180 260 260

IT-utrustning 0 0 13 658 13 658 13 658 13 658

Tillkommande tjänster 0 0 1 022 1 022 1 462 1 462

99 900 66 600 82 472 15 872 115 524 15 624

Rörelsens kostnader

Serviceavtal -27 125 -18 083 -18 466 -383 -28 066 -941

Konsulter -4 721 -3 147 -7 112 -3 965 -9 637 -4 916

Licenser -14 870 -9 913 -10 033 -119 -14 361 509

Övriga kostnader -10 420 -6 947 -19 353 -12 407 -24 193 -13 772

Personalkostnader -31 702 -21 135 -17 933 3 202 -28 491 3 211

Avskrivningar -10 862 -7 241 -7 212 29 -10 577 285

-99 700 -66 467 -80 109 -13 642 -115 325 -15 624

Rörelseresultat 200 133 2 363 2 230 200 0

Finansnetto -200 -133 -162 -29 -200 0

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 2 201 2 201 0 0

och skatt
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Prognos per kommun 2022 SOLTAK AB  

Tabellen på nästa sida visar bolagets prognos på intäkter för helåret. 

Prognosen är uppdelad per kommun där budget samt prognos framgår för samtliga kommuner. 

Kolumnerna längst till höger summerar budget samt prognosen för 2022. 

Uppgifterna bygger på fakturerade intäkter t o m augusti månad, samt en prognos för årets resterande 

månader. När det gäller IT-utrustning och telefoniutrustning så är utfallet t o m augusti det som 

presenteras i tabellen. I dessa fall har bolaget inte lagt en prognos för helåret.  

Detsamma gäller poster som avser vidarefakturering samt uppdragsbeställningar, där redovisas det utfall 

som är upparbetat t o m augusti.  

Tjänster enligt budget eller tillkommande tjänster 

Varje affärsområde är uppdelat med ovan texter. Här kan man på ett överskådligt sätt se vad som är 

budgeterat för innevarande år, samt vad som har varit tillkommande beställningar under året. 

Omsättningen i bolagets budget uppgår till 155 200 Tkr. Prognosen är 171 075 Tkr.  
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Tjänst

Budget

 KK

Prognos

 KK

Budget

 SK

Prognos

 SK

Budget 

SBRF

Prognos 

SBRF

Budget

 LE

Prognos

 LE

Budget

 TK

Prognos

 TK

Budget 

SOLTAK

Prognos  

SOLTAK

Budget 
TOTALT

Prognos 
TOTALT

Affärsområde Lön

Tjänster enligt budget

Administrera löner 11 686 11 137 7 375 7 226 360 334 3 415 3 331 4 085 3 894 26 921 25 922

Anställningsärenden 2 480 2 300 1 930 1 785 70 65 1 235 1 145 1 085 1 001 6 800 6 296

RDS 324 324 195 195 108 108 93 93 720 720

Övriga tjänster 152 152 95 95 116 116 55 55 419 419

Avskrivningar 1 100 1 075 660 645 360 359 320 311 2 440 2 390

Lönebidrag 37 0 37

15 742 14 989 10 255 9 946 430 399 5 234 5 059 5 638 5 354 0 37 37 300 35 784

Tillkommande tjänster

Kostavdrag för timavlön. 23 14 37

Vidarefakt. 7 32 39

Uppdragsbeställningar 247 113 20 54 48 482

Övriga tilläggstjänster 75 50 6 11 141

0 329 0 185 0 26 0 100 0 59 0 0 0 699

15 742 15 318 10 255 10 131 430 425 5 234 5 159 5 638 5 413 0 37 37 300 36 484

Tjänster enligt budget

Fakturautskrifter 685 769 170 186 4 4 80 255 100 133 1 040 1 347

Hantera leverantörsfakt. 1 615 1 668 1 108 1 107 45 60 490 469 1 000 985 4 258 4 288

Hantera kundfakturor 2 725 2 782 1 435 1 470 15 13 327 339 1 235 1 233 5 737 5 837

Hantera in- och utbet. 894 989 800 807 16 10 316 314 650 450 2 677 2 570

RDS 270 270 162 162 90 90 78 78 600 600

Avskrivningar 1 543 1 523 926 914 515 508 446 440 3 430 3 384

Vägföreningar 62 62 62 62

Abonnemangstjänster SK 16 16 16 16

Lönebidrag 52 180 495 180 547

7 795 8 063 4 617 4 712 80 87 1 819 1 974 3 509 3 319 180 495 18 000 18 650

Tillkommande tjänster 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidarefakt. konsulter 9 0 2 0 11

Uppdragsbeställningar 97 71 81 155 0 404

0 0

0 107 0 71 0 0 0 81 0 157 0 0 0 416

7 795 8 170 4 617 4 783 80 87 1 819 2 055 3 509 3 476 180 495 18 000 19 066

Tjänster enligt budget

Baskostnad IT 6 260 6 260 4 420 4 420 1 475 1 475 125 125 12 280 12 280

Licenser 3 940 2 604 2 650 2 832 540 538 350 1 355 970 859 8 450 8 187

Uppdragsbeställningar 1 516 2 136 904 996 496 2 915 3 132

Skola Kungälv 10 350 10 373 10 350 10 373

Konto 4 350 4 744 3 020 2 244 150 93 1 380 1 036 8 900 8 118

Beredskap 375 375 280 279 225 221 880 874

Datacenter 6 950 5 775 3 860 2 693 2 060 1 483 12 870 9 950

Nät som tjänst 5 700 6 138 4 480 4 809 2 055 2 417 12 235 13 365

ITA arbetsplats Personal 4 550 5 896 2 260 3 218 70 113 1 120 1 573 8 000 10 800

RDS 1 196 1 196 713 713 391 391 2 300 2 300

ITA arbetsplats Elev 2 610 2 773 735 110 945 4 290 2 883

Print som tjänst 2 845 3 454 1 490 1 847 35 53 1 250 812 5 620 6 167

Teknisk systemförvaltning 1 191 1 191 710 710 389 389 2 290 2 290

Integration 494 494 295 295 162 161 950 950

Telefoni 799 799 411 411 1 210 1 210

Diarie och ärendehantering 435 435 365 365 800 800

Avskrivningar 2 670 2 892 1 720 1 856 940 1 020 230 240 5 560 6 009

Lönebidrag 0 0

54 997 56 300 28 770 28 256 795 798 14 014 13 109 1 325 1 224 0 0 99 900 99 689

Tillkommande tjänster

IT-utrustning 6 102 2 587 2 774 2 195 0 13 659

Uppdragsbeställningar 1 192 107 300

Vidarefakturering övrigt 31 63 2 0 96

Vidarefakt. konsulter 99 1 266 0 1 366 *

Lönebidrag 260 0 260

Edet Hus 156 0 156

0 6 233 0 2 650 0 2 777 0 3 810 0 107 0 260 0 15 837

54 997 62 534 28 770 30 905 795 3 575 14 014 16 920 1 325 1 331 0 260 99 900 115 525

TOTALT 78 534 86 022 43 642 45 820 1 305 4 086 21 067 24 134 10 472 10 220 180 793 155 200 171 075

* Notera att denna post är prognostiserad på helår.

Affärsområde Ekonomi

Affärsområde IT & projekt
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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 handlings-
program 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 

 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Räddning 
 
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Andra tertialet har inte 
omfattat några större eller i tid utdragna räddningsinsatser. Totalt har förbundet hanterat 637 
uppdrag hittills i år, jämfört med 557 uppdrag motsvarande period föregående år. Detta är en ökning 
på dryga 14 procent, jämfört med året innan. 
 
Förbundet har inte drabbats av några egna omfattande bränder eller övriga händelser och har varit 
behjälplig med stöd till angränsande kommuner vid dess räddningsinsatser. 
 

Antal händelser för T2 
2022 2021 2020 
637 557 604 

Tabell 1 - Antal händelser under januari-augusti inom förbundet under åren 2020–2022 
 

Antal trafikolyckor för T2 
2022 2021 2020 
104 91 86 

Tabell 2 - Antal trafikolyckor under januari-augusti inom förbundet under åren 2020–2022 
 

Tabell 3 - Antal bränder under januari-augusti inom förbundet under åren 2020–2022 
 

Antal automatiska brandlarm för T2 
2022 2021 2020 
196 137 162 

Tabell 4 - Antal automatiska brandlarm under januari-augusti inom förbundet under åren 2020–2022 

Antal bränder för T2 
2022 2021 2020 
128 122 146 
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Förebyggande 
 
Allmänt 
Första perioden av 2022 präglades av pandemins restriktioner, men efter att restriktionerna släpptes 
så har verksamheten sakta men säkert återgått till det normala. Det har anställts ny personal som 
håller på att introduceras i det förebyggande arbetet och en brandingenjör har timanställts för att 
hjälpa till med regelbundna tillsyner. Fokus har legat på att hantera lagstiftande ärenden samt 
förbundets grunduppdrag gentemot kommuninvånarna.  

Statistik 
Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens förebyggande åtgärder 

Ärendetyp (antal ärenden) 2022 2021 2020 
Plan och bygg Ale 18 57 45 
Plan och bygg Kungälv 64 87 66 
Tillsyn 23 24 41 
Tillstånd brandfarlig vara   17 9 22 
Tillstånd explosiv vara 4 3 4 
Polisiära remisser 15 4 6 
Serveringstillstånd 7 7 10 

 
Plan och bygglov 
Hittills i år har enheten handlagt färre ärenden än under samma period föregående år. Det har 
handlags ett ärende för ett nytt höghus på östra Kongahälla. Det har även varit samråd kring ett par 
större detaljärenden för kommunerna.  

Tillsyn 
Tillsynsarbetet har startats upp igen efter att pandemins restriktioner har lättat. Det har genomförts 
några händelsebaserade tillsyner då det kommit information om människor som bor i andra miljöer 
än bostäder. Antal genomförda tillsyner i år ligger på samma nivå som motsvarande period 
föregående år.  

Farlig verksamhet 
En remiss har besvarats från länsstyrelsen angående en utbyggnad på Nouryons anläggning. I övrigt 
har det följts upp åtgärder från tidigare tillsyner. 

Tillstånd brandfarliga och explosiva varor 
Arbetet med att hantera tillstånd för brandfarliga och explosiva varor fortgår. Antal tillstånd är 
ungefär dubbelt så många som samma tid förra året. Förbundet håller de tider och intervall som 
ställs enligt lagstiftningen.   
 
Utbildningar 
Externa utbildningar för förbundets medlemskommuner är framflyttade till hösten tidigast. Stora 
utbildningstillfällen för HLR (Hjärt-lungräddning) och BKA (Brandkunskap för alla) och även PAR-
utbildningar (Polis-Ambulans-Räddningstjänst) har kunnat genomföras.  
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Utbildningar (antal personer) 2022 2021 2020 
PAR-utbildade elever 150 0 0 
Heta arbeten  0 14 0 
BKA/HLR utbildning Ale 145 128 218 
BKA/HLR utbildning Kungälv 295 194 262 
Bokade totalt jan-apr 442 322 480 
 
Brandskyddskontroll och rengöring. (sotning) 
Under 2022 har förbundets sotningsleverantörer arbetat med att uppnå de förväntningar och krav 
som har avtalats. Enligt sotningsleverantörerna fortlöper arbetet enligt plan och de avser att kunna 
hinna med årets frister. 

Hembesöken fortsätter enligt brandskyddsföreningens struktur och program. Intentionen är att 
stärka den enskilda förmågan att förebygga och hantera eventuella bränder, utöver det så hjälper 
det även förbundet att skapa förståelse för hur brandskyddet ser ut hos invånarna. 

SKR och SSR har beslutat om nytt sotningsindex för 2022 (Cirkulär 22:09). Utifrån denna cirkulär så 
har sotningstaxan för Ale och Kungälvs kommun justerat. Den nya sotningsindexen tillämpas från och 
med 2022-05-01.  

Utfall redovisas av respektive leverantör i bifogade bilagor: 
• T2-rapportering 2022 Kungälvs Sotarna AB 
• Periodrapport T2 2022 Kungälvs sotarna AB 
• Sammanställning Hembesök T2, Kungälv 
• Sammanställning Hembesök T2, Ale 
• T2-rapportering 2022 GÖSAB 

Verksamhetsstöd 

Förbundet har gjort inköp av anläggningstillgångar enligt framtagen plan. Under har två 
ledningsfordon samt transportfordon tillförts organisationen. 
 
Dialog med fastighetsägare pågår löpande, på Kungälvs brandstation har vissa större projekt skett 
och några kommer påbörjas under hösten, däribland en upprustning av parkering för personal och 
besökare, det kommer medföra en kostnad för förbundet på uppskattningsvis 100 Tkr.  
 
Förbundet arbetar aktivitet med de åtgärdsbehov som framkom vid senaste inspektionen från 
Miljökontoret. Det har hittills medfört åtgärder till en kostnad på närmre 200 Tkr för inspektioner 
och provtagningar och det kan tillkomma ytterligare åtgärder framöver.  
 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Under första delen av 2022 har fokus varit på det interna utvecklingsarbetet efter att 
utredningsarbete om arbetsmiljö som genomförts. Detta arbete kommer att fortgå under större 
delen av 2022.  
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Personal 
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Av förbundets 14 kvinnliga medarbetare så arbetar 
12 i uttryckande tjänst.  
 

Antal anställda 
inom förbundet 

2022-08-31 2021-08-31 

Heltidsanställda Räddningstjänst 
i beredskap Heltidsanställda Räddningstjänst 

i beredskap 
Totalt 46 95 44 90 
     
Könsfördelning:       

Kvinnor 6 8 8 6 
Män 40 87 36 84 

       
Åldersfördelning:        

29 år och yngre 7 11 5 10 
30–49 år 28 59 26 58 
50 år och äldre 11 25 13 22 

       
Genomsnittlig ålder 39 41 40 41 

 
 

Rekrytering och avgång 
Antalet anställda har ökat något jämfört med föregående, detta trots att det fortsatt är svårt att 
rekrytera inom vissa personalkategorier, däribland Räddningstjänst i Beredskap samt tjänster som 
kräver ingenjörskompetens.  
 
Under perioden har personalomsättningen varit högre än normalt. Det har varit några 
pensionsavgångar, men en viss rörlighet kan sättas i samband med de synpunkter på arbetsmiljön 
som framkom under hösten 2021 och som föranledde en stor arbetsmiljöutredning.  
 

Rekrytering och 
avgång 

2022-08-31 2021-08-31 

Heltidsanställda Räddningstjänst 
i beredskap Heltidsanställda Räddningstjänst 

i beredskap 
Rekryteringar totalt 4 4 2 1 
Kvinnor 1 1 1 0 
Män 3 3 1 1 

       

Avgångar totalt 8 4 1 2 
Kvinnor 3 0 0 0 
Män 5 4 1 2 
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Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Detta beror bland annat på 
omständigheter som inte är arbetsrelaterade. En långtidssjukskrivning är relaterad till en 
arbetsplatsolycka samband med inspektion av byggnad.  
 

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig 
arbetstid (%) 2022-08-31 2021-08-31 

Total sjukfrånvaro 5,3 1,5 
    

Total sjukfrånvaro fördelat på kön    

Kvinnor 10,6 2,5 
Män 3,9 1,3  

    

Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder    

29 och yngre 7,0 2,2 
30–49 år 4,4 1,3 
50 år och äldre 6,8 1,5 

                               
Arbetsmiljö 
En utredning om arbetsmiljön har gjorts och till den har en rad åtgärdsförslag tagits fram. Utifrån 
utredningen har tre områden bedömts som prioriterade: information, kommunikation och 
värdegrund.  Arbetet med dessa prioriterade områden har påbörjats och kommer att fortsätta under 
hösten.  
 
Under sommaren har övertiden varit hög, främst till följd av sjukdom och vakanta tjänster, då har 
heltidsanställda fått täcka upp både för varandra och för Räddningstjänst i beredskap. Rekrytering för 
att täcka upp vakanser pågår.  
 
 
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. 
 
Förbundets direktion har beslutat att medlemskommunerna ska lämna in varsin ansökan om 
medlemskap till Räddningstjänsten Storgöteborg. Förbundschefen tillika räddningschefen kommer 
lämna sin post under hösten, funktionen kommer ersättas av personal från Räddningstjänsten 
Storgöteborg.  
 
 

Förväntad utveckling 
 
Uppstart av utredning av ny brandstation i Ale startas upp första veckan i september. Extern konsult 
har anlitats av Ale kommun för att leda arbetet. 
 
Arbete med att utveckla organisationen kommer att fortsätta. Fokus är att tillse så att förbundets 
kärnuppdrag klaras av. 
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Måluppföljning 
 
Status för verksamhetsmål  
På grund av rådande situation i organisationen ligger fokus framförallt på att klara av de 
grundläggande kärnuppgifter. Därför kommer verksamhetsmålen utföras i den mån det är möjligt. En 
djupare uppföljning kommer göras i årsbokslutet.  
 

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 
 
Efter andra tertialet visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 6 110 tkr, det är 
budgeterat ett nollresultat. Resultat för motsvarande period föregående år, var ett överskott på  
4 295 tkr. 
 
Intäkterna överstiger budget med ca 0,5 Mkr, det beror dels på ett fordon som sålts för 0,1 Mkr, dels 
på automatlarm som överstiger budget med 0,2 Mkr.  
 
Verksamhetens kostnader understiger budget med 5,5 Mkr. Det beror på flera saker, dels har 
förbundet inte haft några större larm, dels har pandemin påverkat årets första månader. Det finns 
också flera vakanser, däribland en förebyggande chef, totalt uppgår det till 2,7 Mkr. Pensionerna 
understiger budget med 0,5 Mkr. Reparationer, företagshälsovård och hyror understiger budget med 
ungefär 1 Mkr totalt. Det finns också en buffert för oförutsedda kostnader på 1 Mkr. Avskrivningarna 
understiger budget med 0,1 Mkr. Finansiella kostnader ligger i nivå med budget.   
 
Soliditet och förpliktelser  
 
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundets totala resurser som finansieras med eget kapital. 
2022-08-31 uppgår soliditeten till 39,58 %. 2021-12-31 uppgick den till 33,1 %.  
 
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.  
 
Årsprognos 
 
Totalt förväntas förbundet göra ett överskott på 4 000 tkr för 2022. Intäkterna förväntas överstiga 
budget med 300 tkr till följd av ett fordon som sålts och fler automatlarmkunder. Kostnaderna 
förväntas understiga budget med 4 400 tkr. Det beror framför allt på vakanta tjänster och lägre 
reparationskostnader. Förutsatt att inget oförutsett inträffar så kommer bufferten för oförutsedda 
kostnader inte förbrukas. Avskrivningar och finansiella kostnader förväntas följa budget i stort.  
 
Investeringar 
 
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten. Prognosen är att 
upparbeta budget förutom för några få investeringar, däribland två ledningsfordon och ett 
transportfordon.  
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Balanskravet 

Balanskravsresultatet uppgår till 6 000 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är 
uppfyllt per 2022-08-31 och prognosen är att det kommer vara uppfyllt även vid årsbokslutet. 

Tkr 2022-08-31 Prognos 

Årets resultat 6 110 4 000 
Realisationsvinster -110 -110
Realisationsförluster 0 0 
Orealiserade vinster 0 0 
Återföring orealiserade vinster 0 0 
Verksamhetens resultat 6 000 3 890 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 

Balanskravsresultat 6 000 3 890 
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Resultaträkning 
 
Tkr   2022-08-31 2021-08-31 Budget 2021-12-31 
            
Verksamhetens intäkter 1 60 316 57 910 59 827 87 111 
Verksamhetens kostnader 2,3,4 -49 994 -49 780 -55 507 -77 151 
Avskrivningar   -3 954 -3 656 -4 067 -5 526 
Verksamhetens nettokostnader   6 368 4 474 253 4 434 
            
Verksamhetens resultat   6 368 4 474 253 4 434 
            
Finansiella intäkter   0 0 0 2 
Finansiella kostnader 5 -258 -179 -253 -227 
Resultat efter finansiella poster   6 110 4 295 0 4 209 
            
Extraordinära poster   0 0 0 0 
Årets resultat   6 110 4 295 0 4 209 

 
 

Prognos 
 
Tkr Prognos Budget Avvikelse 
        
Verksamhetens intäkter 90 040 89 740 300 
Verksamhetens kostnader -79 660 -83 260 3 600 
Avskrivningar -6 000 -6 100 100 
Verksamhetens nettokostnader 4 380 380 4 000 
        
Verksamhetens resultat 4 380 380 4 000 
        
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader -380 -380 0 
Resultat efter finansiella poster -380 -380 0 
        
Extraordinära poster 0 0 0 
Årets resultat 4 000 0 4 000 
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Balansräkning 
         
   2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
         
Materiella anläggningstillgångar        
Mark, byggnader och tekniska anläggningar  18 475 18 599 18 558 
Maskiner och inventarier  38 088 39 925 40 349 
Summa materiella anläggningstillgångar 6,7 56 563 58 524 58 907 
         
Summa anläggningstillgångar  56 563 58 524 58 907 
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Kortfristiga fordringar 8 5 166 17 067 3 592 
Kassa och bank  8 301 0 2 678 
Summa omsättningstillgångar  13 467 17 067 6 270 
         
Summa tillgångar  70 030 75 591 65 177 
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Eget Kapital  21 575 17 366 17 366 
Årets resultat  6 110 4 295 4 209 
Summa eget kapital 9 27 685 21 661 21 575 
         
AVSÄTTNINGAR        
Avsättningar för pensioner 10 9 904 9 013 9 322 
         
SKULDER        
Långfristiga skulder 11 19 789 20 310 20 114 
Kortfristiga skulder 12 12 652 24 607 14 166 
Summa skulder  32 441 44 917 34 280 
         
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  70 030 75 591 65 177 
        
Ställda säkerheter  Inga Inga Inga 
         
Ansvarsförbindelser och panter  Inga Inga Inga 
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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 till årsbokslutet.  
 
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 År 
Byggnader 20–33 
Fordon 5–20 
Räddningstjänstutrustning 5–10 
Maskiner och inventarier 5–20 
Mark 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.  
 
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 
2022 är 0,9 %. 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 2022-08-31 2022-08-31 
Förbundsbidrag Ale kommun 22 932 22 167 
Förbundsbidrag Kungälvs kommun 33 800 32 700 
Automatlarm 2 216 1 851 
Utbildning 0 13 
Avgift brandsyn 62 44 
Tillståndsavgifter 207 146 
Övriga intäkter 1 099 989 
Summa 60 316 57 910 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 
Personalkostnader -32 487 -29 296 
Hyra -5 307 -5 150 
Släckvatten -1 267 -1 267 
Övriga kostnader -10 933 -14 067 
Summa -49 994 -49 780 

 
Not 3 Operationella Leasingavtal 
 
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal 
 

 2022-08-31 2021-08-31 
Förfaller till betalning inom ett år -1 224 -1 213 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år -1 633 -2 829 
Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter -870 -850 

 
Not 4 Revision 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 
Årsbokslut -12 14 
Delårsbokslut 0 -30 
Rådgivning 0 -5 
Summa -12 -21 
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Not 5 Finansiella kostnader 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-08-31 
Räntekostnader -57 -82 
Ränta, pensionsskuld -201 -97 
Summa -258 -179 

 
Not 6 Materiella anläggningstillgångar 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar     
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar 2 723 2 723 
Årets anskaffningar 0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningar 2 723 2 723 
      
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 010 -886 
Årets avskrivningar -83 -124 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 093 -1 010 
      
Utgående planenligt restvärde 1 630 1 713 
      
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Maskiner och inventarier     
Anskaffningsvärde anläggningar 76 687 72 803 
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar 1 604 6 186 
Årets försäljningar/utrangeringar -1 670 -2 302 
Utgående ackumulerade anskaffningar 76 621 76 687 
      
Ingående ackumulerade avskrivningar -36 338 -32 593 
Årets försäljningar/utrangeringar 1 670 1 657 
Årets avskrivningar -3 865 -5 402 
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 533 -36 338 
      
Utgående planenligt restvärde 38 088 40 349 

 
Not 7 Finansiell leasing 
 2022-08-31 2021-12-31 
Totala minimileaseavgifter 16 845 16 845 
Förfaller till betalning inom ett år 6 629 6 629 
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 10 216 10 216 
Förfaller till betalning senare än fem år 0 0 
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Not 8 Kortfristiga fordringar 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Kundfordringar 146 499 
Fordran Skatteverket 1 794 697 
Fordran mervärdesskatt 401 773 
Övriga kortfristiga fordringar 2 825 1 623 
Summa 5 166 3 592 

 
Not 9 Eget kapital 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Ingående eget kapital 21 575 17 366 
Årets resultat 6 110 4 209 
Summa 27 685 21 575 

 
Not 10 Avsättningar pensioner 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Ingående avsättning 9 322 6 847 
Pensionsutbetalningar -56 -55 
Aktualiseringar 0 0 
Nyintjänad pension 378 2 029 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 163 100 
Förändring av löneskatt 114 483 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 
Övrigt -17 -82 
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 

Total pensionsavsättning 9 904 9 322 

     

Avsatt till pensioner 7 970 7 502 
Löneskatt 1 934 1 820 
Summa pensionsåtagande 9 904 9 322 
Återlånade medel 9 904 9 322 
      
Pensioner som avsättning 9 904 9 322 
Pensioner som ansvarsförbindelse 0 0 
Summa pensionsåtagande 9 904 9 322 
Återlånade medel 9 904 9 322 

 

Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som 
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.  
 
Den negativa posten i övrigt beror på minskning av skuld för ett antal anställda som inte längre har 
rätt till särskild avtalspension.  
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Not 11 Långfristiga skulder 
 
 2022-08-31 2021-12-31 
Reverslån Ale kommun 1 385 1 823 
Reverslån Kungälvs kommun 1 559 1 446 
Leasingavtal relaterat till finansiell leasing av fastigheter 16 845 16 845 
Summa 19 789 20 114 

 
Not 12 Kortfristiga skulder 
 
Belopp i tkr 2022-08-31 2021-12-31 
Kortfristig del av reverslån Ale kommun 106 163 
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun 414 469 
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun* 0 0 
Leverantörsskulder 3 424 4 133 
Upplupna semesterlöner 1 206 1 467 
Upplupen övertidsersättning 334 222 
Övriga kortfristiga skulder 7 168 7 712 
Summa 12 652 14 166 

 

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen 
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Skuld på koncernkontot 
redovisas som en kortfristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 
10 000 tkr.  
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Investeringsredovisning 
 

Belopp i Tkr 2022-08-31 Budget Prognos Avvikelse 
mot budget 

Ledningsfordon NFP02E* 450 1 300 450 850 
Ledningsfordon SHY65G* 520 750 520 230 
Släck- och räddningsfordon* 335 5 000 5 000 4 963 
Bandvagn 0 1 500 1 500 1 500 
Transportbilar och småbilar TCB76H 414 750 414 336 
Båtar 0 750 750 750 
Räddningstjänstutrustning 22 150 150 128 
Ras och skred 97 150 150 53 
Reinvesteringar 0 125 125 125 
Kem och Rökskydd 104 250 250 146 
Motorspruta 0 500 500 500 
Motorsågar och motorkapar 80 200 80 120 
Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar 151 200 200 49 
Värmekamera 85 100 100 15 
Övningsfält 24 600 600 576 
Brandslang och armatur skogsbrand 200 200 200 0 
Rakelutbyte 129 150 129 21 
Navigation 0 75 75 75 
Larmteknik servar 0 100 100 100 
Rökdykarradiosystem 0 200 200 200 
Robust höjd beredskap stab ledningsutr. 0 500 500 500 
Möbler och inventarier 0 250 250 250 
Slangtvätt ultraljudstvätt och ren arbetsmiljö 0 400 400 400 

 2 611 14 200 12 643 11 887 

     
*Överflyttat från föregående års budget     
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KUNGÄL V NÄRENERGI AB 2022
Tkr

[TOTAL
Periodiserad F rognos ve rsion

Utfall Utfall budget Budget Prognos 2 Prognos vers ion 3

jan-aug 2022 jan-aug 2021 2022 2022 2022 2022 2022

INTÄKTER
Elproduktion, vindkraft 1 954 1478 1 585 2 682 3 200 3 000 3 200

Elcertifikat, vindkraft 5 7 17 29 12 8 12
vgift , e lhandel 1 736 2056 1 960 2 940 3 050 3 050 3 000

Rörligt pris, elhandel 91 728 44 781 30 662 47 013 110 000 110 000 138 000

Fast pris, e lhandel 13 220 9 148 12 968 19 890 20 500 20 500 20 000

Solceller 7 467 2 754 5 800 8 700 8 700 8 700 10 500
Ladd infra 261 50 200 300 1 000 1 000 1 050

116 371 60 274 53 192 81 554 146 462 146 258 175 762
KOSTNADER

Inköp el 109 439 52 578 41 872 64 120 135 000 135 000 165 000
ifikat 87 192 153 235 150 150 130

Övriga externa kostna 2 200 1 969 2 279 3 419 3 400 3 400 3 200

Solceller  &  laddinfra 7 905 2 869 7 514 11 271 10 500 10 500 12 000

Avskrivningar 619 592 72 1 1 081 1 081 1 081 934

120 250 58 200 52 539 80 126 150 131 150 131 181 264

RÖRELSERESULTAT -3 879 2 074 653 1 428 -3 669 -3 873 -5 502

FINANS. NETTOKOSTI 661 416 607 911 866 866 866

RESULTAT FOR E BOH -4 540 1 658 46 517 -4 535 -4 739 -6 368

TILLFÖRDA MEDEL -3 921 2 250 767 1 598 -3 454 -3 658 -5 434

INVESTERINGAR 2 643 674 3 333 5 000 5 000 5 000 5 000

Finansierings netto -6 564 1 576 -2 566 -3 402 -8 454 v % i i u -10 434

www.kungalvenergi.se energie
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[ELHANDEL
1 1

Periodis erad Prognos Prognos

Utfall Utfall budget Budget Prognos version 2 version 3

jan-aug 2022 jan-aug 2021 2022 2022 2022 2022 2022

INTÄKTER
Fast avgift 1 736 2 056 1 960 2 940 3 050 3 050 3 000

Rörligt pris 91 728 44 780 30 662 47 013 110 000 110 000 138 000

Fast pris 13 220 9 148 12 968 19 890 20 500 20 500 20 000

106 684 55 984 45 590 69 843 133 550 133 550 161 000
KOSTNADER
Inköp el 109 439 52 578 41 872 64 120 135 000 135 000 165 000

Elcertifikat 87 192 153 235 150 150 130
Övriga externa kostnac 1 487 1 201 1 64 1 2 460 2 400 2 400 2 200

Avskrivningar 143 116 245 367 367 367 220

111 156 54 087 43 911 67 182 137 917 137 917 167 550!

RÖRELSERESULTAT -4 472 1 897 1 679 2 661 -4 367 -4 367 -6 550

FINANS. NETTOKOS TM 102 0 83 125 80 80 80

RESULTAT FORE BOK -4 574 1 897 1 596 2 536 -4 447 -4 447 -6 630
TILLFÖRDA MEDEL -4 431 2 013 1 841 2 903 4 080 -4 080 -6 410

INVESTERINGAR 2 643 674 3 333 5 000 5 000 5 000 5 000
Finansierings netto -7 074 1 339 -1 492 -2 097 -9 080 -9 080 -11 410

www.kungalvenergi.se eriergte'
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las _llGs.lo.l
jan-aug 2022 jan-aug 2021

INTÄKTER
Elproduktion
Elcertifikat

TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finansieringsnetto

Periodiserad
budget

2022

Budget

2022

Prognos

2022

RÖRELSERESULTAT

FINANS. NETTOKOSTM

RESULTAT FÖRE BOK

1 954 1 478
5 7

1959 1485

713 767
476 476

1 189 1243

770 242

559 416

211 -174
687 302

0 0
687 302

Prognos Prognos
version 2 version 3

2022 2022

www.kungalvenergi.se

1 585 2 682 3 200 3 000 3 200
17 29 12 8 12

1 602 2 711 3 212 3 008 3 212

639 959 1000 1000 1000
476 714 714 714 714

1 115 1 673 1 714 1 714 1 714

487 1 038 1 498 1 294 1 498

524 786 786 786 786

-37 252 712 508 712
439 966 1 426 1 222 1 426

0 0 0 0 0
439 966 1 426 1 222 1 426

£

eriergte'

KOSTNADER
Övriga externa kostnad
Avskrivningar, vindkraf

- - - - - - - - - - - - - - - -
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SOLCELLER & LADDINFRA Utfall Utfall

jan-aug2022/ 'jan-aug2021

Periocliserad
budget Budget Prognos

2022 2022 2022

Prognos Prognos
version 2 version 3

2022 2022

INTÄKTER

Solceller
Ladd infra

KOSTNADER
Övriga externa kostn, solceller& laddinf - - - - - - - - - - - - - -

RÖRELSERESUL TAT

FINANS. NETTOKOSTNAD

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TILLFORDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finans ieringsnetto

7 467 2 754 5 800

261 50 200

7 728 2 804 6 000

7 905 2 869 7 514

7 905 2 869 7 514

477 -65 -1 514

0 0 0

-177 -65 -1 514
1 77 -65 -1 514

0 0 0
477 -65 -1 514

8 700

300
- - -

9 000

11271 - - -
11 271

-2271

0

-2 271
·2 271

0
-2 271

www.kungalvenergi.se

8 700 8 700 10 500

1000 1000 1 050

9 700 9 700 11 550

10 500 10 500 12 000

10 500 10 500 12 000

-800 -800 -450

0 0 0

-800 -800 -450
-800 -800 -450

0 0 0
-800 -800 -450

eriergte'
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KUNGÄ L V  ENERGI AB 2022
Tr

[TOTAL
Period iserad

Utfal l Utfall budget Budget
jan-aug 2022 jan-aug 2021 2022 2022

INTÄKTER
Rörelseintä kter Elnät 178 628 183 823 181 244 278 051
Rörelseintäkter Värme 63 409 66 857 67 540 102 964
Rörelseintä kter Stadsnät 30 870 26 752 27 170 41 090
An slutningsavgift er 15 114 9 203 11 500 16 850
Aktiverat arbete 10 199 8 333 10 667 16 000
ö vriga intäkter 8 001 4 747 7 822 11 798

306 221 299 715 305 943 466 753

KOSTNADER
Transiteringsko stnad 16 818 15 988 15 033 23 110
Inköp för lustenergi 7 780 6 666 5 952 8 924
Bränsleko stnader 20 574 22 100 22 058 34 738
ö vriga ext kostnader 125 802 131 673 137 198 209 823
Personalkostnader 50 269 49 166 53 504 78 973
Avskrivningar/Nedskrivnin 43 193 41 447 41 565 62 347

264 436 267 040 275 310 417 915

RÖRELSERESUL TAT 41 785 32 675 30 633 48 838

FINANS. NETTOKOST NAD 4 773 4 436 4 309 6 464

RESULTAT FÖRE BOKS.DI 37 012 28 239 26 324 42 374
TILLFÖRDA MEDEL 80 205 69 686 67 889 104 721

INVESTERINGAR 109 7 70 63 156 13 3 267 199 900
Finansiering snetto -29 565 6 530 -65 378 -95 179

Upp d apr2 022 Uppd juni 2022

Prognos

Prognos version 2

2022 2022

275 854 279 600
100 711 100 537
43 600 46 000
17 300 19 200
15 400 16 800
9 652 10 052

462 517 472 189

23 110 26 000
14 000 14 500
35 400 34 900

207 252 203 465
76 622 75 922
62 182 62 382

418 566 417 169

43 951 55 020

6 900 6 900

37 051 48 120
99 233 110 502

197 600 197 600
-98 367 -87 098

Upp d aug 2022

Prognos
ver sion 3

2022

279 900
100 151
43 300
21 545
15 400
10 206

470 502

26 000
14 500
34 874

202 965
72 665
62 299

413 303

57 199

7 824

49 375
111 674

2 15  800
-104 126

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Uppd april 2022 Uppd juni 2022 Uppd aug 2022

IELNÄ T
Periodiserad Prognos Prognos

Utfall Utfall budget Budget Prognos version 2 version 3

jan-aug 2022 jan- aug 2021 2022 2022 2022 2022 2022
Höjning5  % ft o m sept jni n g 5  %  fr o m sept

INTÄKTER
Transiteringsintäkter
Gat ljusintäkter
Akt iverat arbete
Ans lutnin gsavgift er
Energiskatt

v r iga int äkter

KOSTNADER

Transiterin gskost nader
Inköp för lustenergi
Övr iga ext kost nader

Energiskatt
Personalkostnader
Avs krivningar

RÖRELSERESUL TAT

86 520 85 541 85 244 131 050
7 236 7 005 7 078 10 617
6 133 4 123 5 667 8 500
7 995 5 766 5 700 8 550

84 872 91 277 88 922 136 384
3 541 2 290 3 201 4 802

196 297 196 002 195 812 299 903

16 818 15 988 15 033 23 110
7 780 6 666 5 952 8 924

20 488 23 214 23 922 35 883
84 872 91 277 88 922 136 384
25 895 25 207 28 398 42 597
19 730 18 335 18 856 28 284

175 583 180 687 181 083 275 182

20 714 15 315 14 729 24 721

FINANS. NETTOKOSTNAD 2 770 2 576 2 495 3 743

RESULTAT FÖRE BOKS.DIS 17 944 12 739 12 234 20 978
TILLFÖRDA MEDEL 37 674 31 074 31 090 4 9 262

INVESTERINGAR 58 461 31 156 40 100 60 150
Finansierings netto -20 787 -82 -9 010 -10 888

www.kungalvenergi.se

132 000 135 300 1136 500
10 854 11 300 11 800

8 500 10 000 9 200
9 200 10 900 10 900

133 000 133 000 131 600
4 802 4 802 4 802

298 356 305 302 304 802

23 110 26 000 26 000
14 000 14 500 14 500
37 000 34 700 34 700

133 000 133 000 1131 600
42 700 42 600 41 800
28 284 28 284 28 284

278 094 279 084 276 884

20 262 26 218 27 918

4 013 4 013 4 500

16 249 22 205 23 418
44 533 50 489 51 702

63 000 63 000 70 500
-18 467 -12 511 -18 798

eriergte'
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Uppd april 2022 Uppdjuni 2022 Uppd aug 2022

[VRME
Periodiserad Prognosversion Prognosversion

Utfall Utfall budget Budget Prognos 2 3

jan-aug 2022 jan-aug 2021 2022 2022 2022 2022 2022

INTÄKTER
Värmeintäkter 61 914 65 146 66 652 101 464 98 047 97 873 97 180

Elproduktion 1 495 29 888 1 500 2 700 2 700 3 007

Utsläppsrätt er -36 1 682 0 0 -36 -36 -36

Aktiverat arbete 515 661 667 1 000 1 000 1 000 1 000

Anslutningsavgifter 295 0 667 1 000 1 300 1 300 1 645

ö vriga intäkter 1 496 458 949 1 424 1 500 1 500 1 500

65 679 67 976 69 823 106 388 104 511 104 337 104 296
KOSTNADER

Bränslekostnader 10 332 12 884 12 699 21 228 20 400 20 400 20 132
Inköp fjärrvärme 10 242 9 216 9 359 13 510 15 000 14 500 14 742

Övriga ext kostnader 12 074 9 613 14 390 22 687 22 687 20 400 20 400

Personalkos tnader 11 786 12 286 12 045 18 068 18 068 18 068 18 068

Avskrivningar 10 112 10 380 9 599 14 398 14 398 14 398 14 500

54 546 54 379 58 092 89 891 90 553 87 766 87 842

RÖRELSERESULTAT 11 133 13 597 11 731 16 497 13 958 16 571 16 454

FINANS. NET TOKOS TNAD 435 403 411 617 656 656 870

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 10 698 13 194 11 320 15 880 13 302 15 915 15 584
ll LLFÖRDA MEDEL 20 810 23 574 20 919 30 278 27 700 30 313 30 084

INVESTERINGAR 30 725 10 846 41 767 62 650 64 000 64 000 86 900
Fin an si eri n gs netto -9 915 12 728 -20 848 -32 372 -36 300 -33 687 -56 816

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Uppd april 2022 Uppd juni2022 Uppd aug 2022

[STADSNÄT
Periodiserad Prognos Prognos

Utfall Utfall budget Budget Prognos version 2 version 3

jan-aug 2022 jan-aug 2021 2022 2022 2022 2022 2022

Relationsavgifter intäkter 19 854 17 467 17 467 26 260 27 550 27 800 29 400

Serviceavgifter intäkter 4 638 4 666 4 400 6 940 6 750 6 800 6 900

Svartfiber/kapacitets hyra 1 412 2 747 933 3 810 4 400 4 400 2 200

Övriga kommunikationsintäkter 3 204 2 530 3 400 4 080 4 900 7 000 4 800

Aktiverat arbete 3 474 3 549 4 333 6 500 5 900 5 800 5 200

Ans lutn ingsavg if ter 6 824 3 437 5 133 7 300 6 800 7 000 9 000

Övriga intäkter 3 332 960 2 847 2 880 2 100 2 500 4 000

42 738 35 356 38 513 57 770 58 400 61 300 61 500
KOSTNADER

Övriga ext kostnader 7 087 5 979 6 469 9 704 9 900 10 700 11 000
Personalkostnader 13 140 15 300 15 300 22 951 21 400 20 800 20 000
Avskrivningar/Nedskrivningar 12 203 11 598 11 920 17 880 18 000 18 200 18 300

32 430 32 877 33 689 50 535 49 300 49 700 49 300

RÖRELSERESULTAT 10 308 2 479 4 824 7 235 9 100 11 600 12 200

FINANS. NETTOKOSTNAD 1 532 1 424 1 371 2 056 2 180 2 180 2 400

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 8 776 1 055 3 453 5 179 6 920 9 420 9 800
TILLF RDA MEDEL 20 979 12 653 15 373 23 059 24 920 27 620 28 100

INVESTERINGAR 15 784 20 357 24 467 36 700 34 000 32 000 27 000
Finansier ingsnett o 5 195 -7 704 -9 094 -13 641 -9 080 -4 380 1 100

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Uppd april 2022 Uppd juni 2022 Uppd aug 2022

IENTREPRENAD

INTÄKTER

Sålda tjänster

Övriga intäkter

KOSTNADER

Övriga ext kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar

Utfall Utfall
Periodiserad

budget

2022jan-aug 2022 jan-aug 2021
- -

Budget
2022

Prognos Prognos

Prognos version 2 version 3

2022 2022 2022

RÖRELSERESULTAT

FINANS. NETTOKOSTNA

20 793 20 108 21 843 34 130 34 130 34 130 32 500

698 722 1 795 2 692 2 692 2 692 1 822
21 491 20 830 23 638 36 822 36 822 36 822 34 322

4 087 3 425 4 816 7 225 7 225 7 225 6 425

16 627 16 484 18 285 27 427 27 427 27 427 25 770

1 147 1 134 1 190 1 785 1 785 1 785 1 500
21 861 21 043 24 291 36 437 36 437 36 437 33 695

-370 -213 -653 385 385 385 627

35 33 32 48 48 48 54

RESULTAT FÖRE BOKS. -405 -246 -685 337 337 337 573
TILLFÖRDA MEDEL 742 888 505 2 122 2 122 2 122 2 073

INVESTERINGAR 0 183 6 467 9 700 9 700 9 700 2 500

Finansieringsnetto 742 705 -5 962 -7 578 -7 578 -7 578 -427

www. kungalvenergi.se eriergte'
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorn ska utifrån bland annat läroplanerna, skollagen och bibliotekslagen verka för att ge 
barn, elever och studerande lust att lära i perspektivet "ett livslångt lärande". Uppdraget är att 
ge bildning, kunskap och färdigheter. 

De olika verksamheterna i sektorn är kultur och bibliotek, förskoleverksamhet (förskola och 
pedagogisk omsorg), fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildningen inklusive yrkesutbildningar. 

Sektorns styrs främst av nationella lagar och förordningar, främst bibliotekslagen, skollagen, 
läroplaner och barnkonventionen. 
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2 Verksamhetsidé 

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att 
"Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla 
vårt sätt att arbeta. 

 Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska 
reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”. 

 Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en 
utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas. 

 Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och 
kreativa. 

 Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant 
information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn 
och elever. 

 Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där 
initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet. 

 Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas 
kompetens och förmåga. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2022 efter 8 månader. 

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

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Åtgärder för budget i balans 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl 
förberedda att börja grundskolan 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och 
Sveriges lägsta arbetslöshet 

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 
  

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 
  

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

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

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 9. Förbättrat näringslivsklimat 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättsäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 
  

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

 
  

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med 
tidigare år 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

14. 100% av alla ungdomar inom 
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

 

15. Utanförskapet minskar genom att 
försörjningsstödet villkoras mot individuella 
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande 
insatser 
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4 Volymer 

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 
helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 
5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

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

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Förskola och pedagogisk omsorg 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
förskola, antal 
helårsplatser 

2 076 2 068  

 

Kommunal 
pedagogisk 
omsorg, antal 
barn 

154 173  

 

Fristående 
förskola, antal 
barn 

587 587  

 

De kommunala förskolorna har utökats med två nya avdelningar i centrum och har tillfälligt 
öppnat upp fler platser succesivt under våren för att möta behovet. I augusti öppnade den nya 
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förskolan Nordtag i Ytterby med 180 platser fördelat på 10 avdelningar. Barnen på Sparrås 
förskola, som har 5 avdelningar, har flyttat till Nordtag förskola. Därmed har det blivit en 
utökning av antalet förskoleplatser i området, vilket det finns ett stort behov av. Den nya 
förskolan innebär att behovet av antalet platser i centrum och Kode har minskat. 

Den fristående förskolan Kunskapsförskolan i Kareby, som startade i augusti 2021, har öppnat 
fler platser under våren och utökar antalet barn ytterligare efter sommaren. 

Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska 
jämfört med prognos och tidigare år 

4.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
grundskoleklass 
årskurs F-9, 
Antal elever 

5 383 5 397  

 

Kommunal 
grundsärskola, 
antal elever 

55 48  

 

Kommunala 
fritidshem, antal 
barn 

2 335 2 395  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Fristående 
grundskola 
årskurs F-9, 
antal elever 

687 687  

 

Fristående 
fritidshem, antal 
barn 

227 227  

 

Antalet elever i den kommunala grundskolan ökar enligt plan. Det är även en ökning av 
antalet elever inom den kommunala grundsärskolan, vilket speglar den nationella ökning som 
sker. 

Den procentuella andelen elever av totala antalet elever som har fritidshem är i nivå med 
föregående läsårs hösttermin. Därmed har den minskning som skett, främst i årskurs 4-6, de 
senaste åren stannat av. Jämfört med riket och andra pendlingskommuner nära storstad, så har 
Kungälvs kommun en högre andel elever inskrivna på fritidshem än genomsnittet. 

Elevavstämningen för hösten är ännu inte gjord, vilket gör att antalet elever på fristående 
grundskolor och fritidshem inte finns att tillgå. Prognosen baserar sig på antalet elever under 
våren. 

4.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
gymnasieskola 
(Mimers hus), 
antal elever 

1 595 1 669  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Kommunal 
gymnasiesärskol
a 
(Trekungagymna
siet), antal elever 

83 80  

 

Annan 
kommunal 
gymnasieskola, 
antal elever 

250 250  

 

Fristående 
gymnasieskola, 
antal elever 

400 400  

 

I gymnasieåldern sker det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av 
utbildning och gymnasieskola. Elevavstämningen för höstterminen är ännu inte gjord, vilket 
gör att antalet elever är preliminärt antal utifrån de som är registrerade vid terminsstart. 

Gymnasieskolan Mimers hus har ett ökat antal elever jämfört med tidigare år. I plan helår 
2022, ingår ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i gymnasieåldern, 16-
18 år, i sin helhet. Dock ökar antalet elever totalt sett inte i samma takt som i 
befolkningsprognosen. 

Antalet elever i den kommunala gymnasiesärskolan, Trekungagymnasiet, har varit lägre under 
vårterminen jämfört med tidigare år. Höstterminen har ett ökat elevantal igen. 

Det är svårt att veta om antalet elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan 
kommunal eller fristående gymnasieskola, fortsätter att öka då höstens elevavstämning ännu 
inte är gjord. Prognosen baserar sig på antalet elever under våren. 
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4.4 Vuxenutbildning 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning -
 folkbokförda i 
Kungälvs 
kommun 

1 291 1 291  

 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning -
 folkbokförda i 
annan kommun 

188 188  

 

Antal studerande 
inom sfi, 
gymnasial, 
yrkes- och 
grundläggande 
vuxenutbildning i 
annan kommun -
 folkbokförda i 
Kungälvs 
kommun 

370 370  

 

Antal studerande på vuxenutbildningen folkbokförda i Kungälvs kommun är något färre 
jämfört med föregående år på grund av minskat söktryck. Det minskade söktrycket kan 
förklaras av att arbetsmarknaden är god efter pandemin samt att andelen elever inom sfi 
förväntas minska. 

Det är fler elever folkbokförda i annan kommun som studerar på vuxenutbildningen i Kungälv 
än beräknat. Detta beror på att fler kommuner valt att köpa platser inom Kungälvs 
vuxenutbildning än tidigare. 

Antal studerande folkbokförda i Kungälv som studerar i andra kommuner är kopplat till att 
GR:s yrkesutbildningar byggs ut med fler platser. Samtidigt är söktrycket något lägre än 
tidigare, vilket gör det svårt att bedöma hur utfallet blir per helår. 
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4.5 Mottagning nyanlända och ensamkommande 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Antal mottagna 
enligt 
bosättningslagsti
ftning 
(vuxna/familjer) 

69 69  

 

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

15 15  

 

Antal barn i 
mängden 
mottagna enligt 
bosättningslagsti
ftning och lagen 
om eget boende 

30 30  

 

Antal mottagna 
ensamkommand
e barn 

5 5  

 

Anvisade nyanlända är 69 personer enligt kommuntal 2022. Under året har kommunen tagit 
emot 40 stycken enligt anvisningar från Migrationsverket, varav 20 stycken är anvisningar 
från 2021 års mottagande och 20 stycken från 2022 års planerade anvisningar. Mottagandet 
för innevarande år sträcker sig från 220301 tom 230228. 
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Mottagandet av nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO) är som förväntat utifrån 
prognos. Under året har kommunen tagit emot 9 individer i eget boende. 

Vi har tagit emot 7 barn under 18 år på 2022 års mottagande samt 9 barn på 2021 års 
mottagande under året. 

Kommunen hittills tagit emot 1 ensamkommande barn för innevarande år. Förväntat antal är 
fortsatt i nivå med plan för helår på 5 stycken. 

Ukraina 
Med anledning av kriget i Ukraina har kommunen fått 151 personer anvisade utifrån 
massflyktsdirektivet som fastställdes i juli.  Av dessa har vi tagit emot 24 stycken hittills 
varav 9 stycken barn under 18 år. 

4.6 Bibliotek och kulturskola 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 

helår  
 

Antal utlån totalt 330 000  

 

Antal utlån barn 170 000  

 

Antal 
deltagartillfällen 
kulturskolan 

28 000 28 000  

 

Antalet utlån av media dels till barn och unga men också att antalet utlån totalt har ökat under 
perioden. Antal deltagartillfällen kulturskolan rapporteras i årsbokslutet. 
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5 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

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

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

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 
förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 
Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

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

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

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

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 
15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 
målvärdet inte kan anses vara positivt. 

5.1 Strategiska förutsättningar 

5.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Våra arbeten är meningsfulla och viktiga och gör skillnad i människors vardag och 
framtidsmöjligheter. 
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Sektorns arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsbelastning är viktiga nycklar 
för att bibehålla och utveckla resultatutveckling samt attraktivitet och kompetensförsörjning. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Antal anställda inom Bildning och Lärande T2 2022 har ökat med 4 personer jämfört med T2 
2021. Även antal årsarbetare har ökat från 1534 till 1544 medarbetare. Förklaringen till ökat 
antal tillsvidareanställningar beror på att flertalet verksamheter har ökat antal anställda T2 
2022 jämfört med T2 2021. Antal årsarbetare T2 2022 beror på att Kompetenscentrum under 
juni – juli hade en hög puckel med tillfälliga anställningar. 

Månadsavlönades antal arbetade timmar samt mer- och övertid har sjunkit. En anledning till 
detta kan vara att sjukfrånvaron varit fortsatt hög, särskilt under april i samband med 
pandemin. Timanställdas arbetade timmar har ökat vilket även det kan antas hänga ihop med 
den högre sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron hos samtliga anställda inom sektorn  har ökat från 7 till 8,3 procent jämfört 
med T2 2021. För kvinnor har den ökat från 7,8 procent till 9,1 procent och för män har den 
ökat 3,79 procent till 5,1 procent. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer, 
har dock minskat och är nu 33,7 procent jämfört med 34,3 procent under T1 2021. En ökning 
kan ses för korttidssjukfrånvaro, dvs. sjukfrånvaro dag 1-14, som ökat med 0,9 
procentenheter. Sjuklönekostnaden har ökat vilket stämmer överens med ökningen av 
sjukfrånvaron. 

Statistiken över antal medarbetare per chef visar att sektorn i förhållande till målvärdena har 
för liten andel chefer med färre medarbetare än 26 personer och för hög andel chefer med 
medarbetare inom intervallet 26-35 personer. Vad gäller de indikatorer som enbart finns på 
sektornivå så är söktrycket klart över målvärdet för förskollärare, grundskollärare och 
gymnasielärare. Även personalomsättning ligger bra till i relation till målvärdet och befinner 
generellt på låga nivåer sett till de senaste åren. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppnått så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Enligt Skolverkets prognos lyckas arbetsgivarna behålla och rekrytera medarbetare till skolan 
och förskolan. Det är också fler nyexaminerade lärare som går direkt till arbete i skolan än 
vad tidigare prognoser visat. Sett över hela prognosperioden, fram till 2035, beräknas 
rekryteringsbehovet räknat i antal heltidstjänster, vara störst av förskollärare, lärare i 
grundskolans årskurs 7–9 samt lärare i gymnasieskolan. För att möta behovet av lärare 
behöver vi utveckla organisation och arbetssätt i skolan. Det kan handla om ökad samverkan 
och arbetsspecialisering, variation av grupper och arbetssätt, fjärrundervisning, andra 
yrkesgrupper som kompletterar lärarna och så vidare. 

En ny huvudöverenskommelse mellan arbetsgivare och fackförbund har tagits fram med 
namnet HÖK21 som ersätter HÖK18. Överenskommelsen beslutades om i mars 2022. I den 
nya överenskommelsen betonas arbetsgivarens ansvar att ta fram en konkret handlingsplan för 
överenskommelsens samtliga områden. Handlingsplanen berör bland annat områden som 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Syftet är att trygga kompetensförsörjningen 
inom skola och förskola skolan på både kort och lång sikt. Under våren startar arbetet med att 
genomföra de åtgärder som är beskrivna i handlingsplanen för HÖK21 under perioden 2022-
2024. Även detta blir en viktig del av att arbetet med att göra det attraktivt att vara anställd i 
Kungälvs kommun. 
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Så här går vi vidare 

 Under 2022 kommer arbetet med friskfaktorer tillsammans med Sunt Arbetsliv att 
fortsätta. 

 Fortsatt arbete kring allmänna anställningsvillkor, löneprocessen och arbetsmiljön 
inom HÖK21. 

 I arbetsmiljöronden för OSA som genomfördes T1 2022 är den övervägande delen av 
svaren positiva. Det område som flest har svarat nej på är kännedom om kränkande 
särbehandling och arbetsbelastning/handlingsplan för prioritering vid hög 
arbetsbelastning. Att man inte har kännedom om kränkande särbehandling har kommit 
upp även på OSA ronder 2021 och 2020 och kommer därför att arbetas med under 
året. 

 Material om rehabilitering att arbeta med på APT är framtaget för att beskriva 
processen kring rehabilitering och vad som förväntas av både chef och medarbetare. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Söktryck tjänster -
 förskollärare 

16,1 11  

 

Söktryck tjänster -
 grundskollärare 

13,2 7,3  

 

Söktryck tjänster -
 gymnasielärare 

15,7 12  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel 
tillsvidareanställda 
grundskolelärare 
som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar 

3,9% 7%  

 

Andel 
tillsvidareanställda 
förskollärare som 
slutat i kommunen 
utöver 
pensionsavgångar 

6% 5,7%  

 

Andel 
tillsvidareanställda 
gymnasielärare 
som slutat i 
kommunen utöver 
pensionsavgångar 

4,8% 5%  

 

Andel 
tillsvidareanställda 
chefer inom sektor 
Bildning och 
Lärande som slutat 
i kommunen utöver 
pensionsavgångar 

5,7% 10%  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimat
ion, kommunal regi, 
andel (%) 

54% 56%  

 

Andel (%) 
tjänstgörande 
lärare 
(heltidstjänster) i 
kommunala 
grundskolan med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne som 
läraren undervisar i. 

79,3% 75%  

 

Andel (%) lärare 
(helårstjänster) på 
gymnasieskolan, 
exkl. yrkeslärare), 
med 
lärarlegitimation 
och behörighet i 
minst ett ämne som 
läraren undervisar i. 

89,2% 86%  

 

Andel chefer (%) 
med antal 
medarbetare färre 
än 26 

35,1% 50%  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

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

50,9% 30%  

 

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

14% 20%  

 

 

Aktivitet Status 

Huvudöverenskommelse 21 (HÖK21)  Avslutad 

Sunt arbetsliv med fokus på friskfaktorer  Avslutad 

Tillitsbaserad ledning och styrning  Avslutad 

Ledarforum 
 

Pågående 

Kartläggning av behov av fortbildning och verksamhetens behov av kompetens.  Avslutad 

5.1.2 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 
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Kungälvs kommuns kostnader för grundskolan och gymnasieskolan är lägre både än 
riksgenomsnittet och jämförbara kommuner. Kostnad per elev i grundskolan har i Kungälv 
ökat i förhållande till föregående år. Kalenderår 2021 ligger Kungälv kostnadsmässigt under 
"liknande kommuner". I utfallet så visar kommunens kostnader för grundskola och 
gymnasieskola positiva siffror i relation till målvärdet. Kostnad per barn i förskola har ökat i 
Kungälv kalenderår 2021 jämfört med föregående år och ligger något över i jämförelse med 
liknande kommuner. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året. Utifrån ekonomiska 
förutsättningar håller verksamheten inom sektorn god kvalitet. Sektorn bedriver också ett 
medvetet arbete med att effektivisera verksamheten och bättre fördela resurser utifrån behov. 

Förklaring och analys 

Under 2022 fortsätter arbetet med att kartlägga kopplingen mellan resurser och studieresultat. 
En ny modell för strukturresurs för grundskolan infördes från januari 2022 där fler 
socioekonomiska faktorer har använts i syfte att öka träffsäkerheten. Den nya modellen 
innehåller fler parametrar vilket innebär att fler skolor tar del av strukturresursen vilket också 
innebär att några som tidigare har fått en större del nu får mindre. Förvaltningen behöver följa 
resultatutvecklingen över tid innan det går att dra några slutsatser av effekterna från den nya 
fördelningen. En första indikation kommer senare i år i samband med kunskapsresultaten. För 
närvarande utgör strukturresursen 3 procent av grundskolans budget. 

I sektorns nya struktur för systematiskt kvalitetsarbete utvärderas sedan 2022 hur väl skolorna 
och förskolorna använder statsbidrag och regionala bidrag, strukturresursen och 
tilläggsresursen. Resultatet av analysen redovisades i huvudmannens rapport inom det 
systematiska kvalitetsarbetet som presenterades för utskott och kommunstyrelsen i juni. 

Så går vi vidare 

 Fortsatt uppföljning av den nya strukturresursmodellen kommer att ske under 2022.  

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Kostnad kommunal 
förskola, kr/inskrivet 
barn 

164 93
4 

151 75
1 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Kostnad för 
kommunal 
grundskola åk 1-9, 
kr/elev 

110 70
7 

118 59
3 

 

 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev 

107 61
4 

130 10
7 

 

 

Kostnad per 
meritvärdespoäng 

480,3 469,5  

 

Kostnad per andel 
(%) med 
examensbevis inom 
3 år 
(genomströmning 
på 3 år) 

1 710 2 087  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Aktiva låntagare i 
kommunala 
bibliotek, 
antal/1000 inv. 

 250  

 

Genomsnittlig 
öppettid per 
bibliotek och vecka 

 72  

 

Kostnad 
kulturverksamhet, 
kr/inv 

 756  

 

Indikatorerna aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv, genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka samt Kostnad 
kulturverksamhet, kr/inv redovisas i T3. 

Aktivitet Status 

Tillitsbaserad ledning och styrning  Avslutad 

Vertikala dialoger  Avslutad 

Implementera ny analysmodell inom sektorns SKA.  Avslutad 

Se över huvudmannens rutiner kring klagomålshantering 
 

Pågående 
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5.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Genom ett systematiskt värdegrundsarbete, som genomsyrar all verksamhet i skolan, tar vi ett 
helhetsansvar för varje individs pedagogiska, fysiska och psykiska miljö. Det främjande och 
förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt 
att bidra till en miljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Målet innefattar 
också kulturverksamhetens miljöer där barn och unga vistas. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Skolinspektionens elevenkät mäter elevernas upplevelser av trygghet.  I resultatet från SI -
 elevenkät för 2022 ligger grundskolorna i  Kungälv på relativt samma nivå som tidigare år. 
Vissa skolor uppvisar positiv trend. 

Gymnasieskolan uppvisar en positiv trend särskilt på vissa gymnasieprogram. Resultaten för 
trygghet ligger något högre än 2021. 

Liksom förra året visar vårdnadshavarenkät att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk 
omsorg. Kungälvs kommun ligger över GR: s genomsnitt. Personalens självskattning i 
förskolan pekar också i en positiv riktning. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Under det senaste året har värdegrundsarbetet stärkts med målet att förbättra resultaten .Inom 
F-6 har man till exempel anordnat organiserade rastaktiviteter och inom 7-9 har man haft 
pedagogiska luncher. Båda dessa insatser har ökat upplevelsen av trygghet hos eleverna i 
förhållande till riket. 

I gymnasieskolan har en grupp förstelärare haft i uppdrag att arbeta med trygghet och studiero 
tillsammans med arbetslagen, vilket stärkt resultaten. 

I förskolan har en modell för en övergripande plan mot kränkande behandling och 
diskriminering tagits fram i syfte att främja ett aktivt trygghetsarbete. 

Under förra året implementerades DF Respons i samtliga skolformer i Kungälv. DF Respons 
är ett IT-system där anmälningar om kränkande behandling och diskriminering görs. Det 
återstår en del implementering innan systemet används fullt ut. 

Så här går vi vidare 

 Fortsätta utveckla organiserade rast aktiviteter.  
 Från och med hösten kommer samtliga högstadieskolor att ha schemalagda måltider i 

olika omfattning. 
 I gymnasieskolan kommer samarbetet mellan elevhälsan och arbetslagen att stärkas 
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kring trygghet och studiero. 
 Fortsatt implementering av DF Respons. 

  

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

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

96% 95%  

 

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

93% 95%  

 

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

86% 91%  

 

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

83% 83%  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Elevenkät GY2: 
"Jag känner mig 
trygg i skolan" 

91% 91%  

 

Upplevd trygghet 
på KultLab, andel 
(%) positiva svar 

 91%  

 

Indikatorn upplevd trygghet på KultLab, andel (%) positiva svar redovisas i T3. 

Aktivitet Status 

Vertikala dialoger  Avslutad 

5.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att 
börja grundskolan 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Resultaten i vårdnadshavarenkäten är liksom föregående år goda och ligger över genomsnittet 
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i GR. Andelen svar med "Vet ej" är höga för vissa av indikatorerna. En möjlig förklaring till 
detta är att man som vårdnadshavare inte kunnat ha samma inblick i förskolans verksamhet 
som tidigare år på grund av pandemin. 

Förskolan i Kungälv har en hög andel utbildad personal, vilket ger goda förutsättningar för att 
bedriva utbildning och undervisning inom läroplanens områden. Sett till statistiken för 2022 
så har Kungälv 58 procent legitimerade förskollärare jämfört med 44 procent för riket. 
Däremot har vi fortfarande färre barn inskrivna i förskolan, 81 procent jämfört mot 85,5 
procent för riket. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad utifrån läroplanens mål, 
vilket bidrar till att skapa en förskola med god kvalitet som gör barnen väl förberedda inför 
förskoleklass och grundskolan. 

Kunskapsmålen är en allt viktigare del av förskolans innehåll. Samtliga enheter arbetar aktivt 
med barns inflytande och delaktighet och barnen får goda möjligheter att träna på att fungera 
enskilt och i grupp. Pedagogiska planeringar och utformning av lärmiljöer utgår från barns 
behov och intressen och arbetslagen planerar för att det ska finnas en balans mellan styrda och 
egenvalda aktiviteter. 

Pandemin har haft påverkan på hur personalen kunnat synliggöra utbildningen för 
vårdnadshavarna då de dagliga samtalen inte kunnat vara lika många och lika långa som 
önskvärt. Samtalens innehåll har under perioder haft ett stort fokus på smitta och 
närvaro/frånvaro men flertalet förskolor lyfter också fram att man medvetet strävat efter att 
prata utveckling och lärande vid de dagliga samtalen med vårdnadshavarna. 

Så här går vi vidare 

 Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram och implementeras för närvarande. 
Tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ska stödmaterialet ge 
personalen de verktyg de behöver för att stödja barnen och identifiera behov av tidiga 
insatser. 

 Gemensamma strukturer och rutiner har successivt stärkts och kommer att öka 
likvärdigheten mellan förskolorna. 

 Fortsatt arbete med att synliggöra utbildningen för vårdnadshavarna pågår under året. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel (%) positiva 
svar i 
vårdnadshavarenkä
ten på frågan: ”Mitt 
barn ges möjlighet 
att bearbeta 
konflikter, reda ut 
missförstånd, 
kompromissa och 
respektera 
varandra, index. att 
bearbeta konflikter, 
reda ut 
missförstånd, 
kompromissa och 

71% 79%  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

respektera 
varandra. 

Andel (%) positiva 
svar i 
vårdnadshavarenkä
ten på frågan: 
”Förskolan 
uppmuntrar mitt 
barn att uttrycka 
sina tankar och 
åsikter". 

80% 81%  

 

Andel (%) positiva 
svar i 
vårdnadshavarenkä
ten på frågan: 
”Förskolan 
stimulerar barnens 
samspel i grupp." 

82% 88%  

 

Barn 1-5 år 
inskrivna i förskola, 
andel (%) 

81% 85%  

 

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimat
ion, kommunal regi, 
andel (%) 

54% 56%  

 

 

Aktivitet Status 

Kommungemensam modell för att kunna följa upp barnets perspektiv på utbildningen.  
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Aktivitet Status 

Pågående 

Dialog om förskolans enhetsorganisation 
 

Pågående 

Arbeta fram ett stödmaterial kring tidiga insatser tillsammans med barnhälsan.  Avslutad 

5.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
lägsta arbetslöshet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

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

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Inom vuxenutbildningen har andelen godkända kursbetyg inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning i egen regi varit i stort sett samma som föregående år. Resultaten inom alla 
kurser inom Sfi är snarlika jämfört med samma tid föregående år. 

Vuxenutbildningens distansverksamhet visar ett resultat som liknar föregående år, det vill 
säga lägre betyg vid distansundervisning än vid undervisning på plats. Åtgärder för att 
påverka dessa resultat tas fram i samarbete mellan rektorerna och studie- och 
yrkesvägledarna. 

Yrkesutbildningar inom samverkansområdet GR erbjuds fortsatt till alla Kungälvs 
kommuninvånare inom ett stort antal utbildningar. Söktrycket bedöms minska något under 
2022, vilket är en effekt av konjunkturutvecklingen. På plats i Kungälv erbjuds utbildning till 
undersköterska i samarbete med GR. Måluppfyllelsen för utbildningen är god men ett 
förbättringsområde är andel avbrott under utbildningens första termin. 

Vuxenutbildningen har i dagsläget lärlingsutbildning inom två branschområden: restaurang 
och livsmedel samt industriteknik. Utbildningen inom industriteknik startade april 2022 och 
visar därför ännu inga resultat. Tendensen för lärlingsutbildningarna som bedrivits i Kungälv 
tidigare är att dessa har haft ett lågt antal sökande och har flera antagna som inte påbörjat 
utbildningen. För de som fullföljer utbildningen är måluppfyllelsen dock mycket god. 

Vuxenutbildningen har tillsammans med ToS genomfört kompetensutveckling för 
medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet. Resultat för den första 
omgången elever redovisas först under våren 2023. Vissa utvecklingsområden har redan 
identifierats inför en ny start av äldreomsorgslyftet hösten 2023, bland annat den inledande 
kartläggningen av deltagare samt särskilda anpassningar gällande språkutveckling. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 
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Kungälvs kommuns vuxenutbildning utgör en viktig roll i det samlade Kompetenscentrums 
arbete med att bidra till livslångt lärande och minskad arbetslöshet i kommunen tillsammans 
med AME och EMI. Inom Kompetenscentrum möjliggörs nya arbetsformer för att bättre 
identifiera målgruppens behov och utforma insatser för varje individ. 

Så här går vi vidare 

 Fortsätta bygga upp Kompetenscentrum för att möta målgruppens behov med 
utbildning som grund. 

 Ett samarbete har påbörjats med Mimers hus gällande start av fler lärlingsutbildningar 
då fler behöver ha en hållbar utbildning som arbetsmarknaden och branscherna 
efterfrågar. 

 Fortsätta utveckla Äldreomsorgslyftet tillsammans med Trygghet och stöd. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andelen godkända 
kursbetyg av 
slutförda kurser -
 grundläggande och 
gymnasial 
kommunal 
vuxenutbildning 

90% 92%  

 

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

 50%  

 

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

 50%  
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Aktivitet Status 

Utbildning och matchning 
 

Pågående 

Förtäta samarbete med vuxenutbildning  Avslutad 

Höja kvalitén i uppföljning och utvärdering.  Avslutad 

SIA (Studier, introduktion, arbete)  Avslutad 

Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA) 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

lokala överenskommelsen (LÖK) 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

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

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

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och 
delaktighet ska stimuleras. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kulturen har kommit igång med evenemangsverksamheten och påbörjat arbetet med att sprida 
det i andra delar av kommunen. Förut har de flesta arrangemang varit i Kulturhuset eller 
centralt. Fler och fler besökare tar sig tillbaka till evenemang i kulturhuset och att Mimers 
Teater blir mer bokat. 

Besökarna är på väg tillbaka till biblioteken i normal omfattning. Antal utlån är också tillbaka 
på normala nivåer. Biblioteken har varit öppna enligt tidigare planering hela sommaren och 
det har uppskattats mycket av besökarna med god tillgänglighet på Mimers hus och på de 
meröppna närbiblioteken. Barn och unga har deltagit i sommarboken. Utfallet av utlån på 
biblioteket är lägre än målvärdet, men målvärdet baserades på de nivåer vi hade innan 
pandemin. Andra kommuner från Bibliotek i Väst visar på liknande resultat och har utmaning 
i att få samma besöksnivå som innan pandemin. 

Kulturskolan har under våren haft verksamhet såsom tidigare innan pandemin bortsett från att 
orkesterverksamheten var satt på paus fram till vecka 8 pga restriktionerna. Under våren har 
öppet hus med prova-på-verksamhet genomförts med ca 450 besökande samt även 
uppsökande verksamhet ute i alla kommunens skolor där ett musikprojekt har genomförts 
riktat framförallt till åk 1-3. Kulturskolans ordinarie verksamhet med undervisning, konserter 
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och projekt har kunnat genomföras som planerat. Flera sommardagläger har också genomförts 
under två veckor i juni samt en vecka i augusti. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Kulturen blev tydligt påverkad under pandemin och sektorn arbetar nu med att få 
kulturverksamheten att komma tillbaka till där den var innan pandemin startade. Vi ser på 
besöksantalet och det som våra besökare uttrycker till oss att det finns en vilja att ta del av 
kulturlivet igen. 

Utöver att försöka nå nya användare är det en utmaning att återknyta kontakter som tunnats ut 
under pandemin. Det gäller såväl individer som föreningar, näringsliv och andra lokala 
aktörer. Några av våra samarbetspartners försöker själva att återstarta sin verksamhet eller har 
avslutats under pandemin. Flera av evenemangen sker i samarrangemang och därför är det 
viktigt att fortsatt ta kontakt med samarbetspartners och samarbeta med föreningar. 

Under våren har Kulturskolan sett ett ökat deltagande på både lektioner och på våra konserter 
och arrangemang vilket visar på hur viktigt det är med det personliga mötet mellan elev och 
lärare. Marknadsföringsarbetet är viktigt för att bibehålla intresset för kulturskolan och för att 
barn och unga skall känna till vad verksamheten kan erbjuda. 

Publiken har ökat vid våra föreställningar och vi är på väg tillbaka till så som det var innan 
pandemin. 

Det ökade antal avhopp under pandemin, fram till början av vt 22 kan förklaras av att eleverna 
har haft svårt att hålla uppe intresse under pandemin som bestått av digitala lektioner och 
bristande kontinuitet. 

Så här går vi vidare 

 Under perioden har en ny befattning, evenemangsutvecklare, särskilt fått i uppdrag att 
arbeta med bokningar av Mimers Kulturhus och samordna kommunens större 
samarrangemang som just riktar sig mot kultur- och fritidsliv. 

 Marknadsföringsinsatser har genomförts som planerat under våren och förväntas visa 
resultat framöver. Våra sociala kanaler har växt och vi använder oss därför i högre 
grad av dem. 

 Kulturskolan är nu mitt i implementeringen av en digital lärplattform - StudyAlong -
 för att tillgängliggöra kurserna för invånarna på ett bättre sätt. StudyAlong möjliggör 
för digitala lektioner, inspelat undervisningsmaterial, att lägga upp noter digitalt samt 
delande av lektionsupplägg mellan lärare i olika kommuner. Plattformen presenterar 
också kulturskolans utbud på ett enkelt vis för barn, ungdomar och vårdnadshavare 
och gör det möjligt att anmäla sig och betala sin avgift digitalt. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antal 
deltagartillfällen på 
kulturskola 

 25 000  

 

Antal 
kulturevenemang 

 500  

 

Antal utlån av 
media till barn och 
unga på biblioteken 

93 269 100 00
0 

 

 

Aktiva låntagare i 
kommunala 
bibliotek, 
antal/1000 inv. 

 250  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antal utlån media 
totalt 

176 77
4 

215 00
0 

 

 

 

Aktivitet Status 

Utveckling av kulturskolans kurser för att fler barn och unga ska kunna ta del av ett rikt 
kulturliv. 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Bredda kulturutbudet i kommunens alla delar. 
 

Pågående 

5.4 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 
för kommunen 

5.4.1 9. Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Sektorns arbete med förbättrat näringslivsklimat sker både genom arbetsmarknad och skola. 

Inom Samhällskontraktet samarbetar AME med företag och föreningar. Under 2022 har 8 nya 
företag gått med i Samhällskontraktet och fler är intresserade av att delta. 

Feriejobben för ungdomar har ett fortsatt stabilt söktryck, men en tendens är att fler i år har 
sökt riktiga sommarjobb med anledning av den goda arbetsmarknaden som har varit under 
första halvåret. Fram till och med september har 304 feriejobb erbjudits. På gymnasieskolan 
är arbetsplatsförlagt lärande en del av yrkesprogrammen och branschråd finns för samtliga 
yrkesprogram. På ekonomiprogrammet och andra program finns aktiva UF-företag. I 
grundskolan är prao en del av de högre årskurserna. 

I Svenskt Näringslivs enkätundersökning om lokalt näringsliv så får de lokala företagarna 
bland annat bedöma skolans kontakt med det lokala näringslivet. Kungälvs kommun får 2,93 
av 5 i betyg, jämfört med 2,91 av 5 för riket. 

Vuxenutbildningen bidrar aktivt till företagens kompetensförsörjning genom GR:s 
yrkesutbildningar samt kommunens lärlingsutbildningar. I Kungälv anordnas yrkesutbildning 
inom GR till undersköterska. Lärlingsutbildning finns inom restaurang, livsmedel samt 
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industriteknik. Måluppfyllelsen för eleverna är god men söktrycket har minskat något det 
senaste året. 

Bedömning av resultaten  

Bedömningen är att målet har uppnåtts under året när det gäller arbetsmarknadsverksamheten 
och samhällskontraktet, men att arbete återstår. För skolan är bedömningen att målet delvis 
har uppnåtts. 

Förklaring och analys 

Samverkan med näringslivet har varit kraftigt begränsat på grund av pandemin. När 
restriktionerna nu är borttagna kommer arbetet att återupptas, vilket underlättar för prao, 
arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt arbetspraktik och 
andra arbetsplatsnära insatser via Kompetenscentrum. 

Inom vuxenutbildningen kan det något minskade söktrycket till yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen förklaras av en bättre konjunktur i samband med att restriktionerna lyfts 
efter pandemin. Fler personer har jobb och trycket på att studera blir därför lägre. 

Kompetenscentrum har ett välfungerande arbete med samhällskontrakt, men kontakten med 
näringslivet behöver stärkas ytterligare. Arbetsgivararbetet kommer framöver att tydligare 
inriktas på företagens behov och på att erbjuda handledning för de företag som tar emot 
arbetssökande från Kompetenscentrum. 

Så går vi vidare 

 En ny organisation införs nu på Kompetenscentrum där en enhet får ett tydligare fokus 
på arbetsgivarservice med målet att öka stödanställningarna inom näringslivet i 
Kungälv.  

 Möjligheten att fördela prao på fler veckor, minst tre, kommer att ses över för att 
underlätta för företagarna att ta emot fler elever. Vi ser över samordningen kring 
praktikplatser med en intern lösning.  

 I gymnasieskolan fortsätter arbetet med branschråden, UF-företagen och 
arbetsplatsförlagt lärande. Även på Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med 
näringslivet kring praktikplatser. 

Aktivitet Status 

Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen samt företagen i Kungälvs 
kommun 

 
Pågående 

Samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och företag. 
 

Pågående 

Tydliggöra ansvar och roller i arbetet med studie- och yrkesvägledning  Avslutad 

Utveckla rutiner för att fånga upp behov av studie- och yrkesvägledning 
 

Pågående 

5.4.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning 
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 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som 
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälvs kommun erbjuds 
plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Bedömning av resultaten 

Målet bedöms vara uppfyllt så här långt under året då regelverket och handläggningstider 
följs. 

Förklaring och analys 

Översyn över antalet avdelningar och platser på förskolorna sker kontinuerligt av sektorn och 
arbete pågår löpande för att kunna möte vårdnadshavarnas behov av en förskoleplats i 
närområdet. För närvarande har vi inte överskott på platser på några förskolor, men tillgång 
och efterfrågan på platser varierar under året. Behovet av fler platser är störst i västra 
Kungälv. 

Så här går vi vidare 

 När vi får fler förskoleplatser i västra Kungälv kommer vi att kunna erbjuda fler plats 
inom närområdet. Nybyggnation av förskola pågår i Tjuvkil. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

4 månaders 
garantin 

  

 

Utfallet av indikatorn redovisas i T3. 

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

5.5.1 6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer 
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur 
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. 
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 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Som i övriga landet visar utvecklingen för arbetslösheten i Kungälv en positiv trend. För hela 
riket ligger arbetslösheten på 6,6 procent, för VG-regionen på 5,9 procent och för Kungälv 3,7 
procent. Det finns endast tre kommuner i VG-regionen med lägre arbetslöshet och det är 
Härryda, Öckerö och Tjörn. 

AME samarbetar inom samhällskontakten med sammanlagt 29 företag och 9 föreningar. 
Under 2022 har 8 nya företag gått med i Samhällskontraktet. Vidare har ett nätverksmöte 
arrangerats. 

AME har 21 individer i praktik under första perioden 2022. Av dem är 10 individer inom 
privata företag, 3 individer inom kommunal verksamhet samt 8 individer inom föreningar. 

Bedömning av resultaten  

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året när det gäller kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, vilket är den del av målet som BoL rapporterar om. Mycket 
arbete återstår dock med fokus på att stärka samverkan mellan AME och 
försörjningsstödsenheten. 

Förklaring och analys 

Samhällskontrakt är en central del av kommunens arbetsgivarbete och erbjuder en möjlighet 
att tillsammans med företag och föreningar bidra till att minska arbetslösheten och öka 
kompetensförsörjningen. Regelbundna uppföljningar visar att samhällskontrakt gör skillnad 
via ökad samverkan genom feriejobb, arbetsträningsplatser, extratjänster och 
språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser. 

Arbetsgivararbetet hos Kungälvs kommun behöver stärkas. En ny organisation skapas nu på 
Kompetenscentrum, där en enhet för arbetsgivaservice bildas. Medarbetarna på enheten 
kommer att besöka företagen, kartlägga deras behov av rekrytering och tillsammans med 
företagen bestämma vilken typ av insatser som kan vara lämpliga för respektive företag. 
Handledning kommer också att erbjudas på plats för de individer som är aktuella för insatser 
hos företagen. 

Så här går vi vidare  

 Fortsätta utveckla samhällskontakt med fokus på flera arbetsträningsplatser, 
yrkesorienteringsplatser och jobbmöjligheter. 

 Fokus på uppstartande av den nya enheten för arbetsgivarservice inom 
Kompetenscentrum. 

 Fördjupat samarbete mellan vuxenutbildningen och AME nu när båda verksamheterna 
ryms inom en och samma organisation. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

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

3,7% 4,3%  

 

 

Aktivitet Status 

Utveckla arbetet med större och fler möjligheter för stödanställningar 
 

Pågående 

Öka möjligheterna till egenförsörjning för de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och 
är aktuella på arbetsmarknadsenheten 

 
Pågående 

5.5.2 14. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret 
erbjuds utbildning eller arbete 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

100% av alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning 
eller arbete. 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

I nulägesbilden från april 2022 var 89 ungdomar från Kungälv registrerade inom det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), vilket är en minskning om man jämför med 118 
inskrivna i november 2021. Inflödet av nya ungdomar var under perioden januari-april jämnt 
och samtliga ungdomar kontaktades och erbjöds insats inom två veckor från registrering. 

Av de 89 inskrivna ungdomarna hade 38 ungdomar en varaktig sysselsättning i form av arbete 
eller andra studier. 46 ungdomar var i en pågående insats i form av vägledning, uppföljning 
eller samordnad insats. 5 ungdomar har avböjt insats från KAA och följs upp enligt rutin tills 
de fyller 20 år. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Resultatet visar på ett välfungerande arbete inom KAA med tydliga rutiner. Samtidigt kan 
mer göras för att få ungdomarna inom KAA i arbete eller studier. En av de viktigaste vägarna 
framåt är att utveckla samarbetet mellan KAA och gymnasieskolan, grundskolan och 
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vuxenutbildningen ytterligare. För gymnasieskolan kan det handla om att uppmärksamma 
elever som ligger i riskzonen för skolavhopp och att skapa ett samarbete kring dessa elever 
innan de väljer att hoppa av. Här är kontakten mellan KAA och gymnasieskolans studie- och 
yrkesvägledare särskilt viktigt. För vuxenutbildningen kan samarbetet handla om elever där 
det är lämpligt att de påbörjar vuxenutbildning innan andra kalenderhalvåret det år de fyller 
20 år. Även från grundskolan finns ett mindre antal elever som inte väljer att påbörja 
gymnasieskolan som är viktigt att fånga upp så snart som möjligt. 

Så här går vi vidare 

 Utökad samarbete mellan KAA och andra skolformer enligt ovan. 
 Fortsatt arbete med ungdomar som avböjt insats från KAA att delta i aktiviteter eller 

påbörja studier. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel (%) av 
ungdomarna inom 
uppföljningsansvar
et som varit i 
kontakt med 
handläggare. 

100% 100%  

 

Andel ungdomar 
utan sysselsättning 
som erbjudits insats 

100% 100%  

 

5.5.3 15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 
villkoras mot individuella kontrakt med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 
känsla av sammanhang (KASAM). 
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 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket. Aktuell 
period 2022 är det totalt 351 vuxna individer. 

För de som söker ekonomiskt bistånd är det ca 65 % som av olika skäl inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på 
grund av psykisk ohälsa men sakna/ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha 
beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära 
relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. För dessa individer kan försörjningsstödet 
inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och 
försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till 
ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård. 

Förklaring och analys 

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om 
ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen registreras och kodas för varje ärende i 
verksamhetssystemet. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är 
endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för 
arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det 
ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). 

Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till 
exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man 
som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om 
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. För perioden rör det sig om 89 ärenden. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 
med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det. 
Samtliga av dessa ärenden kravställs att delta i arbetsmarknadsfrämjande insatser inom 
kommunens Kompetenscentrum. 

Så här går vi vidare 

 Kompetenscentrums utvecklingsarbete just nu är inriktat på samhällskontrakt, 
jobbspår, DUA, kontakt med arbetsgivare samt yrkesutbildning och lärlingsutbildning 
för att få fler individer i arbete och studier. 

 Lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska uppdateras 
och förändras utifrån reformeringen inom Arbetsförmedlingen. Arbetet har påbörjats 
lokalt och ska också ske nationellt med början i höst efter initiativ från SKR. 

 Pilotprojekt i samarbete med SKR för att identifiera tidiga insatser och undvika 
långvarigt ekonomiskt bistånd för individer med arbetshinder sociala skäl samt 
sjukskrivna. Projektet pågår 2022 - 2023 och genomförs i samarbete med individ och 
familjeomsorgens missbruk och beroendevård samt funktionshinderverksamhet 
kopplat till socialpsykiatri. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel uppdrag till 
AME från 
försörjningsstöd 

54% 95%  

 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Delårsrapport 2 2022 Bildning och lärande

 
 41(47) 
 

6 Ekonomi 

6.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Intäkter 173 093 160 923 12 170 248 180 241 385 6 795 

Personalkostnader -600 867 -615 290 14 423 -918 200 -924 535 6 335 

Övriga kostnader -426 059 -422 783 -3 276 -636 230 -634 100 -2 130 

Summa kostnad -1 026 926 -1 038 073 11 147 -1 554 430 -1 558 635 4 205 

Summa nettokostnad -853 832 -877 149 23 317 -1 306 250 -1 317 250 11 000 

6.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Sektorgemensamt -65 178 -71 164 5 986 -103 852 -106 852 3 000 

Förskola och 
pedagogisk omsorg -237 503 -243 616 6 113 -362 518 -366 018 3 500 

Grundskola och 
fritidshem åk F-6 -296 347 -299 818 3 471 -447 105 -450 105 3 000 

Grundskola åk 7-9 -88 684 -88 290 -394 -132 435 -132 435 0 

Gymnasium -119 645 -124 370 4 725 -186 917 -186 917 0 

Kultur -26 815 -28 013 1 198 -41 991 -41 991 0 

Kompetenscentrum -19 661 -21 877 2 216 -31 432 -32 932 1 500 

Nettokostnad -853 832 -877 149 23 317 -1 306 250 -1 317 250 11 000 

6.3 Kommentar 

Bildning och lärande eftersträvar en långsiktigt hållbar nettokostnadsutveckling och räknar 
med ett överskott på 11 Mkr vid årets slut. Inom sektorn är det svårt att rekrytera personal 
med efterfrågad kompetens och behörighet, vilket innebär att det uppstår vakanta tjänster som 
bidrar till sektorns prognostiserade överskott. 

Det har varit ett stort behov av förskoleplatser under våren. För att möta behovet har nya 
moduler öppnat i centrum samtidigt som de kommunala förskolorna tillfälligt har tagit emot 
fler barn. I augusti har det skett en verksamhetsförändring i samband med att en ny förskola, 
Nordtag, öppnar i Ytterby. Barnen på Sparrås förskola har flyttat till nya förskolan och 
därmed övergår lokalerna i sin helhet till Sparråsskolan. Tidigare har Sparråsskolan varit en 
lågstadieskola årskurs Förskoleklass-3 och kommer nu succesivt att utökas till en grundskola 
för årskurs Förskoleklass-6. 

Från och med läsår 2022/2023 har grundsärskolan årskurs 1-6 blivit en samordnad särskola 
som tillhör Sandbackaskolan. 

Andelen elever på fritidshem har under pandemin minskat. Under 2022 är andelen inskrivna 
elever fortfarande lägre än genomsnittet före pandemin. Det är främst elever i mellanstadiet 
som är färre än tidigare. 

Elevantalet fortsätter att öka på högstadiet. Vissa kategorier av personal är svårt att rekrytera 
därav finns det en del vakanser på enheterna. 
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Gymnasiet Mimers hus har underläsåret 2021/2022 genomfört en organisationsförändring och 
är numer uppdelat i 6 enheter, tidigare 2 enheter. 

Sektorn har i år fått ett statsbidrag på 6,8 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden" som syftar till 
att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till trots 
pandemin. Bidraget kommer användas till stöd för elever och att stärka elevhälsan. 

De ökade livsmedelspriserna i samhället gör att det finns en osäkerhet kring årets kostnader 
för skolmåltider. 

Sektorn har ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum, som innehåller 
Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenheten samt Mottagning och introduktion för nyanlända. I 
år utökas kraven på utbildningsplikt för nyanlända som innebär ett ökat behov av personal på 
Vuxenutbildningen. De statliga medlen för utbildningsplikt har höjts. För 
Arbetsmarknadsenheten tas de statliga medlen för feriejobb bort vilket innebär en minskning 
med ca 70 feriejobb per år, jämfört med tidigare år. 

Sektorn har under perioden januari-augusti konsultkostnader på 1 768 tkr. Det är främst 
kostnader i samband med föreställningar och evenemang inom kulturen. Motsvarande period 
2021 var kostnaderna 424 tkr. Skillnaden beror på fler evenemang under perioden då dessa 
börjar komma igång efter pandemin. Ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum, ingår i 
sektorn och har kostnader i form av handledning som påbörjades innan omorganisering. 

Skillnaden i konsultkostnader mellan juli och augusti är 43 tkr. 
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7 Personal 

7.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/8 2022 och 1/8 2021 

7.1.1 Anställda 

  Utfall 1/8 2022 Utfall 1/8 2021 

Antal anställda 1 580 1 576 

Antal anställda, kvinnor 1 294 1 293 

Antal anställda, män 286 283 

Antal årsarbetare 1 544 1 534 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 264 1 259 

Antal årsarbetare, män 280 275 

7.1.2 Arbetade timmar 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Månadsavlönade (antal timmar) 1 518 021 1 529 162 

Mer/övertid (antal timmar) 4 266 5 043 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 217 860 1 227 077 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 300 161 302 085 

Timavlönade (antal timmar) 107 269 94 272 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 88 096 76 271 

Timavlönade, män (antal timmar) 19 173 18 001 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 6,6% 5,8% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 6,7% 5,8% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 6% 5,6% 

7.1.3 Sjukfrånvaro 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,3 7 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 9,1 7,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 5,1 3,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 7,4 6 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 7,6 6,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 9,8 7,9 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 33,7 34,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 4,6 3,7 
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Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 3,7 3,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 1,3 1,1 

7.1.4 Sjuklönekostnad 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjuklönekostnad Kronor 
14 577 01

8 
11 688 68

1 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 
12 592 93

5 
10 337 87

4 

Sjuklönekostnad kronor, män 1 984 083 1 350 806 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 5 867 250 4 809 892 

Summa 
20 444 26

8 
16 498 57

3 

7.2 Kommentar 

Antal anställda inom Bildning och Lärande T2 2022 har ökat med 4 personer jämfört med T2 
2021. Även antal årsarbetare har ökat från 1534 till 1544 medarbetare. Förklaringen till ökat 
antal tillsvidareanställningar beror på att flertalet verksamheter har ökat antal anställda T2 
2022 jämfört med T2 2021. Antal årsarbetare T2 2022 beror på att Kompetenscentrum under 
juni – juli hade en hög puckel med tillfälliga anställningar. 

Månadsavlönades antal arbetade timmar samt mer- och övertid har sjunkit. En anledning till 
detta kan vara att sjukfrånvaron varit fortsatt hög, särskilt under april i samband med 
pandemin. Timanställdas arbetade timmar har ökat vilket även det kan antas hänga ihop med 
den högre sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron hos samtliga anställda inom sektorn  har ökat från 7 till 8,3 procent jämfört 
med T2 2021. För kvinnor har den ökat från 7,8 procent till 9,1 procent och för män har den 
ökat 3,79 procent till 5,1 procent. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer, 
har dock minskat och är nu 33,7 procent jämfört med 34,3 procent under T1 2021. En ökning 
kan ses för korttidssjukfrånvaro, dvs. sjukfrånvaro dag 1-14, som ökat med 0,9 
procentenheter. Sjuklönekostnaden har ökat vilket stämmer överens med ökningen av 
sjukfrånvaron. 
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8 Sektorns arbete med Agenda 2030 

Inom sektor Bildning och Lärande är grunduppdraget direkt eller indirekt kopplat till Agenda 
2030 och de olika målområdena. Utifrån dimensionerna ekonomi, sociala och miljömässiga 
faktorer har sektorn under 2022 haft ett särskilt fokus på följande: 

- Socialt: genomförande av program social hållbarhet med underliggande planer. Särskilt 
fokus under 2022 är fullföljda studier, implementering av Kompetenscentrum, initiera olika 
aktiviteter utifrån kartläggning tidiga insatser barn-och unga. 

- Miljö: utifrån läroplan och övriga nationella inriktningsdokument öka barn och ungdomars 
kunskap och medvetenhet kring hållbar utveckling, samt i samverkan med Måltidsenheten 
fortsätta utvecklingen av hållbar skolmat i förskola/skola. 

- Ekonomi: fortsätta satsa resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för kompensatoriska 
åtgärder ska få högsta effekt. Under 2022 har sektorn sjösatt en reviderad 
resursfördelningsmodell i grundskolan för att rikta resurser till de elever och skolor där 
behoven är större. 

Samverkan internt och externt sker kontinuerligt varvid kopplingar även funnits till Mål 17 ur 
Agenda 2030 handlar om partnerskap och att olika aktörer ska samverka. 
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9 Sektorns arbete med Säkerhet och trygghet 

Alla sektorer och verksamheter ansvarar för säkerhet och trygghet inom sitt ansvarsområde 
och grunduppdrag. Det innebär att skapa säkerhet och trygghet för verksamheternas 
målgrupper och medarbetare och att ha en beredskap att upprätthålla prioriterad verksamhet i 
händelse av kris. 

Lagstiftning och styrande dokument: 

- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

- Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun (KS2019/1909) 

Under 2022 arbetar sektor bildning och lärande med att ta fram en övergripande plan för 
säkerhet och krisberedskap i sektorn. 
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10 Övriga viktiga händelser 
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorns ledningsgrupp består av sektorchef tillsammans med fyra verksamhetschefer för 

Lokaler och anläggningar, Teknik, Planering och myndighet samt Service. Dessutom ingår 

enhetschef för projektledningsenheten i sektorns i ledningsgrupp. 
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2 Verksamhetsidé 

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger 

en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, 

hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter 

genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också 

förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv. 

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den 

fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och 

kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. 

Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2022 efter 8 månader. 

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

varje färg. 

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

  Åtgärder för budget i balans 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Kommunens verksamheters kvalité och 
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 
landets bästa kommuner 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el 
och vatten 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i 
kommunens lokaler 

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 
  

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat 
kultur- och fritidsliv 

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

 

 

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

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

 Förbättrat näringslivsklimat 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  Intelligent samordning 

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 Ökad kollektiv jobbpendling 

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

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 

helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 

5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

Röd färg  indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att 

resultatet är dåligt. 

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Vatten och avlopp 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal läckor  15  

 

Debiteringsgrad 
VA-teknik (%) 

 27  

 

Debiteringsgrad VA-Teknik är inte längre relevant då de inte längre arbetar så mycket i investeringsprojekten. 
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4.2 Trafik- gatu- och parkenheten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
parkeringsplatse
r 

5 192 5 200  

 

Antal 
kvadratmeter 
gata, parkering, 
trottoar, gång- 
och cykelväg, 
allmän platsmark 

1 360 000 1 300 000  

 

Antal 
aktivitetsplatser, 
allmän platsmark 

47 47  

 

Antal 
kvadratmeter 
gräsyta, allmän 
platsmark 

800 000 820 000  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
kvadratmeter 
planteringsyta, 
allmän platsmark 

13 300 13 500  

 

Antal 
kvadratmeter 
gräsyta, 
kvartersmark 

229 000 212 000  

 

Antal 
kvadratmeter 
planteringsyta, 
kvartersmark 

1 800 1 850  

 

Antal 
aktivitetsplatser, 
kvartersmark 

72 72  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
färdtjänstärende
n 

670 600  

 

Antal 
skolskjutsärende
n 

4 309 3 900  

 

4.3 Hamnverksamheten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal besökande 
båtar i 
gästhamnen. 

14 500 13 000  

 

Antal resenärer 
färjetrafik 

600 000 520 000  
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4.4 Renhållning 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
abonnenter med 
hämtning av 
hushållsavfall 

13 000 13 000  

 

4.5 Måltidsservice 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal serverade 
måltider totalt 
(koefficient) 

2 365 000 2 610 000  

 

Antal serverade 
luncher inom 
förskola 
(koefficient) 

230 000 277 500  

 

Antal serverade 
luncher inom 
skola 
(koefficient) 

850 000 880 000  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal serverade 
luncher inom 
gymnasieskola 
(koefficient) 

270 000 305 000  

 

Antal serverade 
luncher inom 
äldreomsorg 
(koefficient) 

150 000 160 000  

 

Antal serverade 
måltider med 
specialkost/anpa
ssad kost inom 
sektor Bildning 
och Lärande. 

130 000 130 000  

 

Antalet serverade måltider är lägre än planerat i alla verksamheter. Årets första månader 

präglades fortfarande av pandemin vilket kan förklara det lägre utfallet. Antalet serverade 

måltider med specialanpassad kost följer plan. 
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4.6 Bygglovsenheten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
delegationsbeslu
t 

 1 000  

 

Antal 
startbesked 

 700  

 

Antal beslut om 
förhandsbesked 

 100  

 

Antal 
nämndbeslut i 
Miljö- och 
byggnadsnämnd
en 
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal slutbesked  650  

 

Volymerna inom bygglov har sjunkit under året jämfört med föregående år. Under pandemin 

var det ett högt tryck på bygglovssidan då många passade på att bygga. Höjda räntor, inflation 

och en begynnande lågkonjunktur gör att byggnationen och inflödet av bygglovsansökningar 

minskar. 

4.7 Miljöenheten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
delegationsbeslu
t 

 1 200  

 

Antal 
tillsyns/kontrollra
pporter 

 700  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal 
nämndbeslut i 
Miljö- och 
byggnadsnämnd
en 

 30  

 

Antal förbud av 
enskilda avlopp 

 90  

 

4.8 Planenheten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal antagna 
detaljplaner 

8 6  

 

Antagna detaljplaner hittills under 2022 är Solbräcke verksamhetsområde och Tippen 1. 
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4.9 Kommunala fastigheter 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Elförbrukning 
(MWh) 

18 700 20 200  

 

Bruksarea 
(BRA), egna 
fastigheter, m2 

214 000 218 000  

 

Bruksarea (BRA) 
inhyrda 
fastigheter, m2 

64 000 63 880  

 

Elförbrukningen har ökat något jämfört med tidigare år. Vi ser en liten ökning av BRA 

inhyrda fastigheter, men den stora delen av ökningen av elförbrukning kan kopplas till att 

verksamheterna är igång för fullt igen efter pandemin. 
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4.10 Fritid 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Föreningar som 
erhåller 
föreningsbidrag, 
antal 

138 115  

 

Simhall, antal 
besök 

 107 000  

 

Simhall, antal 
öppna/boknings
bara timmar 

   

 

Idrottshallar i 
kommunen, 
antal 
bokningsbara 
timmar 

 16 530  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Idrottshallar i 
kommunen, 
antal bokade 
timmar 

 11 180  

 

Ishall Oasen, 
antal 
öppna/boknings
bara timmar 

 2 965  

 

Ishall oasen, 
antal bokade 
timmar 

 2 415  

 

Gymnastiksalar i 
kommunen, 
antal 
bokningsbara 
timmar 

 13 039  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Gymnastiksalar i 
kommunen, 
antal bokade 
timmar 

 3 910  
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5 Nyckeltal 

5.1 VO Teknik 

5.2 VA, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Antal klagomål på 
dricksvattenkvalite
ten 

 150 

 

5.3 Renhållning, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Mängd säck och 
kärl avfall per 
invånare, Kg/ år 

 170 

 

Mängd grovavfall 
och farligt avfall, 
inklusive elavfall 
och batterier, per 
invånare, kg/ år 

 290 
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Volymtal Utfall Plan helår  

Mängd 
förpackningar per 
invånare, kg/år 

 45 

 

5.4 Trafik Gata Park, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Förnyelsetakt 
ytskikt (antal år för 
att förnya den 
totala ytan) 

 30 

 

5.5 VO service 

5.6 Måltidsservice, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Kostnad för 
skolmåltider i 
kommunal 
grundskola, 
kr/elev 
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Volymtal Utfall Plan helår  

Produktionssvinn, 
 i gram per 
serverad tallrik 

20,5 23 

 

Redovisning i 
gram av 
genomsnitt svinn 
per tallrik  vid 
serverad portion 
inom sektor 
Bildning och 
Lärande. 

21 20 

 

Andel ekologiska 
livsmedel i 
måltidsverksamhe
ten 

29 32 
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5.7 VO Planering & myndighet 

5.8 Miljö, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Händelsestyrd 
kontroll för 
livsmedelsgruppe
n, Antal timmar 

120  

 

Antal 
matförgiftningar 

12  

 

Antal klagomål (ej 
matförgiftningar) 
inom 
livsmedelsområde
t 

14  

 

Antal RASSF och 
oförutsedda 
händelser 

21  
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Volymtal Utfall Plan helår  

Antal klagomål 
inom 
hälsoskyddsområ
det 

22  

 

Antal tillstånd för 
bergvärme 

37  

 

5.9 VO Lokaler och anläggningar 

5.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

kWh/m² (elenergi), 
egna lokaler 

 79 
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Volymtal Utfall Plan helår  

kWh/m² 
(fjärrvärme), egna 
lokaler 

 68 

 

5.11 Lokalytor 

Nyckeltal 

Volymtal Utfall Plan helår  

Lokalyta per elev i 
grundskolan (m2) 

 12 

 

Lokalyta per elev i 
gymnasieskolan 
(m2) 

 12 

 

Lokalyta per barn i 
förskola (m2) 

 10 
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Volymtal Utfall Plan helår  

Lokalytor/ 
invånare (m2) 

 6 
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6 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

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

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

målbedömningen) 

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 

förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 

Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

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

går vidare. 

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 

normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 

15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 

målvärdet inte kan anses vara positivt. 
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6.1 Strategiska förutsättningar 

6.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Våra arbeten är meningsfulla och viktiga och gör skillnad i många människors vardag. Vi 

utbildar våra barn och ungdomar, vi tar hand om våra äldre och vi underhåller vatten och 

avlopp bland mycket annat. Vår kompetens tas tillvara och med våra värderingar 

medborgarfokus, helhetssyn och lärande är vårt arbete långsiktigt och utvecklar det goda 

samhället. 

 

Kompetensförsörjning genom utveckling av digitalisering av verktyg och processer. Ökar 

attraktiviteten som modern arbetsgivare.  

 

Öka känslan av sammanhang (KASAM) genom att påverka anställdas känsla av egen upplevd 

kontroll, kunskap och motivation samt trivsel. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Sektorn har inga indikatorer kopplade till det här målet. Sex av sju aktiviteter pågår enligt 

tidplan. 

KASAM (Känsla av sammanhang) kan förklaras utifrån tre faktorer: meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Satsning på grundläggande IT-utbildningar för personal inom 

serviceområdet väntas förstärka känslan av hanterbarheten i yrket. Flera andra enheter går 

utbildningar för att hålla sig uppdaterade inom bland annat juridik och lagstiftning. Tillgång 

till bra IT-verktyg är också viktigt för känslan av hanterbarhet, att det finns bra förutsättningar 

att lösa arbetsuppgiften på ett effektivt sätt och med bra kvalitet. Flera IT-satsningar som 

pågått börjar nu implementerats, bland annat digitalt system för bygglov kopplat till e-tjänster 

och digital detaljplaneprocess. 

Måltidsverksamheten har jobbat med att stärka känslan av att medarbetarnas arbetsuppgifter 

är viktiga. Det har lett till att medarbetarna känner sig behövda, stolta och att de får en ökad 

respekt ute i verksamheterna, vilket ökar meningsfullheten i uppdraget. Ett 

grupputvecklingsarbete har startat inom lokalvården för att öka teamkänsla. 

Lokaler och anläggningar har genomfört en omorganisation för att renodla uppdragen. 

Grunduppdragen för verksamhetens enheter publiceras på intranätet för att tydliggöra 

verksamhetens uppdrag internt. Syftet är att öka effektivitet och känsla av begriplighet. 

Arbetet med kompetensförsörjningsfrågan på verksamhetsnivå är påbörjat i enlighet med 

kompetensförsörjningsplanen. 

Bedömning av resultaten 

Sektorns arbete med att det ska vara attraktivt att vara anställd pågår som planerat. 

Förklaring och analys 

Vi har ett fokus på digitalisering för att effektivisera vårt arbetssätt. Sektorn behöver därmed 

också stärka den digitala kompetensen bland medarbetarna, dels användarkompetens. dels den 
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strategiska kompetensen för framtida IT-utveckling. 

Ett ökat fokus på digitalisering i förvaltningen har börjat ge effekt i verksamheterna. 

Så här går vi vidare 

• Fortsatt arbete med kompetensförsörjningsfrågan. 

• Fortsätta använda KASAM som en röd tråd i verksamhetsutveckling. 

• Utbildningsinsatser är inplanerade inom alla verksamheter. Syftet är att utveckla 

medarbetarnas kompetens och därmed stärka verksamheten. 

Aktivitet Status 

Förstärka känslan av sammanhang (KASAM) genom Hälsokorset 
 

Pågående 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen 
 

Pågående 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 

Genomför kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare 
 

Pågående 

Utveckla arbetssätt för att lyfta kompetensförsörjningsfrågan på APT 
 Ej 

påbörjad 

 

  



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Delårsrapport 2 2022 Samhälle och utveckling

 

 30(61) 

 

6.1.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 

hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende 

verksamhetens kvalitet och hushållning.  Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom 

kommunens verksamheter i förhållande till föregående år. 

Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 

inom lagarnas gränser. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Vi följer upp målet med indikatorer från Insikt som är en servicemätning av vår 

myndighetsutövning. Siffrorna presenteras i maj, därför analyseras 2021 års resultat under 

2022. 

Nöjd kund-Index för bygglov i Insikt ökar med en punkt jämfört med året innan och följer en 

trend med ökade resultat. Resultatet är högre jämfört med riket, 73 för Kungälv jämfört med 

65 för genomsnittet i riket 2021. Resultatet är även högre om man jämför med storstäder och 

kommuner nära stora städer samt vid jämförelse med hela Västra Götaland. 

Kungälvs index för allmän platsmarkupplåtelse fortsätter att vara högt. Index är högre än 

genomsnittet i riket (75) och Göteborgsregionen (76). 

Översyn av internhyressystemet är färdig och redo att implementeras. Jämförelseaktiviteter 

med studiebesök har genomförts av LoA till Marks kommun. Fastighetsbesiktning av drift- 

och underhåll pågår. En översyn av sektorns alla IT-system påbörjas under hösten för att 

samordna och effektivisera och i den översynen ingår ärendehanteringssystemet. 

Bedömning av resultaten 

Nöjd kund-Index för bygglov är betydligt högre än genomsnittet för riket vilket är ett bra 

betyg. Även index för allmän platsmarkupplåtelse är något högre än genomsnittet. 

Förklaring och analys 

Bygglov har haft en stabil personalstyrka med bra och fungeranderutiner och bra samsyn i 

ärenden. Handläggning av allmän platsmarkupplåtelse har bibehållit ett bra resultat trots 

personalomsättning med upplärning som följd. Med prioriteringar och bra rutiner har vi 

undvikit längre handläggningstider och har en fortsatt bra dialog med medborgarna. 

Så här går vi vidare 

• Den digitala utvecklingen inom bygglov kommer skapa bättre förutsättningar för 

effektivisering och frigöra resurser 

• Översyn av IT-systemen inom sektorn för att effektivisera. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Bygglov – Index i 
servicemätningen 
insikt (Privat och 
företag) 

 70  

 

Allmän platsmark -
 Index i 
servicemätningen 
Insikt (Privat och 
företag) 

 80  

 

 

Aktivitet Status 

Se över internhyressystemet  Avslutad 

Genomför 2 jämförelseaktiviteter inom Verksamhetsområde Teknik med studiebesök i andra 
kommuner. 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Fastighetsbesiktning av drift- och underhåll, myndighetskrav, arbetsmiljö och säkerhet. 
 

Pågående 

Upphandla system för ärendehantering 
 

Pågående 
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6.1.3 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten 

Målet kommer från 

Sektor 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Aktiviteterna pågår enligt plan. Arbete med nödvattenplan är uppstartat med konsult som 

driver projektet i samarbete Lokaler och anläggningar, VA, säkerhet och kommunikation. 

Arbetet kommer att fortgå under hösten. 

Krisledningsövning för el- och vattenavbrott är planerad inför hösten med en övning i 

Marstrand. 

Stärkt säkerhet i lokaler och VA-anläggningar pågår i enlighet med säkerhetsskyddsplan. Det 

innefattar bland annat stärkt skalskydd på Mimers och Kungälvs vattenreservoarer, IT-

driftsskydd på idrottsanläggningar och att skapa ett separat kommunikationsnät för VA-

verksamheten för att minimera risken för intrång. 

Bedömning av resultaten 

Drift- och IT-säkerheten har stärkts betydligt under senaste året och arbetet fortsätter 

framöver. Fortsatta krisledningsövningar är dock viktiga för att testa och förbättra 

beredskapen. 

Nödvattenplanen är beräknad att vara färdig innan årets slut. 

Förklaring och analys 

Arbetet enligt målet pågår enligt plan och krisledningsövning är inplanerad för att testa 

beredskapen. 

Så här går vi vidare 

• Konsultinsats för att färdigställa nödvattenplan 

• Fortsatta krisledningsövningar 

• Fortsatt arbete i enlighet med säkerhetsskyddsplan 

Aktivitet Status 

Ta fram nödvattenplan 
 

Pågående 

Genomför krisledningsövningar för el- och vattenavbrott 
 

Pågående 

Säkerhetsarbete gällande skalskydd, intrång och säker IT för driftdatasystem VA i enlighet med 
säkerhetsskyddsplan 

 
Pågående 
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6.1.4 Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i 

kommunens lokaler 

Målet kommer från 

Sektor 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Implementering av systematiskt brandskyddsarbete pågår och är i slutfas. Systemet är 

uppstartat, det återstår att genomföra utbildningar bland verksamheterna under hösten. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

• Utbildning ute i verksamheterna startas under hösten.  

Aktivitet Status 

Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i kommunens lokaler. 
 

Pågående 

6.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

6.2.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk 

miljö 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 

helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn 

och elever känner sig trygga och utvecklas 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Sektorn har inga indikatorer kopplade till målet. De två aktiviteterna pågår enligt plan. 

Implementering och utbildning av digitalt system för brandskyddsarbete (SBA) pågår under 

året. Under 2021 uppstod ett behov av att säkerställa städningen av skolgårdar efter helger då 

många ungdomar uppehöll sig på skolgårdarna. Extrastädning genomfördes initialt varje dag 

och senare varje vecka. Nu beställs extrastädning vid behov. Upprustning av lekutrustning på 

lekplatser och den generella utemiljön pågår. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att aktiviteterna kommer att slutföras under året och att målet kommer att 

uppnås. 

Förklaring och analys 

Införandet av digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete har dragit ut på tiden på 
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grund av coronapandemin som omöjliggjorde kvalitetssäkring av ritningar på plats i 

lokalerna. 

Så här går vi vidare 

•  Slutföra utbildning av digitalt SBA-system.  

Aktivitet Status 

Implementera ett systematiskt brandskyddsarbete i kommunens lokaler. 
 

Pågående 

Säkerställ städning av skolgårdar 
 

Pågående 

6.3 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

6.3.1 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. 

Mångfald och delaktighet ska stimuleras. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? 

Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?) 

Aktiviteterna inom LOK-stödet fortsätter att öka efter pandemin. Antalet deltagare är något 

högre än innan pandemin. 

Nationaldagsfirandet, Marstrand match cup och OK-jolle VM är exempel på lyckade 

evenemang som genomförts under året. Utesimbadet och Bohus fästning lockar både invånare 

och besökare. 

Upprustning av motionsområden pågår och i vissa delar genomförda, exempelvis i Fontin. En 

underhållsplan med kostnadsberäkning för upprustning av alla motionsspår är framtagen. 

Upprustning och finansiering sker i samarbete med Västkuststiftelsen. 

Utredning om förutsättningar för mountainbikeled pågår. Utredningen kräver kompetens från 

flera verksamheter inom sektorn. Frågor om tillstånd, samarbeten med föreningar, 

uppmärkning av leder och koppling till hallarenan behöver utredas. 

Markanvisning har gått ut för byggnation av ny idrottshall i Diseröd. Arbetet med Arenan 

fortsätter. 

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga?) 

Antalet aktiviteter och deltagare i fritidsaktiviteterna har återhämtat sig efter pandemin och 

visar att föreningslivet står fortsatt starkt. 

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör?) 

Kungälv har i nuläget en förhållandevis låg tillgång idrottshallar men den kommer att 

förbättras väsentligt med ny hall i Diseröd och med nya arenan. 
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Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

•  Handbollsklubben tar över samordningen av idrottsskolan från idrottsrådet. 

• Byggnation av fler idrottshallar. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antal aktiviteter 
redovisade inom 
LOK-stödet (Lokalt 
aktivitetsstöd) 

15 417 16 000  

 

Antal aktiva 
individer 7-20 år. 

 8 265  

 

Utfallet för antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) har tidigare redovisats med ett års förskjutning. Nu 

redovisas utfallet på rätt period och några siffror är även korrigerade efter en granskning i bokningssystemet. 

Aktivitet Status 

Upprätta underhållsplan för motionsområden  Avslutad 

Utred förutsättningar för mountainbikeled 

 
Pågående 
med 
avvikelse 
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6.4 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och 

aktivt kulturliv 

6.4.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare. 

Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med 

funktionsvariation 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Sektorn har inga indikatorer kopplade till målet. Aktiviteterna är pågående enligt plan. 

Översyn av tillgänglighet till lekplatser är genomförd och har berört fler perspektiv än syn och 

hörsel. Vid renovering av innergårdarna av Munkegärdeskolan har hänsyn tagits till ytskikten 

för att uppnå ett jämnare underlag. 

Motionsspåret på 800 m och 2,5 km i Fontin är upprustat och handikappanpassat. 

Vadholmens badplats är handikappanpassad och vi erbjuder gratis utlåning av badrullstol. 

Plan och bygglagen garanterar tillgänglighet vid nybyggnation. Årets arbete med att åtgärda 

enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator pågår enligt plan. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att förutsättningarna att uppnå målet är goda. Det är svårt att mäta i siffror 

men arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunen pågår och fortsätter. 

Förklaring och analys 

Sektorn arbetar systematiskt med åtgärder enligt plan för funktionshinderpolitiska arbetet. 

Så här går vi vidare 

•  Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator kommer att genomföras under 

året 

Aktivitet Status 

Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn och hörselskadade  Avslutad 

Fortsatta satsningar kring fysisk tillgänglighet vid utemiljöer som kultur- och idrottsanläggningar 
och skolgårdar 

 
Pågående 

Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator 
 

Pågående 
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6.5 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 

för kommunen 

6.5.1 Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar 

företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i 

företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina 

ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultaten publiceras i 

maj och därför analyseras resultatet för 2021 under 2022. 

Kungälvs index för allmän platsmarkupplåtelse fortsätter att vara högt (78). Index är högre än 

genomsnittet i riket (75) och Göteborgsregionen (76). 

För myndighetsområde miljö har resultatet (60) minskat något sedan föregående år och är 

lägre än genomsnittet i riket (71) och Göteborgsregionen (67). Resultatet är dock relativt 

stabilt över lång tid. 

Nöjd-kund Index för livsmedelstillsyn hos företag i Kungälv har den senaste mätningen ökat 

från 78 till 85. Det senaste resultatet är högre än genomsnitt för riket (78) och 

Göteborgsregionen (78). Den långsiktiga trenden är ett ökande resultat. 

Index för serveringstillstånd ökar från 70 till 73. Resultatet är något lägre än genomsnittet i 

riket (77) men något högre än genomsnittet i Göteborgsregionen (70). 

Index för brandskyddstillsyn ökar från 79 till 89. Resultatet är högre än riket (82) och 

Göteborgsregionen (85). 

Bedömning av resultaten 

Resultaten från servicemätningen visar att Kungälv har höga resultat jämfört med genomsnitt 

i övriga Sverige. Bedömningen är att målet kommer att uppnås för 2022. 

Förklaring och analys 

Miljö- och hälsoskyddsgrupperna handlägger flera tunga ärenden samt utför en del besök hos 

företag som inte haft tillsyn tidigare. Det förekommer ärenden avseende förorenad mark som 

är kostnadskrävande för verksamheterna. 

Livsmedelsföretagarna har drabbats hårt av pandemin under de gångna åren och 

livsmedelsinspektörerna har arbetat hårt med att hitta möjligheter till att anpassa kontrollen 

efter de omständigheter som råder. Livsmedelsinspektörerna skickar ut ett kort nyhetsbrev till 

företagarna som är uppskattat. 

Generellt är resultaten högre inom livsmedelstillsyn eftersom besöken sker regelbundet och 

företagarna är vana. Vid miljötillsyn är många verksamheter ovana vid tillsyn. Ärenden vid 

förorenad mark är krävande för både verksamheter och miljöenheten. 
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Så här går vi vidare 

•  Samsyn och dialog mellan grupperna på miljöenheten för att visa på goda exempel 

som kan användas inom båda områden.  

• Fördjupad analys kommer ske av fritextsvar i insiktsundersökningen för att kunna 

möta företagarnas behov.  

• Dialog med näringslivsansvarig  

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Allmän platsmark -
 Index i 
servicemätningen 
Insikt (Privat och 
företag) 

 80  

 

Miljö och hälsa -
 Index i 
servicemätningen 
insikt, 
Myndighetsområde 
miljö 

 63  

 

Miljö och hälsa  - 
Index i 
servicemätningen 
Insikt, 
Myndighetsområde 
Livsmedel 

 80  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Insikt, förbättra 
Kungälvs kommuns 
index 

 73  

 

Serveringstillstånd -
 Index i 
serviceundersöknin
gen Insikt, 
Myndighetsområde 
serveringstillstånd 

 70  

 

Brandskydd - Index 
i servicemätningen 
Insikt (Privat och 
företag) 

 80  

 

 

Aktivitet Status 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen 
 

Pågående 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 
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6.5.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Flera av indikatorerna rapporteras vid årets slut. Resultaten från Insikt publiceras i maj och 

därför analyseras 2021 års resultat under 2022. 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för bygglov (70) ligger i stort sett på samma 

höga nivå som föregående år och har en uppgående trend ur längre perspektiv. Resultatet är 

bra i jämförelse med genomsnittet i riket (58) och Göteborgsregionen (52). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för myndighetsområde miljö (62) sjunker något 

under 2021 från jämfört med föregående år och är lägre än genomsnittet i riket (70) och 

Göteborgsregionen (65). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för myndighetsområde livsmedel (83) ökar något 

sedan föregående år och följer en uppåtgående trend. Resultatet är något högre än 

genomsnittet i riket (80) och Göteborgsregionen (82). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för allmän platsmarkupplåtelse (75) ökar något 

sedan föregående år och följer en uppåtgående trend. Resultatet är något högre än 

genomsnittet i riket (73) och Göteborgsregionen (72). 

Bedömning av resultaten 

Resultaten är överlag höga och visar att vi har bra koll i våra handläggningsprocesser. 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Förklaring och analys 

Bygglov har under 2021 lagt mycket fokus på införande av nytt verksamhetssystem vilket har 

krävt resurser och kan förklara det något lägre resultatet. Resultatet är mycket bra efter 

förutsättningarna. Det återstår en inkörningsperiod då handläggarna ska lära sig systemet och 

vi gör en intrimning av systemet vilket kan avspeglas i något längre handläggningstider. 

Inom miljöområdet har det varit nyanställningar med upplärning vilket leder till längre 

handläggningstider. Vi har flera ärenden med förorenade områden som generellt tar lång tid 

att handlägga. 

Både miljö och livsmedelsområdena har en målsättning att få ut 

tillsynsrapport/kontrollrapport inom 14 dagar från besök vilket till största delen uppfylls. 

Så här går vi vidare 

• Fortsätta med att implementera det nya systemet för bygglov. 

• Få fler att välja digital ansökan genom olika insatser. 

• Miljöenheten jobbar vidare med e-tjänster och digitalisering 

• Djupare av resultaten för att förbättra de delar som behövs.  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Handläggningstid 
för bygglovsärende 
(veckor) 

 8  

 

Andel överklagade 
bygglovsbeslut som 
står sig i 
överprövande 
instanser 

 80%  

 

Andel överklagade 
miljöbeslut som står 
sig i överprövande 
insatser 

 80%  

 

Bygglov - Index 
kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 70  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Myndighetsområde 
miljö - Index 
Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 70  

 

Myndighetsområde 
livsmedel - Index 
Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 80  

 

Markupplåtelse 
allmän platsmark -
 Index Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 75  

 

Handläggningstid 
från start till 
antagen detaljplan 
(månader, median) 

 25  
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Aktivitet Status 

Digitalisera bygglovsprocessen 
 

Pågående 

Digitalisera detaljplaneprocessen 
 

Pågående 

Utveckla och implementera en ny primärkarta 
 

Pågående 

Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster 
 

Pågående 

Miljöenheten utvecklar metod för att mäta handläggningstider 
 

Pågående 

Kart och mark utvecklar metod för att mäta handläggningstider 
 Ej 

påbörjad 

6.6 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 

hela kommunen 

6.6.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 

verksamhetsmark och handel 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Antalet bostäder i beviljade bygglov är 315 vilket redan är över målet för året. Det är återställt 

till normalläget innan det extrema trycket under pandemin. 

Antalet bostäder i slutbesked (120) är lägre än målvärdet 200 för perioden. Det låga utfallet 

beror på att flera stora byggprojekt inte än är färdigställda. 

Antal bostäder i bygglov utomplans ligger något över målvärdet men är också tillbaka till 

normalnivåer som innan pandemin. 

Hittills under året har inga detaljplaner med bostäder vunnit laga kraft och prognosen är 24 

bostäder innan året är slut. Två planer för verksamhetsmark har vunnit laga kraft. 

Under 2022 har en ny förskola för 180 barn invigts i Nordtag och i december 2022 sker 

tillträdet till en ytterligare en ny förskola för 108 barn i Tjuvkil. 

Projektering av ett nytt äldreboende med 90 platser i Ängegärde pågår. Upphandling av 

tillbyggnad av Diseröds skola pågår. Planering och projektering av om- och tillbyggnad av 

flera skolor så som Ytterbyskolan, Karebyskolan och Munkegärdeskolan pågår. 

Behov av bostäder med särskild service samplaneras med detaljplaner för bostäder vilket är 

ett långsiktigt arbete som ska ge behovstäckning i framtiden. Leveransen av kommunala 

lokaler som redan har laga kraftvunna detaljplaner flyter på. Planerade servicebostäder och 

andra kommunala bostäder som ingår i de stora exploateringsprojekten riskerar förseningar 

om konjunkturen gör att bostadsbyggnationen stannar av. 

Det finns en utmaning i tidplanen för leveransen av servicebostäder/andra kommunala 

bostadsbehov i de stora exploateringsprojekten eftersom byggnationen av bostäder är 

beroende av konjunkturen. 
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Bedömning av resultaten 

Inkomna bygglov ligger på en mer normal nivå idag jämfört med innan pandemin. Dock 

fortsatt högt inflöde, men mer normalt än senaste två åren. 

Bedömningen är att vi har en stor planeringsberedskap för bostäder. Flera stora detaljplaner 

med totalt sett flera tusen bostäder håller på att starta upp. Beredskapen för verksamhetsmark 

och handel är inte lika hög. 

Förklaring och analys 

Utfallet för bostäder i lagakraftvunna detaljplaner är lägre sett över 3-5 årsperiod men följer 

"produktionscykeln" där många/stora planer startar och avslutas ungefär samtidigt vilket ger 

höga utfall vissa år och lägre perioder där emellan. Vi har många stora planer som har startats 

under året. 

Mark för verksamheter säljs så fort den är planlagd. Vi har startat en lokaliseringsstudie som 

förväntas leverera förslag på nya verksamhetsområden. 

Planeringen för lokaler för kommunal verksamhet sker i den årliga revideringen av 

lokalförsörjningsplanen som är en bilaga till investerings-och driftprogrammet. I kommande 

detaljplaner planeras för nya skolor, förskolor, äldreboenden, bostäder med särskild service, 

tex servicebostäder i flerfamiljshus. En del större ombyggnationer av befintliga kommunala 

byggnader kommer att kräva detaljplaneändringar vilket behöver omhändertas i 

planeringsprocessen. 

Så här går vi vidare 

• Fortsätter bemanna planuppdragen 

• Färdigställa lokaliseringsstudie för verksamhetsmark 

• Fortsatt arbete med FÖP Kode 

• Starta upp översiktsplan för Kungälv 

• Årlig revidering av lokalförsörjningsplanen kopplat till övrig samhällsplanering och 

befolkningsprognos 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antalet bostäder i 
beviljade bygglov 

315 200  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antalet bostäder 
som fått slutbesked 
(Antal färdigställda 
lägenheter) 

120 200  

 

Antal bostäder i 
lagakraftvunna 
detaljplaner 

0 200  

 

Antal bygglov 
utomplans 

45 40  

 

 

Aktivitet Status 

Samordning med Bokab kring mark för näringslivet 
 

Pågående 
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6.6.2 Intelligent samordning 

Målet kommer från 

Sektor 

Tolkning 

Intelligent samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av 

bostäder, näringslivets och handelns utvecklingsbehov, samt behov av infrastruktur och 

lokaler för kärnverksamheter. 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser har börjat 

påverka försäljning av bostäder vilket har medfört att exploatörer nu skjuter på byggstarter. 

För kommunens egna byggnationer kan bristen på anbud och prisutveckling innebära 

förskjutningar av kommande byggstarter. Vi kommer att behöva se över entreprenadformer 

och avtal vid upphandling av nya entreprenörer. 

Vi följer fortsatt utvecklingen i omvärlden. Kostnadsökningar, materialbrist och brist på 

kvalificerad arbetskraft kommer att påverka projekten framöver. 

Investeringsutfall: 

Skatt 109 mkr. 

Avgift 59 mkr. 

Exploatering -79 mkr. (Mer intäkter än kostnader hittills) 

Medfinansiering 2 mkr. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att projekten som är i byggnation följer budget och tidplan. Projekt som ännu 

inte har en upphandlad entreprenör riskerar att bli dyrare än beräknat. 

Så här går vi vidare 

Utifrån omvärldsläget behöver vi: 

• Bevaka exploatörernas byggstarter för att säkerställa kommunens tillväxttakt och 

exploateringsintäkter.  

• Bevaka antal anbud för att säkerställa rimliga priser. 

• Se över entreprenadformer och avtal för att möjliggöra byggstarter av kommunens 

egna byggnationer. 

Aktivitet Status 

Genomför investerings- och driftprogrammet. 
 

Pågående 

Framtagning av förslag på standardiserad byggnation. I syfte att i framtida byggnation bli mer 
kostnadsmedvetna men fortfarande till rätt kvalitet 

 
Pågående 
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6.7 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill 

reducera klimatutsläppen 

6.7.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Energianvändning och utsläpp av koldioxid ska minimeras. Energieffektivisering och utbyte 

till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och 

externt i den geografiska kommunen.  Utgångspunkten är utsläpp från trafik, enskilda avlopp, 

microplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten 

samt ytavrinning beaktas. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? 

Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?) 

Många av indikatorerna redovisas vid årsskiftet. 

Fossila koldioxidutsläpp sjunker och ligger under målvärdet. Resultatet för 2020 publicerades 

under sommaren 2022. Koldioxidutsläpp av livsmedel i måltidsverksamheten är 1,7 Co2 per 

kg inköpta livsmedel vilket är något högre än målvärdet för 2022. Utfallet ligger dock i linje 

med regionens mål för Co2/kg från livsmedel inom Klimat 2030. 

Förberedelser för elektrifiering av marstrandsfärjan pågår med utredningar för färja, kajer och 

teknisk infrastruktur. 

Överföringsledningarna inom VA-utbyggnaden pågår enligt plan. Enskilda VA-utbyggnader 

pågår enligt plan i de flesta fallen. 

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga?) 

Utsläppen från kategorierna lokaler och fordon sjunker och ligger under målvärdet från den 

gamla energiplanen. Nya satsningar behövs dock för att nå högre målsättningar i kommande 

energiplan. 

VA-utbyggnaden bidrar till ökad tillgång i de delar av kommunen som har lägre tillgång till 

grundvatten eller har otjänliga brunnar. Utbyggnad av kommunalt avlopp bidrar också till 

minskade utsläpp i havet och känsliga vattendrag. 

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör?) 

Pandemin innebar minskade persontransporter vilket återspeglas i utsläppsstatistiken. 

Elektrifiering av fordon i samhället kan också bidra till resultatet. 

Tillgång till mark, ledningsrätter, projektörer, entreprenörer och eventuella överklaganden 

påverkar VA-projektens framdrift. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

•  Arbete med Plan för laddinfrastruktur pågår. 

• Fortsatt planering för elektrifiering av marstrandsfärjan.  

• Fortsatt arbete med VA-utbyggnad. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Fossila 
koldioxidutsläpp 
ton/invånare från 
lokaler samt fordon 

 2,4  

 

Antal cyklister/dygn 
på våra 3 
mätpunkter 

 780  

 

Antal resor med 
seniorkort 

 218 54
5 

 

 

Antal resor med 
Fria resor-kort 

 30 000  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Totalt antal resande 
med kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

 8 501 4
16 

 

 

Lokal förnybar 
elproduktion i 
Kungälvs kommun 

 4,5%  

 

Energianvändning 
kommunförvaltning
en - fastighet 

   

 

Energianvändning 
kommunförvaltning
en - resor och 
transporter 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel ekologiska 
livsmedel i 
måltidsverksamhet
en (%) 

 32%  

 

Koldioxid-utsläpp 
av livsmedel i 
måltidsverksamhet
en 

1,7 1,6  

 

Antal hushåll där 
små enskilda 
avlopp (1-5 hushåll) 
åtgärdats efter 
tillsyn 

 80  

 

 

Aktivitet Status 

Förberedelser för att mäta kostnadseffektivitet inom måltidsverksamheten. 
 

Pågående 

Förberedelser att mäta kostnadseffektivitet i lokalvårdsverksamheten. 
 

Pågående 

Inventera andel ekologisk jordbruksmark på kommunägd mark 
 

Pågående 

Förbered elektrifiering av Marstrandsfärjan 
 

Pågående 
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6.7.2 Ökad kollektiv jobbpendling 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på 

landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? 

Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?) 

Antal körda mil med bil per invånare fortsatte att minska något under 2021 som fortfarande 

präglades av pandemi och distansarbete. Siffrorna för nyttjandegrad på pendelparkeringarna 

är mer färska och ger en nulägesbild av att trafiken ökar igen efter pandemin. I Ytterby och 

Kärna är nyttjandegraden över målvärdet. 

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga?) 

Att nyttjandegraden på pendelparkeringarna har ökat innebär att fler väljer att åka kollektivt i 

stället för att köra bil hela vägen till jobbet. En högre nyttjandegrad än 80% kan innebära att 

parkeringen upplevs som fullbelagd och otillgänglig. 

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör?) 

Jobbpendlingen har ökat sedan de låga nivåerna under pandemin och nu är många tillbaka till 

att arbeta på plats i stället för distansarbete. Siffrorna för antal körda mil med bil per invånare 

förväntas därmed öka igen under 2022. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

• En resvaneundersökning pågår för arbetsplatser i våra industriområden. Syftet är att 

undersöka och förbättra tillgängligheten för kollektivt resande till arbetsplatserna. 

• En mer omfattande resvaneundersökning för hela Kungälv är planerad till hösten.  

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Totalt antal resande 
med kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

 8 501 4
16 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antal körda mil per 
invånare med bil 

 800  

 

Nyttjandegrad Kode 
pendelparkeringar 
(%) 

43% 80%  

 

Nyttjandegrad 
Ytterby 
pendelparkering 
(%) 

88% 80%  

 

Nyttjandegrad 
Kärna 
pendelparkering 
(%) 

88% 80%  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Nyttjandegrad 
Diseröd 
pendelparkering 
(%) 

43% 80%  

 

Nyttjandegrad 
Kornhall 
pendelparkering 
(%) 

53% 80%  
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7 Ekonomi 

7.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Intäkter 397 294 386 731 10 563 583 412 577 412 6 000 

Personalkostnader -155 812 -160 718 4 906 -239 722 -241 722 2 000 

Övriga kostnader -393 757 -394 776 1 019 -601 004 -593 004 -8 000 

Summa kostnader -549 569 -555 494 5 925 -840 726 -834 726 -6 000 

Nettokostnad -152 275 -168 763 16 488 -257 314 -257 314 0 

7.2 VA-verksamheten (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 89 943 85 247 4 696 130 371 127 871 2 500 

Personalkostnader -21 794 -22 907 1 113 -34 360 -34 360 0 

Övriga kostnader -67 113 -64 494 -2 619 -99 211 -96 511 -2 700 

Summa kostnader -88 907 -87 401 -1 506 -133 571 -130 871 -2 700 

Nettokostnader 1 036 -2 154 3 190 -3 200 -3 000 -200 

Prognosen för VA verksamheten är att intäkterna ser ut att kunna överstiga budget men även 

kostnaderna. Det beror bland annat på läckor och avloppsstopp vilket medför ökade kostnader 

för VA-Drift. Haveri av pumpar i avloppspumpstationer samt i Diseröd avloppsreningsverk 

har också medfört ökade kostnader. Ökade priser påverkar kostnader för el, bränsle, 

kemikalier. Inflationen ger även ökade kostnader avseende leverantörer samt utförare 

(material, timmar, serviceavtal). 

VA drift har också fått utföra stora arbetsmiljöåtgärder gällande avloppspumpstationer och 

tryckstegningsstationer på grund av risker med svavelväte och mögel. VA driften försöker nu 

hårdprioritera sista delen av året för att försöka hålla nere kostnaderna. 

7.3 Avfallsverksamheten (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 36 927 35 800 1 127 53 700 53 700 0 

Personalkostnader -3 093 -3 588 495 -5 383 -5 383 0 

Övriga kostnader -33 255 -32 399 -856 -48 317 -48 317 0 

Summa kostnader -36 348 -35 987 -361 -53 700 -53 700 0 

Nettokostnader -580 -187 -393 0 0 0 

Renhållningsenheten håller budget. För perioden är intäkterna något högre vilket beror på att 

de som har fritidsabonnemang faktureras under sommarperioden. Detta kommer i balans i 

slutet av året då intäkterna är något lägre. Renhållningsenheten har deltagit i 

detaljplanearbetet för Tippen 1 under våren vilket kommer att möjliggöra framtida utveckling 

av Munkegärde återvinningscentral. Lansering av Renhållningsenhetens APP och Mina Sidor 

är försenat men förväntas vara klart under hösten 2022. Arbetet med avfallsplanens mål har 
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påbörjats under våren och flera aktiviteter kopplade till målen kommer att starta i höst. 

  

7.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 3 034 2 861 173 4 792 4 292 500 

Personalkostnader -8 115 -8 005 -110 -12 044 -12 044 0 

Övriga kostnader -755 -1 047 292 -1 570 -1 570 0 

Summa kostnader -8 870 -9 052 182 -13 614 -13 614 0 

Nettokostnader -5 836 -6 191 355 -8 822 -9 322 500 

Miljö och hälsoskydd prognostiserar ett överskott om 0,5 mkr det beror på att arbetet med 3 

större förorenade markområden kommer faktureras under hösten vilket ger ökade intäkter. 

Stora behov har framför allt noterats inom förorenad mark och hälsoskydd. Kommunen 

planlägger områden centralt där det ofta finns föroreningar i marken från tidigare 

verksamheter. Det innebär mycket arbete att utreda och fatta beslut i dessa ärenden 

7.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Sektorchef -42 181 -43 235 1 054 -61 805 -64 805 3 000 

Projektenheten -2 237 -3 508 1 271 -3 775 -5 275 1 500 

Verksamhetsområde 
Teknik -35 479 -50 120 14 641 -75 671 -79 671 4 000 

Verksamhetsområde 
Service 2 959 86 2 873 500 0 500 

Verksamhetsområde 
Planering -15 445 -22 085 6 640 -32 342 -33 342 1 000 

Verksamhetsområde 
Fastighet -59 891 -49 900 -9 991 -84 221 -74 221 -10 000 

Nettokostnad -152 275 -168 763 16 488 -257 314 -257 314 0 

7.6 Kommentar 

Sektorn prognostiserar ett resultat som balanserar med budget, detta trots stor påverkan av den 

höga inflationen. De negativa prognoserna på Lokaler & Anläggningar samt Måltid (som tas 

av Sektorn Bildning & Lärande) kan täckas av de positiva prognoserna från Teknik, 

Projektenheten samt inom Planering. 

Sektorchef 

Prognosen är ett överskott på +3,0 mkr. Det beror på att alla planerade utredningar och 

förstudier inte kommit i gång exempelvis planprogram Aröd. En del av de 

planprogram/omvandlingsplaner som är pågående har en lägre prognos än budgeterat 

exempelvis Föp Kode.  Därav råder det osäkerhet om kostnaderna kommer att arbetas upp 

under året. 
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Projektenheten 

Prognosen är ett överskott på +1,5 mkr. Det beror på vakanser såsom tjänstledighet, 

föräldraledighet etc. 

Service 

Utfallet för VO Service består av Måltid -1 mkr som tas upp av Bildning & Lärande samt 

Lokalvård +500 tkr. 

Den negativa prognosen på måltid beror dels på ökade personalkostnader på grund av 

sjukdom och svårigheter att rekrytera personal. De ökade kostnaderna lindras dock av att man 

i de större köken "gått kort" med personal för att kunna bemanna de mindre köken vid 

sjukdom där. Det är naturligtvis ingen långsiktig lösning då det sliter på befintlig personal. 

Livsmedelspriserna har ökat med 25% men hårt arbete med menyplanering, samt svinn och 

val av livsmedel som köps in har kunnat balansera de ökade kostnaderna vilket ger en prognos 

som är lägre än de prisökningar kommunen har haft. 

Lokalvårdens överskott beror på extra städ-åtgärder som givit ökade intäkter. 

Lokaler & Anläggningar 

Lokaler & Anläggningar prognostiserar ett underskott på -10 mkr. 

Det avser främst prisökningar för media (el och VA) vilket uppskattas till -5 mkr för helåret. 

De höga elpriserna kommer inte att drabba kommunen fullt ut under 2022, men allt eftersom 

el-terminerna löper ut kommer kostnadsökningarna att ske. 

Fritid prognostiserar ett underskott på -3,4 mkr som avser -2 mkr underhållsarbete på 

konstgräset på Yttern (det är ingen investering på grund av att det är ett återställande då 

dränering och markarbete inte varit till fullo) , -0,4 mkr kostnader för anläggandet av 

konstgräset på Munkegärdesplan, samt -1,0 mkr mindre åtgärder på övriga idrottsplatser och 

ökade personalkostnader inom Fritid drift efter hög sjukfrånvaro under våren. 

Intäkterna på den externa uthyrningen har minskat med -0,7 mkr på grund av en konstaterad 

kundförlust i samband med en konkurs. 

Prognosen visar ett underskott för Akut felavhjälpande underhåll på -1 mkr, men det finns en 

stor risk att det kan uppkomma ytterligare kostnader längre fram. 

Teknik 

Prognosen är att VO Teknik lämnar ett överskott på +4,0 mkr. 

Parkering har ökade intäkter, bl. a. ändrad avskrivningstakt för gatukostnadsersättningar, samt 

lägre kostnader för betaltjänster vilket kan leda till ett överskott på 4 miljoner. 

När det gäller kostnaden för färdtjänstresor kommer index höjas kraftigt från september, 

budgeten kan hållas om antalet resor inte ökar till samma nivå som före pandemin. 

Elkostnaden för gatubelysningen har ökat, kan eventuellt kompenseras av att kommunen inte 

sätter upp all vinterbelysning. 

Budgeten prognostiseras att hålla för trafik, gator och parker, under förutsättning att det blir 

en normal vinter avseende snömängder. 

Gällande hamnverksamheten har intäkterna under sommaren legat på en bra nivå både för 

gästhamnen och färjan. Dock har verksamheten haft ökade personalkostnader i samband med 

införandet av det nya biljettsystemet samt spärrarna vid färjan samt ökade 

drivmedelskostnader. Detta gör att resultatet förväntas bli enligt budget. 
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Planering & Myndighet 

Prognosen är att VO Planering & myndighet lämnar ett överskott på +1,0 mkr. 

Detta eftersom rekrytering av ny personal tar tid efter att några slutat, men även för att 

högkonjunkturen som var under inledningen av året gett ett överskott. Under sommaren har 

byggtakten återgått till det normala som var innan covid. Inför hösten är verksamheten lite 

avvaktande i väntan på hur marknaden reagerar på den kommande lågkonjunkturen.  

Verksamheten väntar med tillsättning av vissa tjänster som är känsliga för 

konjunktursvängningar. I överskottet räknas in kostnader för uppgradering i kartsystemen för 

laserskanning, flygfotografering och bearbetning. 

Konsultkostnaderna uppgår till 5,9 mkr för perioden jämfört med motsvarande period 

föregående år på 4,1 mkr. Ökningen beror bland annat på kostnader för juridisk konsultation 

och kostnader för implementering och förbättringar av elektroniskt system för 

biljettförsäljning på Marstrandsfärjan samt digitalisering Bygglov. 
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8 Personal 

8.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/8 2022 och 1/8 2021 

8.1.1 Anställda 

  Utfall 1/8 2022 Utfall 1/8 2021 

Antal anställda 492 482 

Antal anställda, kvinnor 315 312 

Antal anställda, män 177 170 

Antal årsarbetare 483 471 

Antal årsarbetare, kvinnor 308 303 

Antal årsarbetare, män 175 168 

8.1.2 Arbetade timmar 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Månadsavlönade (antal timmar) 490 284 496 924 

Mer/övertid (antal timmar) 4 401 4 092 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 303 851 301 896 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 186 432 195 028 

Timavlönade (antal timmar) 31 174 26 021 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 18 782 16 847 

Timavlönade, män (antal timmar) 12 392 9 174 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 5,9% 4,9% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 5,8% 5,3% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 6,1% 4,4% 

8.1.3 Sjukfrånvaro 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 7,2 6,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 8,2 8,6 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 5,4 3,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 4,3 2,5 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 6,8 5,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 8 8,6 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 40,3 43,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 3,4 2,8 
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Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 3,8 3,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 1,3 1,2 

8.1.4 Sjuklönekostnad 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjuklönekostnad Kronor 2 849 602 2 521 224 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 1 921 118 1 800 531 

Sjuklönekostnad kronor, män 928 484 720 693 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 1 146 965 1 037 483 

Summa 3 996 567 3 558 707 

8.2 Kommentar 

Antal anställda har ökat med 10 personer sedan T2 2021. Miljölaget som tidigare tillhört 

Arbetsmarknadsenheten (AME) har flyttats till enheten Entreprenad vid årsskiftet vilket 

förklarar hälften av ökningen. Inom verksamhetsområdet Service har man ökat antalet 

extraanställningar samt startat upp ett nytt kök vilket kan förklara en del av ökningen. I 

verksamhetsområdet Lokaler och anläggningar har man anställt fler projektledare för att inte 

förlita sig på konsulter i samma utsträckning. 

Månadsavlönade timmar har minskat medan övertiden och mertiden har ökat. Denna negativa 

trend beror på de höga sjukskrivningstal som januari bar med sig. Full produktion i våra kök 

och hårda restriktioner innebar inom Service att de som var friska fick arbeta desto mer. 

Jämfört med föregående T1 2021 var gymnasieskolan stängd vilket innebar att 

verksamhetsområdet Service kunde fördela om sina resurser i stället för att ta in ersättare vid 

sjukdom. Inom LoA har man även där använt fler timvikarier pga. hög sjukfrånvaro. 

Bygglovsenheten har arbetat övertid för att komma i kapp i bygglovshanteringen. 

Den totala sjukfrånvaron för sektorn har ökat med 0,5 procentenheter vilket till stor del beror 

på korttidsfrånvaron. Ökningen kan förklaras med den höga smittspridningen i början på året. 

Hög smitta och hårda restriktioner innebar att även de som sällan är sjuka blev smittade. 

Sektorn består till nästan tre fjärdedelar av medarbetare som inte kan arbeta hemifrån vid 

sjukdom. Den ökade sjukfrånvaron har medfört högre kostnader för sjuklön inklusive 

personalomkostnader. 
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9 Sektorns arbete med Agenda 2030 

Sektorn har ett brett spektrum av uppdrag och arbetsuppgifter och fångar många delar av 

Agenda 2030. Miljöperspektivet fångas upp bland alla enheter inom sektorn, i allt från 

miljöenhetens myndighetsutövning genom tillsyn, renhållningens avfallsplanering, VA-

enheternas leverans av rent vatten och rening av avloppsvatten till planering och byggnation 

av den fysiska miljön. 

Den sociala hållbarhetsdimensionen är närvarande tidigt i samhällsprocessen genom 

översiktsplan, detaljplaner och exploatering. Vi verkar för att få en blandad bebyggelse med 

olika upplåtelseformer, kravställning av andel sociala kontrakt vid markanvisning, och 

planering av den fysiska miljön. Ett exempel på ett projekt där social hållbarhet är prioriterat 

är utvecklingen av Björkås, i projektet Hållbara Björkås, där det ska ske förtätning med 300 

lägenheter med olika upplåtelseformer, investeringar i den fysiska utomhusmiljön och där tät 

dialog med boende i området är inför och under planarbetet är en nyckelfaktor. 
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10 Sektorns arbete med Säkerhet och trygghet 

Under hösten påbörjas ett antal workshops med risk- och sårbarhetsanalys som ska ligga till 

grund för kontinuitetsplanering. I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras risker som kan 

påverka verksamhetens leverans av samhällsviktiga tjänster, vilka åtaganden sektorn har till 

medborgarna och andra verksamheter inom förvaltningen samt vilka aktörer eller leveranser 

vi är beroende av för att driva vår egen verksamhet. 

Risk- och sårbarhetsanalysen visar vilka åtgärder och vilken planering sektorn måste vidta för 

att upprätthålla verksamhet och leveranser kontinuerligt, även i krissituationer. 
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1 Verksamhetsöversikt 

Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och ska 

främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva 

deltagande i samhällslivet. Sektorn ansvarar även för kommunal hälso- och sjukvård där god 

kvalitet och hög patientsäkerhet är överordnat. Verksamheten ska bygga på respekt för 

människors självbestämmande och integritet, samt inrikta sig på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. 

Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor 

med funktionshinder, äldre, personer med behov av hemsjukvård, äldreboende och hemtjänst, 

människor med missbruksproblem samt brottsoffer, där särskilt kvinnor och barn som utsatts 

för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram. 

Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om 

anhörigstöd, dagverksamhet för personer med demens, samtalsstöd och annat stöd vid 

livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på 

arbetsmarknaden, med mera. 

Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och 

Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) Patientsäkerhetslagen med flera. 

Sektorledningen består av en sektorchef samt verksamhetschef myndighet, verksamhetschef 

sociala resurser, verksamhetschef hälsofrämjande och hälso- och sjukvård, verksamhetschef 

vård och omsorgsboende, verksamhetschef stöd i ordinärt boende, verksamhetschef LSS 

boende samt daglig verksamhet och en utvecklingsledare folkhälsa. Sektorchef har det 

kommunövergripande ansvaret för folkhälsa och social hållbarhet. 
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2 Verksamhetsidé 

Trygghet och stöd 

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf: 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 

bäst för barnet vara avgörande. 
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3 Sammanfattning 

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2022 efter 8 månader. 

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

varje färg. 

I sektorns vardagsarbete pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete utifrån patient- och 

brukarperspektiv, kvalitet och hushållning. Sektorn utvecklar ledningssystemet för 

systematiskt kvalitetsarbete. En gemensam struktur är framtagen och arbetet pågår löpande 

enligt årsplanering. 

Sektorn har utmaningar med hög sjukfrånvaro främst inom äldreomsorgen och har därför 

särskilt stort fokus på arbetsmiljöarbete med målsättning att minska sjukfrånvaron. Planering 

är genomförd för utökade arbetsplatsträffar under hela hösten 2022. 

Sektorn arbetar fortsatt strategiskt och effektivt för att patienter snabbt ska kunna komma hem 

från sjukhus när de är medicinsk färdigbehandlade och inte längre behöver sjukhusets 

insatser. Sektorn upplever att det är ett stort flöde av patienter som skrivs ut från sjukhus som 

har behov av hemtjänst och korttidsvistelse. Jämfört med 2021 har hemtjänsttimmarna ökat 

och det finns en kontinuerlig efterfrågan på korttidsplatser inom äldreomsorgen. 

Sektorn har bromsat kostnadsökningarna inom individ och familjeomsorgen (IFO). Analys 

och samarbete pågår mellan myndighet och utförarenhet för barn och unga för att ta reda på 

vilka insatser som krävs för att utveckla hemmaplansinsatser. Inom vuxenenheten har det 

fortsatt varit en volym- och kostnadsökning främst vad gäller personer som saknar bostad 

med eget kontrakt samt har en missbruksproblematik. Arbete pågår med att ta hem fler 

vuxenärenden till boende inom kommunen som ett led i att sänka kostnaderna. Antalet 

ärenden inom Våld i nära relationer har ökat sedan 2019 vilket har medfört flera externa 

placeringar som fortsatt pågår. Inom funktionshinderverksamheten har bristen på egna platser 

till viss del kvarstått och medfört kostnader för köpta platser. Planering pågår för 

nybyggnation av bostad med särskild service enligt LSS (gruppboende) med sex platser som 

beräknas stå klart kvartal 1 2024. Det pågår även planeringsarbete för nybyggnation av bostad 

med särskild service enligt SoL som beräknas vara klart 2024. 

Ett fokus inom barnavårdsarbetet kommer under 2022 vara att implementera 

förhållningssättet Sign of Safety vilket innebär bland annat att involvera och inventera 

resurserna i barnets/ungdomens nätverk på ett annat sätt än tidigare. Det ska leda till en högra 

kvalitet för barnet/ungdomen samt minskade kostnader för köpt placering. 
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Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

  Sektormål 

Strategiska förutsättningar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 2 - Kommer ej 
att uppfyllas/Är ej 
uppfyllt 

 Åtgärder för budget i balans 

 3 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 

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

Att ge goda förutsättningar 
för livslångt lärande 

 
  

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 3 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
Full behovstäckning inom vård- och omsorg och 
LSS 

Att ge möjligheter till en 
aktiv fritid för alla åldrar 

 
  

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

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt  

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

Att medborgare och 
näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 9. Förbättrat näringslivsklimat 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättsäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation 
i hela kommunen 

 
  

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

 
  

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

 4 - Delvis 
uppfyllt/ 
svårbedömt 

 
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med 
tidigare år 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

 

15. Utanförskapet minskar genom att 
försörjningsstödet villkoras mot individuella 
kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande 
insatser 
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4 Volymer 

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 

helår. 

Volymtalet får grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult  om avvikelse är 2 till 

5 procent. Rött  vid mer än 5 procent avvikelse. 

Röd färg  indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att 

resultatet är dåligt. 

Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 

4.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal nya 
ärenden 
ekonomiskt 
bistånd 16 - 24 
år 
Försörjningsstöd 
+Gemensam 
mottagning 

85 85  

 

Antal nya 
ärenden 
ekonomiskt 
bistånd 25 - år 
Försörjningsstöd 
+Gemensam 
mottagning 

250 250  

 

Antal ungdomar 
16-24 år som får 
utbetalning 

120 120  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal hushåll 
med utbetalning 
per månad 
(genomsnitt) 

300 300  

 

4.2 Barn och ungdom 0-20 år 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal vårddagar 
SIS, HVB och 
stödboende 0-20 
år 

6 000 4 500  

 

Antal vårddagar 
familjehem 0-20 
år 

13 000 11 500  

 

Antal vårddagar 2022 i förhållande till 2021 förväntas öka med 1,8%.  Verksamheten har 

under året jobbat med att rekrytera egna familjehem och minskat volymerna både vad gäller 

SIS, stödboende och externa familjehem, varför man kan se en kostnadsminskning i 

förhållande till volymer. Antal vårddagar HVB har legat på en hög volym- och kostnadsnivå 

och avser ungdomar med komplex problematik. 

  

 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Delårsrapport 2 2022 Trygghet och stöd

 

 10(48) 

 

4.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten  

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Intern 
öppenvård, 
biståndsbedömd
a insatser 
Utförarenheten-
Barn och 
Ungdom 

250 250  

 

4.4 Vuxenenhet 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal vårddagar 
SIS och HVB, 
21- år 

4 000 1 800  

 

Antal vårddagar 
externt boende 
med stöd 21- år 

15 000 15 000  

 

Antal vårddagar institution 21-år: 2022 rapporteras under detta volymtal institutionsvård 

(LVM) samt vårddagar på HVB. Tidigare har en viss del av HVB rapporterats under volymtal 

externt boende, förutom de som har varit upphandlade som behandlingshem. Detta gör att 

utfall jämfört med plan är avsevärt mycket högre. 
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4.5 Socialmedicinsk mottagning 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal personer 
som varit 
aktuella som 
biståndsärenden 
inom 
Socialmedicinsk 
mottagning 

100 100  

 

4.6 Socialpsykiatri 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Bostad med 
särskild service, 
antal brukare 
Soc.psyk 

28 28  

 

Köp av 
korttidsplats, 
antal vårddagar 
Soc.psyk 

5 000 4 000  

 

 

Köp av korttidsplats inom socialpsykiatrin: volymtalen har ökat inom både antal ärenden och 

alla insatstyper. Det har även märkts när det gäller korttidsplaceringar. 
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4.7 Funktionshinder myndighet 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal ärenden 
LSS och LASS, 
SoL 

725 725  

 

4.8 Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal 

brukare 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Egna 
boendeplatser, 
vuxna inkl. 
psykiatrin 

145 145  

 

Köp av 
boendeplatser, 
vuxna 

15 14  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Köp av 
boendeplatser, 
barn och unga 

3 3  

 

Köp av 
skolplatser 

2 3  

 

Köp av boendeplatser, vuxna, har ökat med två platser jämfört med samma period 2021, 

medan antal köpta skolplatser har minskat med en plats. 

4.9 Personlig assistans 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

SFB (tidigare 
LASS), 
kommunen 
anordnare, antal 
timmar 

50 000 50 000  

 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Delårsrapport 2 2022 Trygghet och stöd

 

 14(48) 

 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

LSS-assistans, 
kommunen 
anordnare, antal 
timmar 

1 500 1 500  

 

LSS-assistans, 
annan 
anordnare, antal 
timmar 

17 000 17 000  

 

4.10 Daglig verksamhet 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal brukare 
daglig 
verksamhet 

225 225  

 

-Varav Köp av 
daglig 
verksamhet, 
deltagare 

18 15  

 

Antalet köpta platser daglig verksamhet, är oförändrad jämfört med 2021. Planen är inte 
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justerad sedan 2019. 

4.11 Lägenheter och platser VoÄ 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Totalt antal 
lägenheter i 
särskilt boende 

417 416  

 

Varav i egen regi 331 331  

 

Varav i extern 
regi 

56 55  

 

Varav 
korttidsplatser 
egna 

19 19  
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Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Varav 
korttidsplatser 
köpta 

11 11  

 

4.12 Köpta platser hospice och sjukhus 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Köpta 
dygnsplatser 
Hälso- och 
sjukvård 
(Hospice) 

100 55  

 

Vårddygn på 
sjukhus, med 
betalningsansvar 
för kommunen 

75 75  

 

Det är svårt att beräkna hur många dagar Hospicevård som en enskild kan behöva. 

Kommunen köper hospiceplatser om så önskas och bedöms av ansvarig läkare. 
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4.13 Brukare i hemtjänsten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Brukare med 
hemtjänst 

1 200 1 200  

 

4.14 Ersatta timmar i hemtjänsten 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Ersatta timmar i 
hemtjänsten 

436 500 412 000  

 

varav i egen regi 376 500 361 000  

 

varav i extern 
regi 

60 000 51 000  
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Antalet beviljade timmar har ökat med cirka 7% för perioden (jan-aug) jämfört med samma 

period 2021. Antalet brukare med hemtjänstinsatser och antalet ytterfall (brukare med 180 

timmar eller mer, per månad) har ökat jämfört med samma period förra året. 

  

4.15 Registrerade patienter HSV 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Totalt antal 
patienter i 
hemsjukvården 

1 400 1 400  

 

Därav antal 
patienter under 
65 år 

250 250  

 

4.16 Myndighetsbeslut äldre 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Antal beslut om 
särskilt boende 

190 160  

 

Enheten har beviljat 137 brukare särskilt boende under perioden jan-aug 2022. Siffran är 

jämförbar med motsvarande period 2021, dock högre i förhållande till plan. 
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4.17 Trygga ungdomsmiljöer 

Volymtal 
Prognos 

helår 
Plan 
helår  

 

Totalt antal 
deltagartillfällen i 
den främjande 
verksamheten 

12 000 12 000  

 

Antal 
verksamhetstim
mar, främjande 
verksamhet 

4 000 4 000  

 

Antal timmar 
förebyggande 
verksamhet på 
fältet 

3 000 3 000  
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5 Måluppföljning 

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål 

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker: 

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

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

målbedömningen) 

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå 

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet 

2. Analys - Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen 

förklarar vilken målbedömning som görs. För målbedömning används en 6-gradig skala. 

Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg. 

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

går vidare. 

Färgmarkering av mål och indikatorer 

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan. 

  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 

normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 

15 procent från målvärdet. 

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över 

målvärdet inte kan anses vara positivt. 
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5.1 Strategiska förutsättningar 

5.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 

ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, 

möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och 

erfarenhet 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Personalomsättningen inom sektorn har ökat och ligger högre än målvärdet. Ökningen är 4,9 

procentenheter mellan T2 2021 och T2 2022 och ligger nu på 12 procent. Siffran avser 

tillsvidareanställd personal som slutat på egen begäran och är beräknad på ett genomsnitt över 

tolv månader. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 1,3 procentenheter mellan T2 2021 

och T2 2022, från 94 procent till 95,3. Det innebär att målvärdet på 95% är uppnått. 

Andel månadsanställda med relevant utbildning har minskat mellan mätperioderna. Målvärdet 

är på 90 procent och utfallet för T2 2022 är 62 procent. Det är en minskning av med 21 

procentenheter sedan T2 2021. 

Bedömning av resultaten 

Personalomsättningen ligger över målvärdet och behöver sänkas. Även utbildningsnivån har 

sjunkit inom äldreomsorgen. Bedömningen är att resultatet är delvis uppfyllt hittills under 

året. 

Förklaring och analys  

Personalomsättningen har ökat i hela sektorn mellan mätperioderna. I samband med pandemin 

sjönk den men ökar nu igen. Personalomsättningen T1 2020, då pandemin startade, var 11,5 

procent. De verksamhetsområden som har haft störst personalomsättning under 2022 är vård 

och omsorgsboende och stöd i ordinärt boende. Utöver borttagna restriktioner kan 

personalomsättningen också förklaras med att medarbetare söker annat arbete nära hemmet på 

grund av höga bensinpriser. 

Sektorn har fortsatt arbetet med heltidsresan som görs i linje med de centrala avtalen. All 

tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde anställs nu på heltid. Under hösten 

2022 kommer alla medarbetares sysselsättningsgrad stämmas av i medarbetarsamtalet 

Inom äldreomsorgen har andelen månadsanställda med relevant utbildning minskat. En 

förklaring är att verksamheterna behövt anställa en större andel outbildade vikarier för att 

hantera bemanningen under semesterperioden. Till skillnad från tidigare år har en större del 

av vikarierna månadsanställts, vilket gör att de i år påverkar denna uppföljning mer än tidigare 

perioder. Utöver sommarbemanningen används vikarier för att täcka upp för vakanta tjänster 

samt ordinarie personals oplanerade frånvaro. 
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Andelen timanställda har minskat något mellan mätperioderna, även det kan förklaras av att 

man inom sektorn har månadsanställt sommarvikarierna i högre grad än tidigare år. Det 

gjordes dels för att vara en attraktiv arbetsgivare genom en större tydlighet gentemot 

medarbetaren, dels för att underlätta bemanningsplaneringen under sommaren. 

Inom sektorn arbetar man fortsatt med arbetsmiljö och kompetensutveckling. Ett flertal av 

sektorns chefer har under våren 2022 arbetat tillsammans med Sunt Arbetslivs resursteam för 

att stärka friskfaktorerna. Alla sektorns chefer har också tillsammans med sina skyddsombud 

gått Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning. Framåt kommer utbildningen att genomföras en 

gång per år för de chefer som anställts under året. Därutöver har cheferna varit på en 

utbildning i kompetensbaserad rekrytering med Malin Lindelöw. 

Både chefer och medarbetare inom äldreomsorgen kompetensutvecklas genom 

äldreomsorgslyftet där vårdbiträden utbildas till vårdbiträden och chefer utbildas inom 

ledarskap. Chefer och legitimerad personal har utbildats inom systematiskt kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbetet. Utbildningar har också genomförts inom nära vård, schemaplanering, 

demens samt leda utan att vara chef. 

Arbetet med MOVE fortsätter med målet att öka delaktighet och möjlighet att påverka. 

Vård och omsorgsbehovet har ökat i ordinärt boende medan anställning av utbildade 

undersköterskor inte skett i samma omfattning. Andelen utbildade undersköterskor som söker 

utannonserade tjänster är för lågt vilket förklaras dels genom pandemins påverkan men främst 

genom att sektorn inte har lyckats nå ut till berörd yrkesgrupp t.ex. genom marknadsföring på 

relevanta sociala medier, samt inte haft en effektiv rekryteringsprocess. Övergång från fysiska 

till digitala arbetssätt har inte skett i önskad takt på grund av pandemin vilket skulle ha 

effektiviserat verksamheten ytterligare. För att täcka gapet mellan behov och utförande har 

vikarier rekryterats in vilket har minskat andelen månadsanställda med relevant utbildning 

inom äldreomsorgen . 

Såhär går vi vidare 

• Stärka ledarskapet kopplat till Nära vård genom utbildningar 

• Fokusera på våra arbetsmiljömål 

• Stärka ett hållbart arbetsliv genom fokus på friskfaktorer och frisknärvaro 

• Öka intern kompetensförsörjning 

• Genom dialog och digitalisering förankra gemensamma förutsättningar och ramar 

• Rekrytera rätt kompetens och marknadsföra för att det ska vara attraktivt att vara 

anställd i Kungälvs kommun. 

• Skapa robusthet i verksamheten bland annat genom att minska 

långtidssjukskrivningar, arbeta med heltidsresan, karriärvägsmodell och 

Äldreomsorgslyftet 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Låg 
personalomsättning 
inom trygghet och 
stöd 

12% 8%  

 

Genomsnittlig 
sysselsättnings-
grad 

95,3 95  

 

Andel 
månadsanställda 
inom äldreomsorg 
med relevant 
utbildning 

86% 90%  

 

 

 

Aktivitet Status 

Kompetensutveckling har genomförts för tillsvidareanställd personal 

 
Pågående 
med 
avvikelse 

Arbeta tillitsbaserat 
 

Pågående 

Alla chefer och skyddsombud ska ha påbörjat Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning på sina 
arbetsplatser 

 
Pågående 
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5.1.2 Åtgärder för budget i balans 

Målet kommer från 

Sektor 

Tolkning 

Specifika åtgärder som sektorn avser vidta för att nå budget i balans.  

Resultatet av aktiviteterna mäts mot budget. 

 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Individ och Familjeomsorgen IFO 

• Barn och ungdomsvården har störst avvikelser mot budget avseende kostnader för 

placeringar i hem för vård och boende (HVB) samt placeringar i familjehem. 

Budgetavvikelsen för HVB är prognostiserad till ca -12,7 mkr och budgetavvikelsen 

för familjehem är prognostiserad till -7,6 mkr.  

Barn och ungdomsvårdens kostnader är i jämförelse med riket ca 12 procent lägre. I 

jämförelse med liknade kommuner har Kungälvs kommun 24 procent högre kostnader för 

barn och ungdomsvården. Kostnaderna för barn och ungdomsvården har ökat sedan 

föregående mätperiod med 15 procent. 

• Missbruks- och beroendevården för vuxna (institutionsvård SiS, hem för vård och 

boende (HVB) samt öppenvård för vuxna) har en avvikelse om ca -3,5 mkr.  

Budgetavvikelsen för bistånd till boende är prognostiserad till ca -6,9 mkr. 

Verksamhet har under 2022 upprättat handlingsplan tillsammans med utförare i egen regi. 

Effekten av handlingsplanens åtgärder har under perioden minskat kostnaderna med 1,9 mkr. 

Prognosen avseende samtliga insatser inom missbruks och beroendevården är 5,0 mkr bättre 

än föregående års utfall. 

• Bistånd som avser skyddat boende vid våld i nära relation har under aktuell mätperiod 

ökat sedan föregående år vilket medför en prognostiserad avvikelse i budget om ca -

1,0 mkr. Ärendetypen har följts av Kungälvs kommun sedan 2021 varför det inte går 

att säkerställa kostnaderna för tidigare år. 

Funktionshinder FH 

• Funktionshinder redovisar en avvikelse mot budget avseende insatser för SoL om ca -

4,0 mkr. 6 mkr avser kostnader som verksamhetsområde myndighet bär då beslut inte 

har verkställts enligt BmSS.  

Kungälvs kommun har i jämförelse med liknade kommuner 39 procent högre kostnader för 

insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL. 

Bedömning av resultaten 

Verksamhetsområde Myndighet har för perioden en prognos som avviker från tilldelad budget 

och redovisar ett totalt underskott om minus 23,9 mkr. I relation till föregående års utfall om 

minus ca 28,0 mkr prognostiseras en kostnadseffektivisering 2022 inom verksamhetsområdet 

motsvarande ca 4 mkr. 

Förklaring och analys 

Antal ärenden med barn och ungdomar som har komplexa behov ökar. I de komplexa 
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ärendena har barnen eller ungdomarna stora svårigheter som till exempel barn som är utsatta 

för våld och övergrepp, barn med funktionsvariationer, barn som utsatts för trauma samt har 

föräldrar med psykisk ohälsa, föräldrar med funktionshinder och missbruk. Öppenvården 

behöver ha förmåga att möta de komplexa behoven för att det ska vara möjligt att kunna göra 

ett förändringsarbete så att barnen kan vara kvar i hemmet. Barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP) i Kungälv har och har haft långa väntetider på flera månader upp till ett år vilket 

innebär att barn och ungdomsvården får ta ett större ansvar för dessa barn. 

Antal barn och ungdomar som var i behov av tvångsvård ökade under 2021 och verksamheten 

har utifrån barnens komplexa behov genomfört placering på HVB för att utreda vilka behov 

barnet eller ungdomen har för att kunna genomföra rätt vård. Vid akuta placeringar har barn 

och ungdomsvården fram till mars 2022 varit tvungna att genomföra placeringar i 

konsulentstödda jourfamiljehem. Verksamheten har under 2022 rekryterat egna 

jourfamiljehem för att minska kostnaderna. Barn och ungdomsvården har tidigare genomfört 

placeringar för stadigvarande vård och fostran i konsulentstödda familjehem. Placeringarna 

har genomförts då Kungälvs kommun inte haft egenrekryterade familjehem att placera i vid 

det aktuella placeringsdatumet. Det medför en högre kostnad för familjehemsplaceringarna 

om ca sex mkr. Kostnaden kommer att löpa som längst till barnet/ungdomen är 21 år eller då 

ett sammanbrott i familjehemmet sker för att kunna genomföra ny placering i eget rekryterat 

familjehem. 

Kungälvs kommun har svårigheter att rekrytera egna familjehem då många familjer som 

önskar bli familjehem fångas upp av de konsulentstödda familjehemsföretagen. 

Familjehemsföretagen erbjuder högre ersättningar och mer stöd till familjehemmen än vad 

Kungälvs kommun kan erbjuda. Verkställighet och placeringsenheten arbetar utifrån SKR:s 

rekommendationer för ersättningar till familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL och LSS avseende egna rekryterade familjehem. Svårigheter att rekrytera egna 

familjehem gäller inte bara i Kungälvs kommun utan även nationellt. 

Antal ärenden har ökat inom barn och ungdomsvården under de senaste åren men antalet 

medarbetare har inte utökats för att möta den ökade volymen. Under 2022 har 

myndighetsutövningen utökats med två tjänster vilket gör att socialsekreterarna har ett större 

utrymme att arbeta mer intensivt i ärenden. 

Det råder generell bostadsbrist i Kungälvs kommun och tiden i allmännyttans bostadskö 

uppgår till närmare 10 år för att få en bostad. Bostadsbristen drabbar särskilt personer med 

funktionsnedsättning och missbruks- och beroendeproblematik som har svårare att få ett eget 

hyreskontrakt. Socialtjänsten har ett särskilt lagstadgat ansvar att lösa bostadssituationen för 

dessa målgrupper vilket medför höga kostnader för socialtjänsten. 

Ett flertal individer som uppbär socialt kontrakt har idag inte en boendesocial problematik. 

Individerna har i övrigt inget stöd från socialtjänsten och socialtjänsten bedömer att de kan 

hantera ett förstahandskontrakt, enligt jordabalken. Ca 75 procent av samtliga personer som 

uppbär socialt kontakt har haft insatsen längre än två år men blir inte godkända som 

hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden utan hänvisas till den sekundära 

bostadsmarknaden som uppstår. Individerna är enligt Socialstyrelsens definition hemlösa även 

om de uppbär socialt kontrakt. Antal lägenheter som socialtjänstens kan ta del av i form av 

sociala kontrakt regleras med avtal där en viss procent av det totala bostadsbeståndet hos 

hyresvärden tilldelas socialtjänsten. Då många personer under lång tid blir kvar i hyresformen 

utan att bli godkända på den ordinarie bostadsmarknaden innebär det att socialtjänsten är i 

behov av att köpa boendelösningar för målgruppen. 

På grund av fem ej verkställda beslut enligt BmSS där verksamheten i avvaktan på verkställan 

köper korttidsplats redovisar verksamheten ett underskott. Tre av BmSS-besluten är enligt 
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BmSS LSS och 2 enligt BmSS SoL. Två av placeringarna är svåra att verkställa utifrån att 

brukarna även har fysiska funktionsnedsättningar. Det saknas boenden för målgruppen i 

Kungälvs egen regi. Det medför en ökad kostnad för verksamheten om ca 6,1 mkr. 

Så här går vi vidare 

Övergripande VO Myndighet 

• Fortsatt implementering av Verkställighet och placeringsenheten med särskilt uppdrag 

avseende leverantörsuppföljning, placeringsstöd samt familjehem. 

• Samarbete med Göteborgs regionen (GR) och ingå i det gemensamma utförarregistret 

inom IFO och FH 

• Utveckla inköpsstrategi för att få en samlad blid av målgrupper, metoder och 

leverantörer oavsett om de ingår i sektorns egen produktion eller är en privat aktör. 

• Översyn av befintliga avtal vid köp av vård. 

Missbruks- och beroendevård 

• Minska kostnader för köp av missbruksvård och arbeta med hemmaplanslösningar i 

samarbete med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan. 

• Översyn av befintliga avtal vid köp av vård. 

Barn- och ungdomsvård 

• Inrätta säkerhetsteam som genomför säkerhetsplaneringar enligt förhållningssättet 

Signs of Safety inom barn och ungdomsvården. 

• Inrätta ny samverkansgrupp som leds av VC myndighet och VC Sociala resurser för 

att utveckla insatser med utförare i egen regi. 

• Tätare uppföljningar av barn som vistas på HVB. 

• Korta köerna för samarbetssamtal inom Familjerätten. 

• Rekrytera och öka andel egna rekryterade familjehem. 

• Utveckla stödet till egna rekryterade familjehem för att undvika sammanbrott i 

familjehemmet och göra oss attraktiva på marknaden. 

Boendesocial problematik 

• Minska kostnader för köp av huvudverksamhet avseende boende till personer som står 

utanför ordinarie bostadsmarknad och arbeta med hemmaplanslösningar i samarbete 

med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan. 

• Förstärka det vräkningsförebyggande arbetet. 

• I dialog med hyresvärdar verka för att brukare med större behov av stöd från 

socialtjänsten får tillgång till sociala kontrakt. 

• Föra dialog med hyresvärdar då brukare beviljas bistånd om socialt kontrakt om att det 

sociala kontraktet övergår i förstahandskontrakt inom två år om brukaren under denna 

period hanterat sitt sociala kontrakt enligt jordabalken. 

• Undersöka möjligheterna att införa metoden ”Bostad först” i egen regi. 

Aktivitet Status 

Effektiviseringar inom ordenärtboende verksamheten 
 

Pågående 

Effektiviseringar inom särskilt boende verksamheten 
 

Pågående 

Effektiviseringar inom verksamhet hälso- och sjukvård 
 

Pågående 

Effektiviseringar inom LSS-boende och daglig verksamhet 
 

Pågående 
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5.1.3 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 

hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende 

verksamhetens kvalitet och hushållning.  Målsättningen är sänkta kostnader inom kommunens 

verksamheter i förhållande till föregående år med bibehållen kvalitet i insatserna. 

Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 

inom lagarnas gränser. 

 3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Målets indikatorer visar att kostnaderna inom Äldreomsorgen är lägre än i jämförbara 

kommuner. Kostnaderna inom individ och familjeomsorgen samt funktionshinder är högre än 

i jämförbara kommuner. 

Äldreomsorg 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kronor per invånare 80+ 

• I jämförelse med riket är ca 9,8 procent lägre. 

• I jämförelse med liknade kommuner ca 15,2 procent lägre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod ökat med ca 3 procent. 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor per invånare 80+ 

• I jämförelse med riket är kostnaden ca 11,7 procent lägre. 

• I jämförelse med liknade kommuner är kostnaden ca 2,1 procent lägre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod minskat med cirka 3 procent. 

Funktionshinder 

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från Försäkringskassan enl. 

SFB, kronor per invånare. 

• I jämförelse med riket är kostnaden ca 7,2 procent högre. 

• I jämförelse med liknade kommuner är kostnaden ca 10,9 procent högre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod ökat med ca 6,9 procent. 

Individ och familjeomsorg 

Kostnad barn och ungdomsvård, kronor per invånare. 

• I jämförelse med riket är kostnaden ca 10 procent lägre. 

• I jämförelse med liknade kommuner är kostnaden ca 32 procent högre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod ökat med ca 18 procent. 

Kostnad missbruksvård vuxna, kronor per invånare. 

• I jämförelse med riket är kostnaden ca 26 procent högre. 

• I jämförelse med liknade kommuner är kostnaden ca 60 procent högre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod ökat med ca 8,4 procent. 
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Kostnad ekonomiskt bistånd, kronor per invånare. 

• I jämförelse med riket är kostnaden ca 48,8 procent lägre. 

• I jämförelse med liknade kommuner är kostnaden ca 1,4 procent högre. 

• Kostnaderna har sedan föregående mätperiod ökat med ca 4,7 procent. 

Bedömning av resultaten 

Kostnaderna inom Äldreomsorgen är lägre än i jämförbara kommuner och även lägre än 

uppsatt målvärde. Kostnaderna inom individ och familjeomsorgen samt funktionshinder är 

högre än i jämförbara kommuner. Målet bedöms som delvis uppfyllt. 

Förklaring och analys 

Myndighet samarbetar med sektorns utförandeenheter av insatser men befintligt utbud täcker 

inte behovet. Insatser kräver i många fall att vi upphandlar externa lösningar, till exempel 

familjehem eller korttidsplatser. Verksamhetens bedömning är att utvecklade insatser inom 

egen verksamhet avseende barn, ungdomar och vuxna kan minska behovet av att köpa 

insatser. 

Så här går vi vidare 

Nyinrättade Verkställighet och placeringsenheten förstärker arbetet med 

leverantörsuppföljning där enheten kvalitetssäkrar och systematiskt följer upp egna 

arvoderade insatser samt leverantörer av insatser i privat regi, tex hem för vård och boende 

(HVB), socialt boende för bostadslösa och hemlösa och konsulentstödd 

familjehemsverksamhet. Enheten har i uppdrag att upprätta en inköpsstrategi som beskriver 

behov av insatser från socialtjänsten som verksamheten bör köpa av leverantörer eller 

producera i egen regi. 

Enheten arbetar med ett placeringsstöd till samtliga enheter inom myndighet. Enheten är ett 

stöd då verksamheten genomför direktupphandlingar samt bistår vid upprättande av RAM-

avtal avseende köp av huvudverksamheten. Enheten säkerställer att priset vid köp av 

huvudverksamhet är rimligt utifrån målgrupp och verksamhetsinnehåll. Enheten ansvarar för 

att samla samtliga köp av huvudverksamhet då insatser inte går att verkställa i egen regi. 

Enheten ansvarar vidare för utförandet av arvoderade insatser inom socialtjänsten, såsom 

familjehem, stödfamilj och kontaktpersoner där ett viktigt utvecklingsarbete är att rekrytera 

och utreda familjehem, stödfamiljer och kontaktpersoner både avseende privatpersoner samt 

inom individens egna nätverk. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

 85 000  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Kostnad särskilt 
boende 
äldreomsorg, kr/inv 
80+ 

 133 00
0 

 

 

Kostnad 
funktionsnedsättnin
g LSS och SFB, 
kr/inv 

 5 700  

 

Kostnad 
ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

 835  

 

Kostnad barn och 
ungdomsvård, 
kr/inv 

 1 815  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Kostnad 
missbrukarvård 
vuxna, kr/inv 

 690  

 

Målvärdet är beräknad genomsnittlig kostnad för jämförbara kommuner 2021, som Kolada 

presenterat i juni 2022. Beskrivning och jämförelse av resultaten utgår alltså från 2021 

årssiffror, som är de senast tillgängliga uppgifterna. Utfall för 2022 redovisas i T2 2023. 

5.2 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 

5.2.1 Full behovstäckning inom vård- och omsorg och LSS 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva former av boenden och utveckla den långsiktiga 

planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen. 

 3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

ska kommuner varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, de beslut 

om bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Kommunen ska 

också fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av 

annan anledning, så kallad återrapportering. 

• LSS funktionshinder - ett avbrott i verkställighet ochfem ej verkställda beslut. 

• SoL Funktionshinder (4 kap. 1 § SoL) - fem ej verkställda beslut 

• SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL) - tre ej verkställda beslut 

• SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL) - 16 ej verkställda beslut 

Under perioden har IVO avseende ett beslut ålagt kommunen att betala en särskild avgift 

avseende ej verkställt beslut om bostad med särskild service. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt. 

Förklaring och analys 

I de 29 ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan 

och i tolv beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. 
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Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. I avvaktan på att 

kommunen kan verkställa beslut om särskilt boende och bostad med särskild service i 

Kungälvs kommun köps plats på annan ort. 

Så här går vi vidare 

• Planerad utbyggnation av bostad med särskild service LSS. 

• Under 2024 kommer ytterligare ett gruppboende stå färdigt. Enligt plan kommer även 

serviceboende byggas ut kommande år. 

• 2023 kommer utbyggnationen av Solhaga äldreboende stå klart för inflyttning med 22 

platser. 

• 2025 planeras ett nytt äldreboende med cirka 90 platser vara klar för inflyttning. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

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

0 15  

 

Befintliga LSS 
lägenheter exkl. 
socialpsykiatrin 

117 117  

 

Befintliga LSS-/SoL 
lägenheter inom 
verksamhetsområd
e Sociala resurser 

27 28  

 

Indikatorn In- och utflyttningstid i vård- och omsorgsboende redovisas inte och tas bort till 2023. 
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Aktivitet Status 

Översyn av villkor i hyreskontrakt (i samarbete med Fastighetsenheten)  Avslutad 

Samverkan och planering av framtida LSS bostäder 
 

Pågående 

5.3 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och 

aktivt kulturliv 

5.3.1 8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 

fritidsliv 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och 

delaktighet ska stimuleras. 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Trygga Ungdomsmiljöer har efter pandemin haft ett stort tryck på verksamheten och många 

ungdomar söker sig till mötesplatser. 

Inom Vård och omsorgsboende har träffpunkterna öppnat upp igen efter att ha varit stängda 

under pandemin. Fler äldre får återigen tillgång till och kan delta i ett rikt kulturliv och 

fritidsliv. Under pandemin utvecklades nya arbetssätt såsom mer aktiviteter och utbud på 

enheterna eller i andra format vilket har resulterat i ett tillgängligare utbud. 

Inom träffpunkterna och förebyggandeenheten har statliga medel, som ritar sig till att 

motverka ensamhet bland äldre, möjliggjort aktiviteter och kulturarrangemang. Kommunen 

har sökt och beviljats ytterligare statliga medel som avser att motverka ensamhet för personer 

med demenssjukdomar. 

Kungälv har ett gott utbud av sociala aktiviteter för de äldre invånarna att delta i; seniorcaféer 

med diverse olika aktiviteter, promenadgrupper, dansgrupper, föreläsningar m.m. Ett brett 

utbud där både kommunen och de lokala föreningarna deltar och där Kungälvs kommun står 

sig väl i jämförelser med andra grannkommuner. 

Bedömning av resultaten  

Bedömningen så här långt under året är att målet kommer att uppfyllas. 

Förklaring och analys  

Det bedrivs ett aktivt arbete med att möta de seniora kommuninvånarnas behov. Antalet 

deltagare i kommunens erbjudna aktiviteter för seniorer ökar ständigt och önskemål om fler 

och mer lokala aktiviteter finns. 

Så här går vi vidare 

• I samråd med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar i kommunen identifiera 
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organisation och arbetssätt för ytterligare samverkan med syfte att tillsammans erbjuda 

och möjliggöra ett rikt och varierat fritidsliv.   

• Enkäter kommer att genomföras för deltagare på tex. Seniorcaféerna för att stämma av 

önskemål. Statistik förs över antalet deltagare i aktiviteter som erbjuds i kommunens 

regi. Kartläggandet av behov och önskemål styr sedan åtgärderna och vilken typ av 

aktiviteter som skall erbjudas i framtiden. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Ungdomars 
upplevelse av 
inflytande på 
fritidsgårdar, 
Trygga 
ungdomsmiljöer 

 60  

 

Ungdomars 
upplevelse av 
trygghet och 
bemötande 

 85%  

 

Antal besökare i 
seniorcafé 

 200  
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Antal besökare i 
café Lyckan 

 500  

 

Ovan indikatorer redovisas i T3. 

Aktivitet Status 

Utveckla det förebyggande arbetet. 
 

Pågående 

5.4 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 

för kommunen 

5.4.1 9. Förbättrat näringslivsklimat 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Utfallet av indikatorer och resultat redovisas i T3. 

Bedömning av resultaten  

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt så här långt under året. 

Förklaring och analys  

Redovisas i T3. 

Så här går vi vidare   

Arbete med näringslivstrategin genomförs på sektorledningsnivå enligt årsplanering. Sektorn 

arbetar med fokus på hög kvalitet i verksamheterna som ett led i att stärka bilden och 

upplevelsen av kommunen även ur ett näringslivsperspektiv. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Förbättrad syn -
 attityder hos 
kommunala 
tjänstepersoner till 
förtagande 

2,85 4  

 

5.4.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Under mätperioden har 66 beslut som fattats enligt SoL, LVU eller LVM överklagats till 

förvaltningsdomstolar. Av de överklagade besluten har fyra gått emot kommunen vilket 

motsvarar sex procent. 

Individ och Familjeomsorgen  

• Den genomsnittliga utredningstiden inom barn och ungdom 0-20 år är under 

mätperioden 90 dagar vilket är oförändrat i jämförelse med föregående mätperiod. 

Kungälvs kommun har i jämförelse med liknade kommuner den kortaste 

utredningstiden och ca 35 procent kortare handläggningstid i relation till genomsnittlig 

handläggningstid. Nämnden har under mätperioden beslutat att förlänga 

utredningstiden i två utredningar på grund av särskilda skäl. Skälen har varit att det 

sent under utredningstiden inkommit ytterligare orosanmälningar i båda ärenden. 

• Den genomsnittliga utredningstiden för vuxna i åldern 21 år och äldre med missbruks- 

och beroendeproblematik är under mätperioden 47 dagar. Verksamheten har i 

jämförelse till föregående mätperiod minskat den genomsnittliga handläggningstiden 

med 31 procent vilket motsvarar 21 dagar. I jämförelse med likande kommuner är 

handläggningstiden två procent kortare än den genomsnittliga handläggningstiden. 

• Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom ekonomiskt bistånd är 

lägre än målvärdet. Genomsnittligt antal dagar från ansökan till dess att beslut om 

ekonomiskt bistånd har fattats uppgår till nio dagar vilket är en förbättring i relation 

till förgående mätperiod med 47 procent. I jämförelse med riket är väntetiden i 

Kungälvs kommun ca 40 procent längre. 

Funktionshinder  
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• Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats är 

under mätperioden 74 dagar. Resultatet är 14 dagar fler än målvärdet vilket motsvarar 

19 procent. I jämförelse med föregående mätperiod har den genomsnittliga 

utredningstiden ökat med 26 procent vilket motsvarar 19 dagar. I jämförelse med 

liknande kommuner är den genomsnittliga tiden 40 procent högre vilket motsvarar 30 

dagar. 

Äldreomsorg  

• Den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till första 

erbjudandet om lägenhet på ett särskilt boende är under mätperioden 50 dagar vilket är 

en förbättring med 40 procent i relation till föregående mätperiod. I jämförelse med 

likande kommuner är den genomsnittliga väntetiden i Kungälvs kommun 38 procent 

längre. 

Bedömning av resultaten 

Myndighetsutövningen inom socialtjänsten bedöms ha en hög rättssäkerhet och med 

handläggningstider där socialtjänstens myndighetsutövning sker skyndsamt och i rimlig tid. I 

jämförelse med andra liknande kommuner har Kungälvs kommun generellt ett bättre resultat 

inom individ och familjeomsorgen och har uppnått målet i indikatorn. Avseende 

handläggningstiderna inom funktionshinder når verksamheten inte målet i indikatorn och 

handläggningstiden är längre än i jämförbara kommuner.” 

Förklaring och analys 

Genomlysning av handläggningsprocesserna har genomförts inom individ och 

familjeomsorgen vilket bedöms resultera i det förbättrade resultatet. Inom missbruks- och 

beroendevården har handlingsplan upparbetats där arbetssätten förtydligats. Inom 

funktionshinder har volymerna under aktuell mätperiod ökat. Insatser enligt LSS ökade med 

ca sex procent vilket kan förklara att handläggningstiden blivit längre. Inom äldreomsorgen 

har antal insatser avseende särskilt boende ökat under aktuell mätperiod med ca 14 procent 

vilket också kan ses bidra till längre handläggningstider. 

Så här går vi vidare 

• Översyn av handläggningsprocessen inom funktionshinder, enligt SoL och LSS 

• Översyn av verkställighet av bostad med särskild service samt särskilt boende 

• Upparbeta riktlinje och tillämpningsanvisning för individuellt stöd till barn och vuxna 

med behov av insats enligt SoL och LSS samt tvångslagstiftning enligt LVU och 

LVM 

• Revidering och framtagning av styrdokument utifrån Socialtjänstprocessen. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Utredningstid i antal 
dagar från ansökan 
till beslut om LSS-
insats (alla 
insatser) 

 60  

 

Väntetid i antal 
dagar från ansökan 
till beslut om 
försörjningsstöd, 
medelvärde. 

 10  

 

Målvärdet är beräknad genomsnittlig kostnad för jämförbara kommuner 2021, som Kolada presenterat i juni 2022. Beskrivning och 

jämförelse av resultaten utgår alltså från 2021 års siffor, som är de senast tillgängliga uppgifterna. Utfall för 2022 redovisas i T2 2023. 

5.5 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete 

och sysselsättning för de som står längst från 

arbetsmarknaden 

5.5.1 6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer 

utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur 

försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under den aktuella perioden varit 6,6 procent lägre än 

motsvarande period 2021. Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) har för 

perioden minskat med 9,7 procent. Totalt har kostnaderna per hushåll i genomsnitt ökat under 

året med ca 400 kr per månad. I jämförelse med riket har Kungälvs kommun 2021 en lägre 

kostnad för utbetalat ekonomprocentiskt bistånd om 41 procent och i jämförelse med 

likvärdiga kommuner en högre kostnad om ca 1,3 procent. 
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Arbetslösheten i Kungälvs kommun är låg och i april var arbetslösheten 37 procent lägre än 

Västra Götalandsregionen och 45 procent lägre än riket. 

Bedömning av resultaten 

Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) ligger inom målvärdet för 2022. 

Kostnadsökningen bedöms bero på ökade ersättningsnivåer enligt riksnorm samt större 

hushåll. Bedömningen är att verksamhetens mål i relation till utbetalat ekonomiskt bistånd är 

uppfyllt samt att i jämförelse med riket och jämförbara kommuner har en låg kostnadsnivå. 

Förklaring och analys 

• Genomsnittstiden för varaktighet på ärendena ökat med 40 dagar (ej inlagt i Tor ännu). 

• Antal långvariga ärenden har minskat med 30 procent. 

• Riksnormen har höjts med 1,6 procent. 

• Höga elpriser med prisprognoserna som indikerar fortsatt höga elpriser. 

• Högst godtagbara boendekostnad har ökat med 1,5 procent. 

Så här går vi vidare 

• Målgruppsinventering är genomförd av samtliga individer som uppbär ekonomiskt 

bistånd. Analys av resultatet genomförs gemensamt med utförare av insatser i relation 

till självförsörjningsuppdraget för att bättre matcha insatser utifrån behov. 

• Pilotprojekt i samarbetet med SKR är startat för att identifiera tidiga insatser och 

undvika långvarigt ekonomiskt bistånd för individer med arbetshinder sociala skäl 

samt sjukskrivna. Projektet pågår under 2022 och 2023 och genomförs i samarbete 

med individ och familjeomsorgens missbruk och beroendevård samt 

funktionshinderverksamhet kopplat till socialpsykiatri. 

• Samverkan mellan Arbetsförmedlingen ska utvecklas och fördjupas kring de individer 

som Arbetsförmedlingen bedömer ska delta i Arbetsförmedlingens insats Rusta och 

Matcha. Dessa individer har ekonomiskt bistånd från Kungälvs kommun och får stöd i 

att hitta arbete och studier via Arbetsförmedlingen istället för via Kungälvs kommuns 

arbetsmarknadsenhet. Utifrån den reformering som pågår hos Arbetsförmedlingen 

behöver samarbetet utvecklas och fördjupas, både på lokal nivå samt på nationell nivå 

via SKR. 

• En ny organisation skapas på Kompetenscentrum, där en enhet bildas som mer 

renodlat kommer att arbeta med arbetsgivarservice. En viktig del av enhetens 

uppgifter är att utöka antalet stödanställningar inom näringslivet. Medarbetarna på 

enheten kommer att besöka företagen, kartlägga deras behov av rekrytering och 

tillsammans med företagen bestämma vilken typ av insatser som kan vara lämpliga för 

respektive företag, till exempel arbetsträning, yrkesorientering eller en subventionerad 

anställning. Medarbetarna kommer också att erbjuda handledning på plats för de 

individer som är aktuella för insatser hos företagen, till exempel handledning i 

samband med introduktion samt vid behov om en individ bedöms behöva ytterligare 

stöd. 

• Kartläggning pågår av arbetsmarknadsenheten kring vilka individer som bör gå direkt 

till utbildning. 

• Utveckling av insatser för de individer där sjukdom eller andra funktionsnedsättningar 

skapar svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel genom bedömning 

av arbetsförmåga, underlag till Försäkringskassan och läkare med mera. 

• Kompetenscentrum arbetar med lokala jobbspår. Ett samarbete med Måltidsservice 

har startats upp och man tittar nu närmare på ett liknande jobbspår inom 

äldreomsorgen med serviceassistenter. På sikt är ambitionen för Kompetenscentrum 

även att engagera sig i regionala jobbspår. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

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

3,7% 4,3%  

 

Minska tiden för 
behov av 
försörjningsstöd. 

-2,3 25%  

 

Utbetalt 
försörjningsstöd 
exklusive 
nyanlända, tkr per 
tertial 

7 322 7 000  

 

Kommentar till indikator Minska tiden för behov av försörjningsstöd: Varaktigheten har i snitt 

ökat med 2,3 %. Vi står långt från målvärdet. Det vi kan se är att antal ärenden som får 

utbetalning minskat under året jämfört med föregående år. De långvariga ärendena (minst 10 

månader av de senaste 12 månaderna) tenderar att bli kvar längre tid, varför målet inte är 

uppfyllt. 

Antal hushåll (exkl. nyanlända) för perioden jan-aug har minskat med ca. 7,5% i genomsnitt 

(från 247 hushåll per månad 2021 till 228 hushåll 2022). Kostnader för utbetalt 

försörjningsstöd per månad har minskat med ca. 3,4% jämfört med föregående år (från 

1 973 tkr till 1 906 tkr). 

Aktivitet Status 

Samverkan mellan Arbetsförmedling och enheten för stöd- och försörjning ska utvecklas och 
fördjupas 

 
Pågående 
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5.5.2 15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 

villkoras mot individuella kontrakt med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Målet kommer från 

Kommunstyrelse 

Tolkning 

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 

känsla av sammanhang. 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket. Aktuell 

period 2022 är det totalt 351 vuxna individer. 

För de som söker ekonomiskt bistånd är det ca 65 % som av olika skäl inte står till 

arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa men sakna/ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha 

beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära 

relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. För dessa individer kan försörjningsstödet 

inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och 

försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till 

ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård. 

Förklaring och analys 

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om 

ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till 

ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är endast för personer som står till 

arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via 

Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån 

socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). 

Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till 

exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man 

som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det. 

Så här går vi vidare 

• Kompetenscentrums utvecklingsarbete just nu är inriktat på samhällskontrakt, 

jobbspår, DUA, kontakt med arbetsgivare samt yrkesutbildning och lärlingsutbildning. 

Målet är mer samordnade insatser och att få fler individer i arbete och studier. 

• Lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska uppdateras 

och förändras utifrån reformeringen inom Arbetsförmedlingen. Arbetet har påbörjats 

lokalt och ska också att ske nationellt med början i höst efter initiativ från SKR. 
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• Pilotprojekt i samarbete med SKR för att identifiera tidiga insatser och undvika 

långvarigt ekonomiskt bistånd för individer med arbetshinder sociala skäl samt 

sjukskrivna. Projektet pågår 2022 -2023 och genomförs i samarbete med individ och 

familjeomsorgens missbruk och beroendevård samt funktionshinderverksamhet 

kopplat till socialpsykiatri. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvär
de 

2022 

 
 

Andel uppdrag till 
AME från 
försörjningsstöd 

54% 95%  

 

Indikatorn är inte relevant för måluppfyllelsen och kommer att tas bort till 2023. 

Utfallet är långt ifrån målvärdet. Målvärdet är för högt satt i förhållande till att 

Arbetsförmedlingen har ett förändrat uppdrag. Den grupp arbetssökande som kommunen kan 

erbjuda arbetsmarknadsinsatser är betydligt mindre än föregående år, då majoriteten av de 

arbetssökande ska erbjudas insatser enligt Rusta och Matcha enligt Arbetsförmedlingens 

uppdrag. För de individer som ingår i program via Arbetsförmedlingen får socialtjänsten inte 

skicka uppdrag till andra insatser. 
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6 Ekonomi 

6.1 Hela sektorn (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 247 504 217 812 29 692 341 825 326 675 15 150 

Personalkostnader -560 108 -560 474 366 -839 444 -841 194 1 750 

Övriga kostnader -462 493 -412 097 -50 396 -652 249 -617 849 -34 400 

Summa kostnader -1 022 601 -972 571 -50 030 -1 491 693 -1 459 043 -32 650 

Summa nettokostnad -775 097 -754 759 -20 338 -1 149 868 -1 132 368 -17 500 

6.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Sektorchef -16 016 -20 383 4 367 -27 000 -31 000 4 000 

Myndighet -158 796 -136 239 -22 557 -228 457 -204 657 -23 800 

Försörjningsstöd -15 092 -14 000 -1 092 -21 000 -21 000 0 

Sociala resurser -47 311 -49 693 2 382 -73 193 -74 693 1 500 

Vård- och 
omsorgsboende -145 025 -144 819 -206 -217 897 -215 897 -2 000 

Stöd i ordinärt boende -144 600 -144 213 -387 -215 507 -216 507 1 000 

Hälso- och sjukvård -64 365 -69 333 4 968 -100 152 -103 952 3 800 

LSS-boende & Daglig 
verksamhet -182 991 -173 883 -9 108 -263 364 -261 364 -2 000 

Nyanlända -895 -2 194 1 299 -3 300 -3 300 0 

Nettokostnad -775 092 -754 759 -20 333 -1 149 868 -1 132 368 -17 500 

6.3 Nyanlända (Tkr) 

  Utfall Budget Avvikelse 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 
Prognos-
avvikelse 

Summa intäkter 25 220 23 565 1 655 36 347 35 347 1 000 

Personalkostnader -4 131 -4 522 391 -6 801 -6 801 0 

Övriga kostnader -21 984 -21 237 -747 -32 846 -31 846 -1 000 

Summa kostnader -26 115 -25 759 -356 -39 647 -38 647 -1 000 

Summa nettokostnad -895 -2 194 1 299 -3 300 -3 300 0 

6.4 Kommentar 

Sektor Trygghet och stöd prognostiserar ett underskott på -17,5 Mkr. 

Bemanningssituationen under sommaren har inom vissa verksamheter varit ansträngd. 

Sommaravtalen har till och med augusti inneburit merkostnader på 5,8 Mkr. Merkostnaden 

för helåret 2021 var 2,2 Mkr. 

Fortsatta utmaningar att hantera är sänkt heltidsmått natt samt kostnadsökningar för till 

exempel drivmedel, el och livsmedel. 
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Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 4,0 Mkr som i huvudsak består av reserver 

för oförutsedda kostnader. 

Verksamhetsområde Myndighet prognostiserar ett underskott på -23,8 Mkr. 

Ökade kostnader för barn och ungdomsvård 0-20 år, både placeringskostnader och 

volymökning. Flertalet åtgärder har påbörjats för att utveckla nya arbetssätt och 

hemmaplanslösningar. 

Kostnaderna avseende missbruksvården är fortsatt höga i relation till budget. Verksamheten 

har flera pågående LVM som är kostnadskrävande och den yttersta insatsen. Verksamheten är 

behov av mer förebyggande arbete kring missbruksvården där verksamheten tillsammans med 

verksamhetsområde Sociala resurser planerar kring fler insatser. 

Kostnaderna för personer som står långt från bostadsmarknad är fortsatt hög. Effektiviseringar 

har gjort att kostnadsutvecklingen bromsat in men på grund av volymökningar ligger 

kostnaden kvar på fortsatt hög nivå. Planering och genomförande av ytterligare åtgärder 

pågår. 

Kostnaderna för skyddat boende har ökat. Genom kompetensutveckling och satsning på 

problematiken med våld i nära relationer har verksamheten blivit bättre på att identifiera och 

erbjuda stöd till de utsatta. 

Verksamhetsområde Sociala resurser prognostiserar ett överskott på 1,5 Mkr som kan 

härledas till effektivisering i samband med omorganisation. 

Verksamhetsområde Vård- och Omsorgsboende prognostiserar ett underskott på -2,0 Mkr. 

Vårens och sommarens ansträngda bemanningsläge har inneburit ökade kostnader för övertid, 

sommaravtal och sjuklöner. 

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 3,8 Mkr som i 

huvudsak består av ett prestationsbaserat statsbidrag på 2,8 Mkr samt svårighet att rekrytera 

sjuksköterskor. 

Verksamhetsområde LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på -

2,0 Mkr som beror på ökad bemanning på grund av vårdtyngd, ökade sjuklönekostnader samt 

kostnader för sommaravtal. 

Sektorn har under januari-augusti haft konsultkostnader på 2 313 tkr. Kostnaden för samma 

period föregående år uppgick till 3 387 tkr. Kostnaderna för inhyrd personal i form av 

sjuksköterskor uppgår till och med augusti månad till 2690 tkr. Samma period föregående år 

var kostnader för inhyrda sjuksköterskor 2 154 tkr. 
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7 Personal 

7.1 Personalsiffror sektorn 

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/8 2022 och 1/8 2021 

7.1.1 Anställda 

  Utfall 1/8 2022 Utfall 1/8 2021 

Antal anställda 1 753 1 505 

Antal anställda, kvinnor 1 460 1 315 

Antal anställda, män 293 190 

Antal årsarbetare 1 673 1 414 

Antal årsarbetare, kvinnor 1 385 1 230 

Antal årsarbetare, män 287 184 

Ökningen av antalet anställda har framförallt berott på att timvikarier under sommaren 

anställts på månadsanställningar inom sektorn. Dessa anställningar var fortfarande aktiva vid 

mätdatumet för T2 2022 den 1 augusti. Detta blir synlig i jämförelse med mot föregående års 

motsvarande period. Den största ökningen har därmed skett under sommarmånaderna 2022. 

Antal årsarbetare, som utgör den sammanlagda avtalade arbetstiden, har ökat, detta beror 

delvis på sommarvikarierna som anställts på månadsanställningar över semesterperioden, och 

delvis på att det finns en ökning av sysselsättningsgraden över tid. Inom sektor Trygghet och 

stöd, där störst andel av anställda på deltid arbetar, finns en ökning av sysselsättningsgraden 

med 1,3 procentenheter sedan T2 2021. 

7.1.2 Arbetade timmar 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Månadsavlönade (antal timmar) 1 299 392 1 251 888 

Mer/övertid (antal timmar) 35 429 22 523 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 1 083 699 1 065 503 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 215 693 186 385 

Timavlönade (antal timmar) 194 855 222 349 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 137 453 157 038 

Timavlönade, män (antal timmar) 57 403 65 311 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%) 12,7% 14,9% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, 
kvinnor (%) 11% 12,7% 

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 
(%) 20,4% 25,5% 

Antal arbetade timmar, månadsavlönade har ökat med cirka 4% jämfört med aug-2021, 

medan antal arbetade timmar, timavlönade har minskat med cirka 12% under samma period. 

Detta beror framförallt på att timvikarier under sommaren anställts på månadsanställningar 

inom sektorn. 
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7.1.3 Sjukfrånvaro 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 13 12,2 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 13,7 12,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 8,3 8,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 9,3 9,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 12,5 11,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 15,4 13,8 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 41,5 41,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 5,8 5,3 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 7,2 6,9 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 2,3 2,2 

7.1.4 Sjuklönekostnad 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjuklönekostnad Kronor 
13 406 27

0 
12 622 66

4 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 
11 696 60

9 
11 133 05

5 

Sjuklönekostnad kronor, män 1 709 662 1 489 609 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 5 396 024 5 194 226 

Summa 
18 802 29

4 
17 816 89

0 

7.2 Kommentar 

Antal anställda har ökat med 248 personer mellan mätperioderna. Det beror till stor del på att 

sommarvikarier har anställts på månadsanställning i större utsträckning i år. Det gjordes som 

en del i att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra bemanningen under sommaren och för att 

underlätta arbetsgivarens planering. Dessa anställningar har avslutats under augusti. 

Antal årsarbetare har ökat från 1414 2021 till 1673 2022, även detta kan förklaras av att 

sommarvikarierna till större del månadsanställts men också genom sektorns arbete med 

heltidsresan. 

Arbetade timmar har ökat mellan T2 2021 och T2 2022, det har skett en ökning med 47 504 

timmar. Detta kan förklaras med att man inom sektorn haft ett sommaravtal där 

tillsvidareanställd personal har blivit kompenserade för att flytta en semestervecka till efter 

semesterperioden och i stället arbeta under sommaren. En annan del i sommaravtalet var att 

medarbetare som tar ett extra pass blev kompenserade med övertid, siffran för övertid/ mertid 

har ökat med 12906 timmar. 

Andelen timavlönade har minskat under perioden vilket hänger ihop med ovan beskrivning av 

att sommarvikarier i stället månadsanställts samt att tillsvidareanställd personal erbjudits 

kompensation för att arbeta under sommaren och senarelägga sin semester. 
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Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procent en stor del av det är korttidssjukfrånvaro vilket delvis 

kan förklaras av en ökning av Covid i januari och juni 2022. 

Sjuklönekostnaden har ökat med ca 783 000 vilket kan bero på att den del av sjukfrånvaron 

som ökat är korttidsfrånvaron. Sjuklönekostnaden påverkas av lönenivå hos den som är sjuk 

samt höjda löner i löneöversyn. 

Så här går vi vidare 

• Arbete med att minska sjukfrånvaron i sektorn 

• Arbete med friskfaktorer för att främja välmående på arbetsplatsen 

• Säkerställa grundbemanning för att minska antalet timanställda 

• Fortsatt arbete med heltidsresan 
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8 Sektorns arbete med Agenda 2030 

Sektor Trygghet och Stöd är i sitt grunduppdrag direkt eller indirekt kopplat till Agenda 2030 

och de olika målområdena. Utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet - ekonomisk, social och 

miljömässig - har sektorn haft särskilt fokus på följande under 2022: 

• Socialt: genomförande av program social hållbarhet med underliggande planer. 

Särskilt fokus under 2022 är implementering av Kompetenscentrum, samlat arbete i 

våld i nära relationer samt genomföra aktiviteter utifrån kartläggning tidiga insatser 

barn och unga. 

• Miljö: fortsatt implementering av hållbara resor samt hållbar konsumtion av 

förbrukningsartiklar inom vård och omsorg. 

• Ekonomisk: fortsatt satsat resurser på ett strukturerat och genomtänkt vis för att uppnå 

resultat över tid. För att lyckas med ambitionerna krävs ett systematiskt arbete som 

hela tiden sätter sociala och ekonomiska utfall gemensamt i fokus. 

Mål 17 Genomförande och partnerskap handlar om att olika aktörer ska samverka. Fortsatt 

fokus för sektorn 2022 är att utveckla samverkan internt och externt. 
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9 Sektorns arbete med Säkerhet och trygghet 

Under 2022 har sektorn påbörjat ett arbete med systematisk risk- och sårbarhetsanalys, vilket 

är grunden till en fullgod beredskap. Första steget är att identifiera sektorns åtaganden, vilka 

åtaganden som är kritiska för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt vilka yttre 

beroenden som finns för att upprätthålla verksamheten. Exempel på samhällsviktiga 

åtaganden i sektorn är kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser (t ex. leverans av livsviktig 

medicin som insulin och smärtstillande läkemedel), omsorgsinsatser och myndighetsutövning.  

Arbetet ska utmynna i en fullständig risk- och sårbarhetsanalys under 2023. Processen med 

risk- och sårbarhetsanalys genomförs varje mandatperiod. 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF)

 

 

 

Central delårsrapport Tertial 2 2022 

 

Kommunstyrelse 
2022-10-26 

 

  



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF)

  

 

 

 

Kommunstyrelse, Central delårsrapport Tertial 2 2022 2(82) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .......................................................................................................................... 4 

2 Volymer ............................................................................................................................ 6 

2.1 Verksamhet ................................................................................................................................. 6 

2.2 Kommentar till utfall ................................................................................................................... 8 

3 Uppföljning av KS Resultatmål ................................................................................... 10 

3.1 Strategiska förutsättningar ........................................................................................................ 11 

3.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun ................................................................ 11 

3.1.2 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse 

med landets bästa kommuner ................................................................................................. 15 

3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande ...................................................................... 18 

3.2.1 3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö .................................... 18 

3.2.2 4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola ............ 21 

3.2.3 5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet ............ 23 

3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet .................................................................... 25 

3.3.1 7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid ........................ 25 

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar .................................................................. 26 

3.4.1 8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett 

rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................................................................... 26 

3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv ................................. 29 

3.5.1 8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett 

rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................................................................... 29 

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen ............................... 32 

3.6.1 9. Förbättrat näringslivsklimat .............................................................................................. 32 

3.6.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet ............................................. 36 

3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen .......................... 39 

3.7.1 11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel ............... 39 

3.8 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen ............. 41 

3.8.1 12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag ............................................................................ 41 

3.8.2 13. Ökad kollektiv jobbpendling ............................................................................................ 43 

3.9 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som 

står längst från arbetsmarknaden............................................................................................... 44 

3.9.1 6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år .................................................. 44 

3.9.2 14. 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller 

annan aktivitet ........................................................................................................................ 46 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF)

  

 

 

 

Kommunstyrelse, Central delårsrapport Tertial 2 2022 3(82) 

3.9.3 15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella 

kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser ..................................................... 48 

4 Personal .......................................................................................................................... 50 

4.1 Anställda ................................................................................................................................... 50 

4.2 Arbetade timmar ....................................................................................................................... 50 

4.3 Sjukfrånvaro .............................................................................................................................. 50 

4.4 Sjuklönekostnad ........................................................................................................................ 51 

4.5 Kommentar till utfall ................................................................................................................. 51 

5 Ekonomi ......................................................................................................................... 53 

5.1 Förenklad förvaltningsberättelse ............................................................................................... 53 

5.1.1 Finansiella mål ...................................................................................................................... 55 

5.1.2 Resultatprognos ..................................................................................................................... 56 

5.1.3 God ekonomisk hushållning ................................................................................................... 57 

5.1.4 Balanskravsresultat................................................................................................................ 57 

5.2 Periodutfall ................................................................................................................................ 58 

5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2022 ......................................................................................... 60 

5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2022 .................................................................................... 62 

5.5 Balansräkning per 31 augusti 2022 ........................................................................................... 63 

5.6 Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat ................................................ 64 

5.7 Finansiell rapport ...................................................................................................................... 67 

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2022 ....................................................................... 69 

5.9 Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2022 .......................................... 74 

5.10 Koncernföretagen ...................................................................................................................... 75 

6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar ....................................................... 78 

 

  



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF)

  

 

 

 

Kommunstyrelse, Central delårsrapport Tertial 2 2022 4(82) 

1 Inledning 

Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar: 

Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på 

utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2022. 

Sammanfattning, bedömning av Kommunstyrelsens resultatmål för 2022 efter 8 

månader 

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

varje färg. 

Symboler för målbedömning 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

  

Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål 

Strategiska förutsättningar 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ svårbedömt 

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

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

Att ge goda förutsättningar för 
livslångt lärande 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker 
pedagogisk miljö 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl 
förberedda att börja grundskola 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och 
Sveriges lägsta arbetslöshet 

En trygg omsorg med 
valmöjligheter genom livet 

 3 - Delvis 
uppfyllt/ svårbedömt 

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och 
LSS inom lagstadgad tid 

Att ge möjligheter till en aktiv 
fritid för alla åldrar 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

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

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

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

Att medborgare och näringsliv 
ska känna ökat förtroende för 
kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

9. Förbättrat näringslivsklimat 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

10. Kortare handläggningstider med bibehållen 
rättssäkerhet 

En ökad samordning mellan 
infrastruktur och byggnation i 
hela kommunen 

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel 
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Kommunfullmäktiges (KF) 
Strategiska mål 

 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål 

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

 4 - Delvis 
uppfyllt/ svårbedömt 

13. Ökad kollektiv jobbpendling 

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

 5 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare 
år 

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

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

 6 - Kommer att 
uppfyllas/Är uppfyllt 

15. Utanförskapet minskar genom att 
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Bedömningen av Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att 12 mål bedöms att de 

kommer att uppfyllas. Tio av målen får betyg 5 och två mål får högsta värdet - 6. 

Tre mål bedöms att de är delvis uppfyllda/ svårbedömda. Två av dessa mål får betyg 4 och ett 

mål betyg 3. 

Målbedömningen redovisas i sin helhet i kapitel 3. 
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2 Volymer 

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på 

helår. 

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

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

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

är dåligt. 

2.1 Verksamhet 

Enhet 
Volym-
grupper Volymtal 

Utfall 
per 31/8 

2022 

Plan 
helår 
2022 

Prognos 
helår 
2022  

Plan 
helår 
2023 

Bildning 
och 
lärande 

Förskola och 
pedagogisk 
omsorg 

Kommunal förskola, 
antal helårsplatser 

2 080 2 068 2 076  2 183 

Kommunal pedagogisk 
omsorg, antal barn 

140 173 154  150 

Fristående förskola, antal 
barn 

581 587 587  620 

Bildning 
och 
lärande 

Förskoleklass, 
grundskola, 
fritidshem och 
grundsärskola 

Kommunal 
grundskoleklass årskurs 
F-9, Antal elever 

5 386 5 397 5 383  5 406 

Kommunal 
grundsärskola, antal 
elever 

54 48 55  55 

Kommunala fritidshem, 
antal barn 

2 419 2 395 2 335  2 385 

Fristående grundskola 
årskurs F-9, antal elever 

698 687 687  700 

Fristående fritidshem, 
antal barn 

234 227 227  250 

Bildning 
och 
lärande 

Gymnasie-
skola och 
gymnasie-
särskola 

Kommunal 
gymnasieskola (Mimers 
hus), antal elever 

1 630 1 669 1 595  1 600 

Kommunal 
gymnasiesärskola 
(Trekungagymnasiet), 
antal elever 

85 80 83  85 

Annan kommunal 
gymnasieskola, antal 
elever 

248 250 250  250 

Fristående 
gymnasieskola, antal 
elever 

398 400 400  400 

Bildning 
och 
lärande 

Mottagning 
nyanlända och 
ensam-
kommande 

Antal mottagna enligt 
bosättningslagstiftning 
(vuxna/familjer) 

40 69 69  80 

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

9 15 15  15 
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Enhet 
Volym-
grupper Volymtal 

Utfall 
per 31/8 

2022 

Plan 
helår 
2022 

Prognos 
helår 
2022  

Plan 
helår 
2023 

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

16 30 30  36 

Antal mottagna 
ensamkommande barn 

1 5 5  5 

Samhälle 
och 
utveckling 

Måltidsservice Antal serverade måltider 
totalt (koefficient) 

1 405 44
4 

2 610 00
0 

2 365 00
0 

 2 612 00
0 

Samhälle 
och 
utveckling 

Kommunala 
fastigheter 

Elförbrukning (MWh) 12 071 20 200 18 700  19 000 

Bruksarea (BRA), egna 
fastigheter, m2 

213 186 218 000 214 000  222 000 

Bruksarea (BRA) inhyrda 
fastigheter, m2 

64 319 63 880 64 000  58 000 

Trygghet 
och stöd 

Barn och 
ungdom 0-20 
år 

Antal vårddagar SIS, 
HVB och stödboende 0-
20 år 

4 838 4 500 6 000  4 700 

Antal vårddagar 
familjehem 0-20 år 

10 281 11 500 13 000  14 800 

Trygghet 
och stöd 

Utförarenheten 
+ Barn och 
ungdomsenhet
en 

Intern öppenvård, 
biståndsbedömda 
insatser Utförarenheten-
Barn och Ungdom 

190 250 250  230 

Trygghet 
och stöd 

Vuxenenhet Antal vårddagar SIS och 
HVB, 21- år 

2 964 1 800 4 000  1 400 

Antal vårddagar externt 
boende med stöd 21- år 

9 673 15 000 15 000  8 200 

Trygghet 
och stöd 

Bostad med 
särskild 
service enligt 
LSS och SoL, 
antal brukare 

Egna boendeplatser, 
vuxna inkl. psykiatrin 

145 145 145  145 

Trygghet 
och stöd 

Daglig 
verksamhet 

Antal brukare daglig 
verksamhet 

218 225 225  235 

Trygghet 
och stöd 

Lägenheter 
och platser 
VoÄ 

Totalt antal lägenheter i 
särskilt boende 

416 416 417  438 

Varav i egen regi 331 331 331  353 

Varav i extern regi 55 55 56  56 

Varav korttidsplatser 
egna 

19 19 19  19 

Varav korttidsplatser 
köpta 

11 11 11  10 

Trygghet 
och stöd 

Brukare i 
hemtjänsten 

Brukare med hemtjänst 887 1 200 1 200  1 250 

Trygghet 
och stöd 

Ersatta timmar 
i hemtjänsten 

Ersatta timmar i 
hemtjänsten 

290 125 412 000 436 500  445 000 
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2.2 Kommentar till utfall 

Bildning och lärande 

Förskola 

De kommunala förskolorna har utökats med två nya avdelningar i centrum och har tillfälligt 

öppnat upp fler platser succesivt under våren för att möta behovet. I augusti öppnade den nya 

förskolan Nordtag i Ytterby med 180 platser fördelat på 10 avdelningar. Barnen på Sparrås 

förskola, som har 5 avdelningar, har flyttat till Nordtag förskola. Därmed har det blivit en 

utökning av antalet förskoleplatser i området, vilket det finns ett stort behov av. Den nya 

förskolan innebär att behovet av antalet platser i centrum och Kode har minskat. 

Den fristående förskolan Kunskapsförskolan i Kareby, som startade i augusti 2021, har öppnat 

fler platser under våren och utökar antalet barn ytterligare efter sommaren. 

Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska 

jämfört med prognos och tidigare år. 

Förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola 

Antalet elever i den kommunala grundskolan ökar enligt plan. Det är även en ökning av 

antalet elever inom den kommunala grundsärskolan, vilket speglar den pågående nationella 

ökningen. 

Den procentuella andelen elever av totala antalet elever som har fritidshem är i nivå med 

föregående läsårs hösttermin. Därmed har den minskning som skett de senaste åren, främst i 

årskurs 4-6, stannat av. Jämfört med riket och andra pendlingskommuner nära storstad, har 

Kungälvs kommun en högre andel elever inskrivna på fritidshem än genomsnittet. 

Elevavstämningen för hösten är ännu inte gjord, vilket gör att underlag för antalet elever på 

fristående grundskolor och fritidshem inte finns att tillgå. Prognosen baserar sig på antalet 

elever under våren. 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

I gymnasieåldern sker det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av 

utbildning och gymnasieskola. Elevavstämningen för höstterminen är ännu inte gjord, vilket 

gör att antalet elever är preliminärt antal utifrån de som är registrerade vid terminsstart. 

Gymnasieskolan Mimers hus har ett ökat antal elever jämfört med tidigare år. I plan helår 

2022 ingår ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i gymnasieåldern, 16-

18 år, i sin helhet. Dock ökar antalet elever totalt sett inte i samma takt som i 

befolkningsprognosen. 

Antalet elever i den kommunala gymnasiesärskolan, Trekungagymnasiet, har varit lägre under 

vårterminen jämfört med tidigare år. Höstterminen har ett ökat elevantal igen. 

Det är inte klart om antalet elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan kommunal 

eller fristående gymnasieskola fortsätter att öka då höstens elevavstämning ännu inte är gjord. 

Prognosen baserar sig på antalet elever under våren. 

Mottagning nyanlända och ensamkommande 

Anvisade nyanlända är 69 personer enligt kommun-tal 2022. Under året har kommunen tagit 

emot 40 personer enligt anvisningar från Migrationsverket, varav 20 personer är anvisningar 

från 2021 års mottagande och 20 personer från 2022 års planerade anvisningar. Mottagandet 

för innevarande år sträcker sig från 220301 tom 230228. 
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Mottagandet av nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO) är som förväntat utifrån 

prognos. Under året har kommunen tagit emot nio individer i eget boende. 

Vi har tagit emot sju barn under 18 år på 2022 års mottagande samt nio barn på 2021 års 

mottagande under året. 

Kommunen hittills tagit emot ett ensamkommande barn för innevarande år. Förväntat antal är 

fortsatt i nivå med plan för helår på fem barn. 

Ukraina 

Med anledning av kriget i Ukraina har kommunen fått 151 personer anvisade utifrån 

massflyktsdirektivet som fastställdes i juli.  Av dessa har vi tagit emot 24 personer hittills 

varav nio barn under 18 år. 

Samhälle och utveckling 

Måltidsservice 

Antalet serverade måltider är lägre än planerat i alla verksamheter. Årets första månader 

präglades fortfarande av pandemin och minskad närvaro i skolor och förskolor vilket kan 

förklara det lägre utfallet. 

Kommunala fastigheter 

Elförbrukningen ökar något under tertial 2 jämfört med samma period förra året vilket kan 

vara en effekt av att verksamheterna är i full gång efter pandemin. Antalet kvadratmeter 

bruksarea i egna fastigheter har ökat något, och i inhyrda fastigheter har det ökat något mer. 

Trygghet och stöd 

Barn och ungdom 0-20 år 

Antal vårddagar 2022 i förhållande till 2021 förväntas öka med 1,8 procent.  Verksamheten 

har under året jobbat med att rekrytera egna familjehem och minskat volymerna både vad 

gäller SIS, stödboende och externa familjehem, varför man kan se en kostnadsminskning i 

förhållande till volymer. Antal vårddagar HVB har legat på en hög volym- och kostnadsnivå 

och avser ungdomar med komplex problematik. 

Vuxenenheten 

Antal vårddagar institution 21-år: 2022 ingår både institutionsvård (LVM) samt vårddagar på 

HVB. Tidigare har en viss del av HVB rapporterats under volymtal externt boende, förutom 

de som har varit upphandlade som behandlingshem. Det gör att utfall jämfört med plan är 

avsevärt mycket högre. 

Ersatta timmar i hemtjänsten 

Antalet beviljade timmar har ökat med cirka sju procent för perioden (jan-aug) jämfört med 

samma period 2021. Antalet brukare med hemtjänstinsatser och antalet ytterfall (brukare med 

180 timmar eller mer per månad) har ökat jämfört med samma period förra året. 
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3 Uppföljning av KS Resultatmål 

Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål 

Bedömning av målet görs enligt de fyra rubriker som finns i kommentarsfältet. 

• Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? 

Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?) 

• Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga?) 

• Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör?) 

• Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet? 

Ange status utifrån den 6-gradiga skalan 

Utgångspunkt för bedömningen är de resultat som framkommer i indikatorer, aktiviteter och 

underliggande mål. Saknas relevanta indikatorer ska fokus vara på resultat som bidrar positivt 

eller negativt till måluppfyllelsen. 

Symboler för målbedömning 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt 

 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt 

Färgmarkering av indikatorer 

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I 

normalfallet visar indikator grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult 

 om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött  om avvikelsen är mer än 

15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis 

intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt. 
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3.1 Strategiska förutsättningar 

3.1.1 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

Tolkning 

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 

ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, 

möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och 

erfarenhet 

6-gradig bedömning 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Arbetsmiljö 

Frisknärvaron, som avser andel anställda med mindre än fem sjukdagar under mätperioden, 

var 50 procent vilket är lägre än målvärdet (54,5 procent). Det var också lägre än resultatet 

under T1 2022 vilket är en naturlig utveckling under året. Däremot var skillnaderna mellan T1 

och T2 2022 mindre än tidigare år. 

Med hjälp att Sunt Arbetslivs resursteam har Kungälvs kommun fortsatt arbetet med 

friskfaktorerna. Workshops genomförs tillsammans med en pilotgrupp bestående av 24 chefer 

och skyddsombud på operativ nivå. Deltagarna får uppgifter som de utför med sina 

arbetsgrupper på enheten. På strategisk nivå finns en arbetsgrupp bestående av HR och 

skyddsombud vars roll är att medverka till implementeringen. Det gör de genom att upprätta 

en handlingsplan med aktiviteter och ge förslag på hur friskfaktorarbetet kan systematiseras i 

organisationens befintliga strukturer. Förvaltningsledningen utgör en styrgrupp på strategisk 

nivå som beslutar över resurser och insatser kopplade till friskfaktorerna i organisationen. 

Arbetsmiljöutbildning är genomförd för skyddsombud och chefer. Framöver kommer 

utbildningen hållas årligen för nya chefer och skyddsombud. För att öka förståelsen för 

medarbetarnas viktiga roll i arbetsmiljöarbetet finns bilder, filmer, dialoger och övningar att 

använda på APT. 

Under 2021 genomfördes ett pilotprojekt med en ny metod (temperaturmätning) för att följa 

upp arbetsmiljön. I projektet deltog 200 medarbetare på 10 enheter inom alla sektorer. Till 

skillnad från en klassisk medarbetarundersökning som görs mer sällan kan arbetsgrupper, 

skyddsombud och chefer med temperaturmätningen följa resultaten i realtid och chefer får 

förslag på åtgärder till förbättring direkt i systemet. I temperaturmätningen kan medarbetarna 

anonymt definiera vad som upplevs fungera bra och vad som kan utvecklas. En utvärdering 

visar att både chefer och medarbetare är positiva till den nya metoden. Temperaturmätning 

har nu presenterats för samtliga chefer och implementering har påbörjats. 

För att uppmärksamma risker och olägenheter i arbetsmiljö och verksamhet har Kungälvs 

kommun gjort flera förändringar: 

• I juli 2022 lanserades en visselblåsarfunktion. 

• Tillsammans med fackliga parter har tillämpningsanvisningarna till samverkansavtalet 

reviderats med tillhörande mall för agenda till APT. Nya stående punkter är tillagda så 

som förslagsverksamhet, budget och jämställdhet. 

• Anmälan av bisyssla har digitaliserats för att förenkla för medarbetare och 

beslutsfattare. 
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Kompetensförsörjning 

• Personalomsättningen under T2 2022 var 9,1 procent vilket var högre än föregående 

års mätning och i linje med målvärdet (9 procent). Personalomsättningen har generellt 

varit lägre under pandemin till följd av en osäker arbetsmarknad men börjar nu nå 

mätnivåer för innan pandemin. 

• En viss personalomsättning är fördelaktigt för utveckling och kompetenshöjning då 

nya medarbetare kommer med nya perspektiv. Det är även av vikt att arbeta för att 

behålla och utveckla den kompetens som redan finns i organisationen. En 

kompetensförsörjningsplan är framtagen för att ta tillvara på befintlig kompetens, 

skapa attraktivitet och samtidigt möta välfärdens demografiska utmaningar med en 

ökad efterfrågan på kommunal service. 

• Kommunala arbetsgivare får medel för kompetenshöjande insatser till anställda genom 

avtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner). År 

2021 ingicks en ny avtalsperiod som löper till och med år 2023. Kungälvs kommuns 

tilldelades då 2,4 Mkr. Under 2022 genomförs utbildningsinsatser exempelvis med 

inriktning på fastighet, myndighetsutövning, digitalisering och demens samt en 

utbildning för socialsekreterare i att handleda och stötta familjehem. 

• Under våren har stabsenheterna och nya chefer genomgått utbildning i Move (modell 

för verksamhetsstyrning). 

• Genom att medarbetare får god kompetens inom sina områden skapar vi trygghet, 

meningsfullhet och hanterbarhet vilket i sin tur minskar personalomsättningen och gör 

det mer attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. 

Rekrytering 

• Ansökningar till utannonserade tjänster var under T2 2022 i genomsnitt 24,8 sökande 

per annons jämfört med målvärdet 32. Under motsvarande period 2021 var det 35,1 

sökande per tjänst och snittet för antal sökande under hela 2021 var 40,4. Löneläget på 

flera befattningar i Kungälvs kommun är högre än i kranskommunerna. Detta är 

således inte en orsak till att antal sökande per tjänst har minskat under 2022. Att antal 

sökande är lägre än föregående år kan istället förklaras med att arbetsmarknaden har 

stabiliserats och återgått till nivåer som innan pandemin. Det kan även förklaras med 

signaler om en kommande lågkonjunktur med ökad inflation och räntehöjningar. Det 

kan ha medfört en osäkerhet kring att byta arbete under 2022. Dock säger inte 

indikatorn något om kvaliteten på ansökningarna. En ökad efterfrågan på att annonsera 

ut våra tjänster på sociala medier är ett tecken på att det är svårare att nå ut till 

personer med rätt kompetens. Tjänster som annonseras externt via rekryteringsföretag 

finns inte redovisade. Det avser framförallt vissa chefs- och specialisttjänster. Detta 

kommer att redovisas under 2023 för att få jämförbara siffror under året. 

• Chefer och rekryterare har under våren utbildats i kompetensbaserad rekrytering. 

• Det nya rekryteringssystemet som implementerades i januari 2022 ska ytterligare 

säkerställa att rekrytering grundar sig i kompetenser och objektiva bedömningar, för 

att minska risken för diskriminering i urvalsprocessen. 

Antal medarbetare per chef  

Gruppen med färre än 26 medarbetare var samma under T1 som T2. Däremot har cirka tio 

chefer under T2 gått från att ha 26-35 medarbetare till att ha fler än 35 medarbetare. En 

förklaring till den stora ökningen jämfört med målvärdet och resultatet föregående 

mätperioder är att sommarvikarierna i år anställdes på månadsanställningar under sommaren. 

Sommarvikarier har tidigare anställts som timavlönade och därmed inte ingått i mätningen. 
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Mätdatumet för T2 är ett nedslagsdatum den 1 augusti och då var fortfarande 

sommarvikarierna i tjänst. Anledningen till att timavlönade sommaren 2022 anställts på 

månadsanställning är att Kungälvs kommun strävar efter att skapa trygga anställningsvillkor 

och att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Det har också underlättat 

hanteringen i personalsystemet. För att minska antalet medarbetare per chef finns exempelvis 

biträdande rektorer anställda inom Bildning och lärande. Inom andra verksamheter med stora 

personalgrupper finns verksamhetsledare som hjälper till att leda i det dagliga arbetet men 

som inte har chefsmandat. Översyn om möjlighet till att utöka chefsbefattning inom viss 

verksamhet sker också. 

Minska andel timanställda 

Andel tid utförd av timavlönade, i relation till total utförd tid, var 9 procent under T2 2022 

vilket är högre än målvärdet (6,9 procent) men likvärdigt T2 2021 (9,2 procent). 

Arbetet med Heltidsresan förväntas leda till lägre andel tid utförd av timavlönade. Det är inte 

synligt i resultatet för T2 2022 eftersom pandemin fortfarande påverkade sjuktalen och 

sjukfrånvaron var hög under början av året. Under maj och juni var det mycket sjukfrånvaro 

på grund av maginfluensa och influensa. Timavlönade har vikarierat för vakanta tjänster då 

det är svårt att rekrytera ordinarie personal med rätt kompetens, en utmaning som vi delar 

med andra kommunala arbetsgivare. 

Andel tid under 2022 utförd av timavlönad personal var 334 876 timmar och påverkas även av 

att flera vikarier, framför allt inom sektorn Trygghet och stöd, 2022 anställts på 

månadsanställningar istället för timanställningar under sommaren. Det innebär att vikariernas 

arbetade tid ingår i månadsanställdas utförda tid istället för tid utförd av timavlönad personal. 

Därmed hade fler timmar utförts av timavlönad personal om dessa inte månadsanställts under 

sommaren. Anledningen till att de 2022 fått månadsanställning är för att Kungälvs kommun 

strävar efter att skapa trygghet hos våra anställda för att det ska vara attraktivt att vara anställd 

i Kungälvs kommun. Den höga sjukfrånvaron på grund av pandemin, influensa och 

maginfluensa under början av året har ökat timavlönades timmar då dessa arbetat som 

vikarier. 

Bedömning av resultaten 

Förvaltningen har till följd av stor smittspridning i början på året haft höga sjuktal och lägre 

frisknärvaro. Indikatorerna visar en svag måluppfyllelse men bedömningen är att det 

pågående arbetet på sikt kommer att förbättra resultaten. Målet är svårbedömt. 

Så här går vi vidare 

• Alla sektorer ska utforma egna åtgärdsplaner utifrån den centrala 

kompetensförsörjningsplanen där de bryter ner och konkretiserar åtgärder utifrån 

verksamheternas behov och utmaningar. 

• Fortsatt arbete med friskfaktorerna i organisationen. 

• Fortsatt implementering och uppstart under hösten 2022 av det nya systemet för 

temperaturmätning som ersätter den traditionella medarbetarundersökningen. 

• En ny utbildningsmodul om samverkan läggs till i utbildningspaketet Chef BAS för 

chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda. Första utbildningstillfället planeras 

till hösten 2022. 

• Kungälvs kommun kommer att arbeta utifrån det nya KOM-KR avtalet som träder i 

kraft 1 oktober. Det innebär utökad förmån och rättigheter för medarbetare till 

omställnings- och kompetensutvecklingsstöd. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Andel timavlönade 
i förvaltningen, 
arbetade timmar 

9% 

 

6,9% 

 

Personalomsättni
ng i förvaltning, 
exklusive pension 

9,1% 

 

9% 

 

Antal sökande per 
utannonserad 
tjänst 

24,8 

 

32 

 

Frisknärvaro 50% 

 

54,5% 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Andel chefer (%) 
med antal 
medarbetare färre 
än 26 

44,2% 

 

50% 

 

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

34% 

 

31% 

 

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

21,8% 

 

19% 

 

3.1.2 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 

hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 

Tolkning 

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende 

verksamhetens kvalitet och hushållning.  Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom 

kommunens verksamheter i förhållande till föregående år. 

Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 

inom lagarnas gränser. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 
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Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Flertalet indikatorer är helårsmått och 2022 års resultat inte publicerade. Diagrammen visar att 

tidigare års resultat är bra i jämförelse med målvärde och har positiv trend. Kungälv ligger bra 

till i jämförelse med andra kommuner. Kommunens nettokostnad per invånare är lägre än 

samtliga jämförda kommuner. Sektorerna gör överlag positiva bedömningar av målet. Inom 

Trygghet och stöd är kostnader för myndighet högre än budget. 

Bedömning av resultaten  

Det finns alltid förbättringspotential i alla delar av organisationen, samtidigt är resultaten 

överlag bra både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

Förklaring och analys  

De senaste åren har Kungälvs kommun haft god ordning och balans i ekonomin med ett stort 

överskott 2021. Kvaliteten i verksamheterna är generellt tillfredsställande. 

Så här går vi vidare 

Planeringen inför verksamhetsåret 2023 sker under stora utmaningar med starkt ökande 

inflation och krig i Europa. Fokus på rätt kvalitet i verksamheterna i kombination med 

budgetkontroll är nödvändig framöver. 

Förvaltningens modell för verksamhetsstyrning - Move omfattar både ekonomi- och 

kvalitetsstyrning och är en viktig nyckel för att lösa framtiden utmaningar. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Kommunranking -
 Kvalitet ”Här är 
det bäst att leva” 

 

 

30 

 

Måluppfyllnad 
övriga resultatmål 
visar minst 50 
procent grönt 

77% 

 

50% 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

 

 

0% 

 

Nettokostnad per 
invånare 

 

 

57 000 

 

Antal årsanställd 
per 1000 invånare 

 

 

72 

 

Bygglov – Index i 
servicemätningen 
insikt (Privat och 
företag) 

 

 

70 
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3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

3.2.1 3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk 

miljö 

Tolkning 

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 

helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 

förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn 

och elever känner sig trygga och utvecklas 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Skolinspektionens elevenkät mäter elevernas upplevelser av trygghet. I resultatet för 2022 

ligger grundskolorna i Kungälv generellt på samma nivå som tidigare år. Gymnasieskolan 

uppvisar en positiv trend, särskilt på vissa gymnasieprogram. Resultaten för trygghet  ligger 

något högre än 2021. 

Liksom förra året visar vårdnadshavarenkäten att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk 

omsorg. Kungälvs kommun ligger över GR:s genomsnitt. Personalens självskattning i 

förskolan pekar också i en positiv riktning. 

Implementering och utbildning av digitalt system för brandskyddsarbete (SBA) pågår under 

året. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Under det senaste året har värdegrundsarbetet stärkts med målet att förbättra resultaten. Inom 

F-6 har man till exempel anordnat organiserade rastaktiviteter och inom 7-9 har man haft 

pedagogiska luncher. Båda dessa insatser har ökat upplevelsen av trygghet hos eleverna i 

förhållande till riket. I gymnasieskolan har en grupp förstelärare haft i uppdrag att arbeta med 

trygghet och studiero tillsammans med arbetslagen, vilket stärkt resultaten. I förskolan har en 

modell för en övergripande plan mot kränkande behandling och diskriminering tagits fram i 

syfte att främja ett aktivt trygghetsarbete. 

Under förra året implementerades DF Respons i samtliga skolformer i Kungälv. DF Respons 

är ett IT-system där anmälningar om kränkande behandling och diskriminering görs. Det 

återstår en del implementering innan systemet används fullt ut. 

Införandet av digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete är försenat på grund av 

coronapandemin som omöjliggjorde kvalitetssäkring av ritningar på plats i lokalerna. 

Så här går vi vidare 

• Fortsätta med organiserade rastaktiviteter.  

• Från och med hösten kommer samtliga högstadieskolor att ha schemalagda måltider i 

olika omfattning. 

• I gymnasieskolan kommer samarbetet mellan elevhälsan och arbetslagen att stärkas 
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kring trygghet och studiero. 

• Fortsatt implementering av DF Respons. 

• Slutföra utbildning av digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete. 

 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

93% 

 

95% 

 

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

86% 

 

91% 

 

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

83% 

 

83% 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Elevenkät GY2: 
"Jag känner mig 
trygg i skolan" 

91% 

 

91% 

 

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

96% 

 

95% 

 

Upplevd trygghet 
på KultLab, andel 
(%) positiva svar 

 

 

91% 
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3.2.2 4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda 

att börja grundskola 

Tolkning 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. 

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Resultaten i vårdnadshavarenkäten är liksom föregående år goda och ligger över genomsnittet 

i GR. Andelen svar med "Vet ej" är höga för vissa av indikatorerna. En möjlig förklaring till 

detta är att man som vårdnadshavare inte kunnat ha samma inblick i förskolans verksamhet 

som tidigare år på grund av pandemin. 

Förskolan i Kungälv har en hög andel utbildad personal, vilket ger goda förutsättningar för att 

bedriva utbildning och undervisning inom läroplanens områden. 2022 har Kungälv 58 procent 

legitimerade förskollärare jämfört med 44 procent för riket. Däremot är fortfarande färre barn 

inskrivna i förskolan, 81 procent jämfört mot 85,5 procent för riket. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad utifrån läroplanens mål, 

vilket bidrar till att skapa en förskola med god kvalitet som gör barnen väl förberedda inför 

förskoleklass och grundskolan. 

Pandemin har haft påverkan på hur personalen kunnat synliggöra utbildningen för 

vårdnadshavarna då de dagliga samtalen inte kunnat vara lika många och lika långa som 

önskvärt. Samtalens innehåll har under perioder haft ett stort fokus på smitta och 

närvaro/frånvaro men flertalet förskolor lyfter också fram att man medvetet strävat efter att 

prata utveckling och lärande vid de dagliga samtalen med vårdnadshavarna. 

Så här går vi vidare 

• Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram och implementeras för närvarande. 

Tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ska stödmaterialet ge 

personalen de verktyg de behöver för att stödja barnen och identifiera behov av tidiga 

insatser. 

• Gemensamma strukturer och rutiner har successivt stärkts och kommer att öka 

likvärdigheten mellan förskolorna. 

• Fortsatt arbete med att synliggöra utbildningen för vårdnadshavarna pågår under året. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

71% 

 

79% 

 

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

80% 

 

81% 

 

Andel (%) positiva 
svar i 
vårdnadshavarenk
äten på frågan: 
”Förskolan 
stimulerar 
barnens samspel i 
grupp." 

82% 

 

88% 
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3.2.3 5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 

lägsta arbetslöshet 

Tolkning 

Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av 

behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i 

arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer 

som står lång från arbetsmarknaden. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Andelen godkända kursbetyg i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i egen regi 

ligger på samma nivå som föregående år. Resultaten inom alla kurser på Sfi är snarlika 

jämfört med samma tid föregående år. 

Vuxenutbildningens distansverksamhet visar ett resultat som liknar föregående år, det vill 

säga lägre betyg vid distansundervisning än vid undervisning på plats. 

Indikatorn som mäter andel elever folkbokförda i Kungälv, i arbete innan och efter studier 

redovisas i årsbokslutet. 

Yrkesutbildningar inom samverkansområdet GR erbjuds till alla Kungälvs kommuninvånare 

inom ett stort antal områden. Söktrycket bedöms minska något under 2022, vilket är en effekt 

av konjunkturutvecklingen. På plats i Kungälv erbjuds utbildning till undersköterska i 

samarbete med GR. Måluppfyllelsen för utbildningen är god men ett förbättringsområde är 

andel avbrott under utbildningens första termin. 

Vuxenutbildningen har i dagsläget lärlingsutbildning inom två branschområden: restaurang 

och livsmedel samt industriteknik. Utbildningen inom industriteknik startade april 2022. 

Vuxenutbildningen har tillsammans med sektor Trygghet och stöd genomfört 

kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet. 

Resultat för den första omgången elever redovisas först under våren 2023. Vissa 

utvecklingsområden har redan identifierats inför en ny start av äldreomsorgslyftet hösten 

2023, bland annat den inledande kartläggning av deltagarnas förutsättning samt särskilda 

anpassningar gällande språkutveckling. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Kompetenscentrum består av vuxenutbildningen, AME och EMI och startade 1 januari 2022. 

Kungälvs kommuns vuxenutbildning i samarbete med GR bidrar till ett livslångt lärande och 

minskad arbetslöshet i kommunen. Inom Kompetenscentrum möjliggörs nya arbetsformer för 

att bättre identifiera målgruppens behov och utforma insatser för varje individ. 

Så här går vi vidare 

• Åtgärder för att förbättra förutsättningar för distansverksamhet pågår. 

• Fortsätta bygga upp Kompetenscentrum för att möta målgruppens behov med 
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utbildning som grund. 

• Samarbete med Mimers hus gymnasium för att starta fler lärlingsutbildningar som 

arbetsmarknaden och branscherna efterfrågar. 

• Fortsätta utveckla Äldreomsorgslyftet tillsammans med sektor Trygghet och stöd. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Andelen 
godkända 
kursbetyg av 
slutförda kurser -
 grundläggande 
och gymnasial 
kommunal 
vuxenutbildning 

90% 

 

92% 

 

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

 

 

50% 

 

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

 

 

50% 
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3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 

3.3.1 7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom 

lagstadgad tid 

Tolkning 

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den 

långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen 

6-gradig bedömning 

 3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

ska kommuner varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, de beslut 

om bistånd eller insats som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Kommunen ska 

också fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är verkställt eller avslutat av 

annan anledning, så kallad återrapportering. 

För perioden april till juni rapporterades 29 ej verkställda beslut: 

• LSS funktionshinder - ett avbrott i verkställighet och fem ej verkställda beslut. 

• SoL Funktionshinder (4 kap. 1 § SoL) - fem ej verkställda beslut 

• SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL) - tre ej verkställda beslut 

• SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL) - 16 ej verkställda beslut 

Under perioden har IVO avseende ett beslut ålagt kommunen att betala en särskild avgift 

avseende ej verkställt beslut om bostad med särskild service. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt. 

Förklaring och analys 

I de 29 ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan 

och i tolv beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. 

Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. I avvaktan på att 

kommunen kan verkställa beslut om särskilt boende och bostad med särskild service i 

Kungälvs kommun köps plats på annan ort. 

Så här går vi vidare 

• Planerad utbyggnation av bostad med särskild service LSS. 

• Under 2024 kommer ytterligare ett gruppboende stå färdigt. Enligt plan kommer även 

serviceboende byggas ut kommande år. 

• 2023 kommer utbyggnationen av Solhaga äldreboende stå klart för inflyttning med 22 

platser. 

• 2025 planeras ett nytt äldreboende med cirka 90 platser vara klar för inflyttning. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

0 

 

15 

 

Befintliga LSS 
lägenheter exkl. 
socialpsykiatrin 

117 

 

117 

 

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

3.4.1 8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 

Tolkning 

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare. 

Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med 

funktionsvariation 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Aktiviteterna inom LOK-stödet är lika många som innan pandemin och visar att föreningarnas 

idrottsverksamheter är på samma omfattning som tidigare. Antalet deltagare är något högre än 

innan pandemin. Flera av målets indikatorer redovisas till årsskiftet. 

Nationaldagsfirandet, Marstrand match cup och OK-jolle VM är exempel på lyckade 

evenemang som genomförts under året. Utesimbadet och Bohus fästning lockar både invånare 

och besökare. 

Motionsspår (800 meter och 2,5 kilometer) i Fontin är upprustade och handikappanpassade. 

Vadholmens badplats är handikappanpassad med kostnadsfri utlåning av badrullstol. 
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Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator pågår enligt plan. Översyn av 

tillgänglighet till lekplatser är genomförd och har berört fler perspektiv än syn och hörsel. 

Kulturen har kommit igång med evenemangsverksamheten i hela kommunen. De flesta 

arrangemang under pandemin har varit i Kulturhuset eller centralt i Kungälv. Antal besökare 

till evenemang i kulturhuset och Mimers teater ökar. 

Biblioteken har varit öppna hela sommaren. Utfallet av utlån på biblioteket är lägre än 

målvärdet som baserades på nivåer innan pandemin. Andra kommuner från Bibliotek i Väst 

visar på liknande resultat och en utmaning är att få samma besöksnivå som innan pandemin. 

Kulturskolans ordinarie verksamhet med undervisning, konserter och projekt har kunnat 

genomföras som planerat. Orkesterverksamheten var dock satt på paus fram till vecka 8 på 

grund av restriktionerna. Under våren hade öppet hus med prova-på-verksamhet cirka 450 

besökande. Uppsökande verksamhet har genomförts i alla kommunens skolor genom ett 

musikprojekt riktat framförallt till åk 1-3. Flera sommardagläger har genomförts under två 

veckor i juni samt en vecka i augusti. 

Trygga Ungdomsmiljöer har efter pandemin haft ett stort tryck på verksamheten och många 

ungdomar söker sig till mötesplatser. 

Inom Vård och omsorgsboende har träffpunkterna öppnat upp igen efter att ha varit stängda 

under pandemin. Fler äldre får återigen tillgång till och kan delta i ett rikt kulturliv och 

fritidsliv. Under pandemin utvecklades nya arbetssätt såsom mer aktiviteter och utbud på 

enheterna eller i andra format vilket har resulterat i ett tillgängligare utbud. Statliga medel 

med inriktning att motverka ensamhet bland äldre har rekvirerats. Det har möjliggjort en 

breddning av utbudet av aktiviteter och kulturarrangemang. Bland annat har alla som bor på 

Vård och omsorgsboende erbjudits att delta på musikunderhållning på Folkets park samt 

andra utflykter respektive vårdhundar på äldreboende. 

Kungälv har ett gott utbud av sociala aktiviteter för de äldre invånarna att delta i där både 

kommunen och de lokala föreningarna bidrar. Exempel är seniorcaféer med diverse olika 

aktiviteter, promenadgrupper, dansgrupper och föreläsningar. 

Kungälvs handbollsklubb får extra bidrag till "Handboll för alla" som riktar sig till 

målgruppen med funktionsnedsättning. 

Bedömning av resultaten 

Resultaten visar på att deltagare, publik och arrangörer kommer tillbaka efter pandemin. Inom 

vissa områden har man inte kommit tillbaka hela vägen ännu, men utvecklingen går åt rätt 

håll. 

Förklaring och analys 

Antalet aktiviteter, besökare och deltagare till aktiviteter har börjat återhämta sig efter 

pandemin. Det finns ett stort engagemang i föreningar och verksamheter. Satsningar görs för 

att tillgängliggöra och förbättra anläggningar. Pandemin har stimulerat till nya lösningar men 

har också hindrat många från att delta i ett rikt och varierat kultur och fritidsliv. 

Kulturverksamheten arbetar för att komma tillbaka till där den var innan pandemin startade. 

Besöksantalet ökar och det finns en vilja att ta del av kulturlivet igen. 

Under våren har Kulturskolan sett ett ökat deltagande på både lektioner och på våra konserter 

och arrangemang vilket visar på hur viktigt det är med det personliga mötet mellan elev och 

lärare. 

Det bedrivs ett aktivt arbete med att möta de seniora kommuninvånarnas behov. Antalet 
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deltagare i kommunens erbjudna aktiviteter för seniorer ökar och önskemål om fler och mer 

lokala aktiviteter finns. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

• Utredning om förutsättningar för mountainbikeled pågår. 

• Markanvisning har gått ut för byggnation av ny idrottshall i Diseröd. 

• Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator kommer att genomföras under 

året 

• En evenemangsutvecklare arbetar särskilt med bokningar av Mimers Kulturhus och 

samordnar kommunens större samarrangemang som riktar sig mot kultur- och 

fritidsliv. 

• Marknadsföring i syfte att bibehålla intresset och ge kunskap om vad verksamheten 

kan erbjuda. 

• Införande av en digital lärplattform - StudyAlong - för kulturskolan pågår. Plattformen 

presenterar kulturskolans utbud på ett enkelt sätt och gör det möjligt att anmäla sig och 

betala sin avgift digitalt. Den möjliggör digitala lektioner, inspelat 

undervisningsmaterial, att lägga upp noter digitalt samt att dela lektionsupplägg 

mellan lärare i olika kommuner.  

• Ytterligare statliga medel finns att söka som avser att motverka ensamhet för personer 

med demenssjukdomar. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Antal aktiviteter 
redovisade inom 
LOK-stödet 
(Lokalt 
aktivitetsstöd) 

15 417 

 

16 000 

 

Antal aktiva 
individer 7-20 år. 

 

 

8 265 
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3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och 

aktivt kulturliv 

3.5.1 8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 

funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 

Tolkning 

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare. 

Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med 

funktionsvariation 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Aktiviteterna inom LOK-stödet är lika många som innan pandemin och visar att föreningarnas 

idrottsverksamheter är på samma omfattning som tidigare. Antalet deltagare är något högre än 

innan pandemin. Flera av målets indikatorer redovisas till årsskiftet. 

Nationaldagsfirandet, Marstrand match cup och OK-jolle VM är exempel på lyckade 

evenemang som genomförts under året. Utesimbadet och Bohus fästning lockar både invånare 

och besökare. 

Motionsspår (800 meter och 2,5 kilometer) i Fontin är upprustade och handikappanpassade. 

Vadholmens badplats är handikappanpassad med kostnadsfri utlåning av badrullstol. 

Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator pågår enligt plan. Översyn av 

tillgänglighet till lekplatser är genomförd och har berört fler perspektiv än syn och hörsel. 

Kulturen har kommit igång med evenemangsverksamheten i hela kommunen. De flesta 

arrangemang under pandemin har varit i Kulturhuset eller centralt i Kungälv. Antal besökare 

till evenemang i kulturhuset och Mimers teater ökar. 

Biblioteken har varit öppna hela sommaren. Utfallet av utlån på biblioteket är lägre än 

målvärdet som baserades på nivåer innan pandemin. Andra kommuner från Bibliotek i Väst 

visar på liknande resultat och en utmaning är att få samma besöksnivå som innan pandemin. 

Kulturskolans ordinarie verksamhet med undervisning, konserter och projekt har kunnat 

genomföras som planerat. Orkesterverksamheten var dock satt på paus fram till vecka 8 på 

grund av restriktionerna. Under våren hade öppet hus med prova-på-verksamhet cirka 450 

besökande. Uppsökande verksamhet har genomförts i alla kommunens skolor genom ett 

musikprojekt riktat framförallt till åk 1-3. Flera sommardagläger har genomförts under två 

veckor i juni samt en vecka i augusti. 

Trygga Ungdomsmiljöer har efter pandemin haft ett stort tryck på verksamheten och många 

ungdomar söker sig till mötesplatser. 

Inom Vård och omsorgsboende har träffpunkterna öppnat upp igen efter att ha varit stängda 

under pandemin. Fler äldre får återigen tillgång till och kan delta i ett rikt kulturliv och 

fritidsliv. Under pandemin utvecklades nya arbetssätt såsom mer aktiviteter och utbud på 

enheterna eller i andra format vilket har resulterat i ett tillgängligare utbud. Statliga medel 

med inriktning att motverka ensamhet bland äldre har rekvirerats. Det har möjliggjort en 
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breddning av utbudet av aktiviteter och kulturarrangemang. Bland annat har alla som bor på 

Vård och omsorgsboende erbjudits att delta på musikunderhållning på Folkets park samt 

andra utflykter respektive vårdhundar på äldreboende. 

Kungälv har ett gott utbud av sociala aktiviteter för de äldre invånarna att delta i där både 

kommunen och de lokala föreningarna bidrar. Exempel är seniorcaféer med diverse olika 

aktiviteter, promenadgrupper, dansgrupper och föreläsningar. 

Kungälvs handbollsklubb får extra bidrag till "Handboll för alla" som riktar sig till 

målgruppen med funktionsnedsättning. 

Bedömning av resultaten 

Resultaten visar på att deltagare, publik och arrangörer kommer tillbaka efter pandemin. Inom 

vissa områden har man inte kommit tillbaka hela vägen ännu, men utvecklingen går åt rätt 

håll. 

Förklaring och analys 

Antalet aktiviteter, besökare och deltagare till aktiviteter har börjat återhämta sig efter 

pandemin. Det finns ett stort engagemang i föreningar och verksamheter. Satsningar görs för 

att tillgängliggöra och förbättra anläggningar. Pandemin har stimulerat till nya lösningar men 

har också hindrat många från att delta i ett rikt och varierat kultur och fritidsliv. 

Kulturverksamheten arbetar för att komma tillbaka till där den var innan pandemin startade. 

Besöksantalet ökar och det finns en vilja att ta del av kulturlivet igen. 

Under våren har Kulturskolan sett ett ökat deltagande på både lektioner och på våra konserter 

och arrangemang vilket visar på hur viktigt det är med det personliga mötet mellan elev och 

lärare. 

Det bedrivs ett aktivt arbete med att möta de seniora kommuninvånarnas behov. Antalet 

deltagare i kommunens erbjudna aktiviteter för seniorer ökar och önskemål om fler och mer 

lokala aktiviteter finns. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

• Utredning om förutsättningar för mountainbikeled pågår. 

• Markanvisning har gått ut för byggnation av ny idrottshall i Diseröd. 

• Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator kommer att genomföras under 

året 

• En evenemangsutvecklare arbetar särskilt med bokningar av Mimers Kulturhus och 

samordnar kommunens större samarrangemang som riktar sig mot kultur- och 

fritidsliv. 

• Marknadsföring i syfte att bibehålla intresset och ge kunskap om vad verksamheten 

kan erbjuda. 

• Införande av en digital lärplattform - StudyAlong - för kulturskolan pågår. Plattformen 

presenterar kulturskolans utbud på ett enkelt sätt och gör det möjligt att anmäla sig och 

betala sin avgift digitalt. Den möjliggör digitala lektioner, inspelat 

undervisningsmaterial, att lägga upp noter digitalt samt att dela lektionsupplägg 

mellan lärare i olika kommuner.  

• Ytterligare statliga medel finns att söka som avser att motverka ensamhet för personer 

med demenssjukdomar. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Antal 
deltagartillfällen 
på kulturskola 

 

 

25 000 

 

Antal 
kulturevenemang 

 

 

500 

 

Antal utlån av 
media till barn och 
unga på 
biblioteken 

93 269 

 

100 000 

 

Antal utlån media 
totalt 

176 774 

 

215 000 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Upplevd trygghet 
på KultLab, andel 
(%) positiva svar 

 

 

91% 

 

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 

för kommunen 

3.6.1 9. Förbättrat näringslivsklimat 

Tolkning 

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet 

och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett 

gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och 

transparenta. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Det sammanslagna 

resultatet för 2021 visar att kommunen ökar sitt NKI (Nöjd Kund Index) till 76. För 

myndighetsområde miljö har resultatet (60) minskat något sedan föregående år och är lägre än 

genomsnittet i riket (71) och Göteborgsregionen (67). Resultatet är dock relativt stabilt över 

lång tid. Nöjd-kund Index för livsmedelstillsyn hos företag i Kungälv har ökat från 78 till 85. 

Resultatet är högre än genomsnitt för riket (78) och Göteborgsregionen (78). 

Kungälvs placering i Svenskt Näringslivs ranking förbättrades med 32 placeringar till plats 

179 vilket är bättre än målvärdet. 

Indikatorn om upplevd trygghet ("..avstår att gå ut ensam") redovisas till årsbokslutet. 

Resultatet från tidigare år visar på ett försämrat resultat både för kvinnor och män. 

Samverkan med näringslivet har varit begränsat på grund av pandemin. När restriktionerna nu 

är borttagna återupptas aktiviteter och samarbeten av olika slag. 

Inom Samhällskontraktet samarbetar förvaltningen med företag och föreningar. Under 2022 

har åtta nya företag gått med i Samhällskontraktet och fler är intresserade av att delta. 

Kommunens feriejobb för ungdomar har ett fortsatt stabilt söktryck. Fram till och med 

september har 304 feriejobb erbjudits. Fler ungdomar har i år sökt sommarjobb på den 

ordinarie arbetsmarknaden då det har funnits gott om jobb under första halvåret. På 
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gymnasieskolan är arbetsplatsförlagt lärande en del av yrkesprogrammen och branschråd 

finns för samtliga yrkesprogram. På ekonomiprogrammet och andra program finns aktiva UF-

företag. 

Vuxenutbildningen bidrar aktivt till företagens kompetensförsörjning genom GR:s 

yrkesutbildningar samt kommunens lärlingsutbildningar. I Kungälv anordnas yrkesutbildning 

till undersköterska. Lärlingsutbildning finns inom restaurang, livsmedel samt industriteknik. 

Möjligheterna för eleverna att få jobb efter avslutad utbildning är god men söktrycket till 

utbildningarna har minskat något det senaste året. 

Inom ramen för planen Trygg i Kungälv genomförs olika aktiviteter bland annat i samverkan 

med Polisen och bostadsbolagen. 

Näringslivsfunktionen fortsätter samverkan med de olika företagarföreningarna i kommunen 

samt säkerställer att den löpande näringslivsservicen med återkoppling inom 48 timmar 

uppfylls. 

Bedömning av resultaten 

Insikt indikerar att företagare i stort är nöjda med kommunens service. Placeringen i Svenskt 

Näringslivs ranking visar på en positiv utveckling. Skola och arbetsmarknadsverksamheten 

genomför bra aktiviteter tillsammans med näringslivet och andra aktörer. Pandemin har 

försvårat möjligheterna att träffas och utbyta kunskap och erfarenhet. Kungälvsbornas 

upplevda trygghet har en negativ trend. 

Förklaring och analys 

Resultatet i Insikt visar att utvecklingen är positiv och att det arbete som görs i förvaltningen 

ger resultat, Kungälv är på plats tre i regionen. Resultatet från Svenskt Näringslivs ranking 

indikerar att näringsklimatet i Kungälv förbättras. Den upplevda tryggheten påverkas av 

omvärlden, exempelvis kan händelser i Göteborg innebära en ökad upplevd otrygghet i 

Kungälv. 

Samverkan med näringslivet har varit begränsat på grund av pandemin. När restriktionerna nu 

är borttagna kommer arbetet att återupptas, vilket underlättar för prao, arbetsplatsförlagt 

lärande i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt arbetspraktik och andra arbetsplatsnära 

insatser via Kompetenscentrum. 

Inom vuxenutbildningen kan det något minskade söktrycket till yrkesutbildningar förklaras av 

en bättre konjunktur efter pandemin. Fler personer har jobb och intresset för att studera blir 

därför lägre. 

Så här går vi vidare 

• Kompetenscentrum ska utveckla sin arbetsgivaservice genom att besöka företagen, 

kartlägga deras behov av rekrytering och tillsammans med företagen bestämma vilken 

typ av insatser som kan vara lämpliga för respektive företag. Handledning kommer att 

erbjudas på plats för de individer som är aktuella för insatser hos företagen. 

• Möjligheten att fördela prao på fler veckor, minst tre, kommer att ses över för att 

underlätta för företagarna att ta emot fler elever. 

• I gymnasieskolan fortsätter arbetet med branschråden, UF-företagen och 

arbetsplatsförlagt lärande. På Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med 

näringslivet kring praktikplatser. 

• Analys av fritextsvar i insiktsundersökningen planeras för att möta företagarnas behov. 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Förbättra Kungälv 
på Svenskt 
Näringslivs 
ranking 

179 

 

195 

 

Insikt, förbättra 
Kungälvs 
kommuns index 

 

 

73 

 

Miljö och hälsa -
 Index i 
servicemätningen 
insikt, 
Myndighetsområd
e miljö 

 

 

63 

 

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

 

 

80 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

 

 

23% 

 

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

 

 

43% 

 

Män16-84 år som 
avstår från att gå 
ut ensam, andel 
(%) 

 

 

10% 
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3.6.2 10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 

Tolkning 

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga 

lagstadgade maxtider. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som 

möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälvs kommun erbjuds 

plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser. 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för bygglov (70) ligger i stort sett på samma 

höga nivå som föregående år och har en uppgående trend ur längre perspektiv. Resultatet är 

bra i jämförelse med genomsnittet i riket (58) och Göteborgsregionen (52). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för myndighetsområde miljö (62) sjunker något 

under 2021 från jämfört med föregående år och är lägre än genomsnittet i riket (70) och 

Göteborgsregionen (65). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för myndighetsområde livsmedel (83) ökar något 

sedan föregående år och följer en uppåtgående trend. Resultatet är något högre än 

genomsnittet i riket (80) och Göteborgsregionen (82). 

Resultatet för nöjdhet med handläggningstid för allmän platsmarkupplåtelse (75) ökar något 

sedan föregående år och följer en uppåtgående trend. Resultatet är något högre än 

genomsnittet i riket (73) och Göteborgsregionen (72). 

Under mätperioden har 66 beslut som fattats enligt SoL, LVU eller LVM överklagats till 

förvaltningsdomstolar. Av de överklagade besluten har fyra gått emot kommunen vilket 

motsvarar sex procent. 

Den genomsnittliga utredningstiden inom barn och ungdom 0-20 år är under mätperioden 90 

dagar, vilket motsvarar lagens krav. Kungälvs kommun har i jämförelse med liknade 

kommuner den kortaste utredningstiden och cirka 35 procent kortare handläggningstid i 

relation till genomsnittlig handläggningstid. 

Den genomsnittliga utredningstiden för vuxna i åldern 21 år och äldre med missbruks- och 

beroendeproblematik är under mätperioden 47 dagar. I jämförelse med liknande kommuner är 

handläggningstiden två procent kortare än den genomsnittliga handläggningstiden. 

Genomsnittligt antal dagar från ansökan till dess att beslut om ekonomiskt bistånd har fattats 

är nio dagar vilket är en förbättring i relation till förgående mätperiod med 47 procent. I 

jämförelse med riket är väntetiden i Kungälvs kommun cirka 40 procent längre. 

Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats är under 

mätperioden 74 dagar. I jämförelse med liknande kommuner är den genomsnittliga tiden 40 

procent högre vilket motsvarar 30 dagar. 

Den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudandet om 
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lägenhet på ett särskilt boende är under mätperioden 50 dagar vilket är en förbättring med 40 

procent i relation till föregående mätperiod. Kommunen har 90 dagar på sig att verkställa ett 

beslut om särskilt boende. 

Bedömning av resultaten 

Resultaten är överlag goda och visar att kommunen har väl fungerande 

handläggningsprocesser. Inom några områden är handläggningstiden längre än i jämförbara 

kommuner och överskrider lagens krav. 

Förklaring och analys 

Översyn över antalet avdelningar och platser på förskolorna sker kontinuerligt och arbete 

pågår löpande för att kunna möte vårdnadshavarnas behov av en förskoleplats i närområdet. 

Bygglov har under 2021 lagt mycket fokus på införande av nytt verksamhetssystem vilket har 

krävt resurser och kan förklara det något lägre resultatet. Resultatet är bra efter 

förutsättningarna. Det återstår en inkörningsperiod då handläggarna ska lära sig systemet 

vilket kan avspeglas i något längre handläggningstider. 

Inom miljöområdet har det varit nyanställningar med upplärning vilket leder till längre 

handläggningstider. Kommunen har flera ärenden med förorenade områden som generellt tar 

lång tid att handlägga. 

Miljö- och livsmedel har som målsättning att få ut tillsynsrapport/kontrollrapport inom 14 

dagar efter besök vilket till största delen uppfylls. 

Genomlysning av handläggningsprocesserna har genomförts inom individ- och 

familjeomsorgen vilket bedöms ha bidragit till det förbättrade resultatet. 

Inom funktionshinder har volymerna ökat under aktuell mätperiod vilket påverkat 

arbetsmängden. Insatser enligt LSS ökade med cirka sex procent vilket kan förklara att 

handläggningstiden blivit längre då arbetsbelastningen varit högre. 

Så här går vi vidare 

• Nybyggnation av förskola pågår i Tjuvkil och centrum 

• Fortsatt arbete med e-tjänster och digitalisering 

• Översyn av handläggningsprocessen inom funktionshinder, enligt SoL och LSS 

• Översyn av verkställighet av bostad med särskild service samt särskilt boende 

• Revidering och framtagning av styrdokument enligt SoL och LSS samt LVU och 

LVM 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

SCB 
medborgarunderö
kning, Nöjd-
Medborgar-Index 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Bygglov - Index 
kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 

 

70 

 

Myndighetsområd
e miljö - Index 
Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 

 

70 

 

Myndighetsområd
e livsmedel -
 Index 
Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 

 

80 

 

Markupplåtelse 
allmän platsmark -
 Index 
Kundnöjdhet 
handläggningstid i 
Insikt 

 

 

75 
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3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 

hela kommunen 

3.7.1 11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 

verksamhetsmark och handel 

Tolkning 

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder, 

verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten  

Antalet bostäder i beviljade bygglov är 315 vilket är över målvärdet för året. 

Antalet bostäder i slutbesked (120) är lägre än målvärdet 200 för perioden. Utfallet beror på 

att flera stora byggprojekt inte är färdigställda. 

Antal bostäder i bygglov utomplans ligger något över målvärdet och är tillbaka till 

normalnivåer som innan pandemin. 

Inkomna bygglov ligger på en mer normal nivå idag jämfört med innan pandemin. Dock 

fortsatt högt inflöde. 

Hittills under året har inga detaljplaner med bostäder vunnit laga kraft och prognosen är 24 

bostäder innan året är slut. Två planer för verksamhetsmark har vunnit laga kraft. 

I början av augusti invigdes kommunens nya förskola i Nordtag för 180 barn. I december 

2022 sker tillträdet till ytterligare en ny förskola, den här gången i Tjuvkil för 108 barn. 

Planering för lokaler för kommunal verksamhet sker i den årliga revideringen av 

lokalförsörjningsplanen som är en bilaga till investerings- och driftprogrammet. 

Behov av bostäder med särskild service samplaneras med detaljplaner för bostäder. Framtida 

planberedskap för kommunala lokaler samplaneras med övrig planberedskap. Leveransen av 

kommunala lokaler som redan har lagakraftvunna detaljplaner följer plan. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att planeringsberedskapen för bostäder och kommunala lokaler är god. Flera 

stora detaljplaner med totalt sett flera tusen bostäder håller på att starta upp. Beredskapen för 

verksamhetsmark och handel är inte lika hög. 

Förklaring och analys 

Utfallet för bostäder i lagakraftvunna detaljplaner följer "produktionscykeln" där många/stora 

planer startar och avslutas ungefär samtidigt vilket ger höga utfall vissa år och lägre utfall 

perioder däremellan. Många stora planer har startats under året. 

Det finns en utmaning i tidplanen för leveransen av servicebostäder/andra kommunala 

bostadsbehov i de stora exploateringsprojekten eftersom byggnationen av bostäder är 

beroende av konjunkturen. 

Mark för verksamheter säljs så snart den är planlagd. En lokaliseringsstudie har inletts som 
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förväntas leverera förslag på nya verksamhetsområden. 

Så här går vi vidare 

• Projektering av ett nytt äldreboende med 90 platser i Ängegärde pågår.  

• Upphandling av tillbyggnad av Diseröds skola pågår.  

• Planering och projektering av om- och tillbyggnad av flera skolor så som 

Ytterbyskolan, Karebyskolan och Munkegärdeskolan pågår. 

• Färdigställa lokaliseringsstudie för verksamhetsmark 

• Fortsatt arbete med FÖP (fördjupad översiktsplan) Kode 

• Uppstart av ny översiktsplan för Kungälv  

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Antalet bostäder i 
beviljade bygglov 

315 

 

200 

 

Antalet bostäder 
som fått 
slutbesked (Antal 
färdigställda 
lägenheter) 

120 

 

200 

 

Antal bostäder i 
lagakraftvunna 
detaljplaner 

0 

 

200 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Antal bygglov 
utomplans 

45 

 

40 

 

3.8 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill 

reducera klimatutsläppen 

3.8.1 12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag 

Tolkning 

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 

gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 

Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 

internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Fossila koldioxidutsläpp sjunker och ligger under målvärdet. Resultatet för 2020 publicerades 

under sommaren 2022. 

Andelen lokalt förnybar elproduktion ökar långsamt och är under målvärdet. 

Antal resande med kollektivtrafik ökar efter pandemin. Resultatet för 2021 är under 

målvärdet. Detsamma gäller indikatorn "Antal körda mil per invånare med bil". 

Förberedelser för elektrifiering av marstrandsfärjan pågår med utredningar för färja, kajer och 

teknisk infrastruktur. 

Överföringsledningarna inom VA-utbyggnaden pågår enligt plan. Enskilda VA-utbyggnader 

pågår enligt plan i de flesta fallen. 

Bedömning av resultaten 

Resultaten visar en positiv utveckling. En viss osäkerhet råder om vad som händer med 

utsläppen efter pandemin men även hur lågkonjunktur och energibrist påverkar. Bedömningen 

är att målet kommer att uppnås. 

Förklaring och analys 

Pandemin och dess följder innebar minskade varu- och persontransporter vilket återspeglas i 
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utsläppsstatistiken. Reduktionsplikten och elektrifiering av fordon i samhället kan också bidra 

till resultaten. 

VA-utbyggnaden bidrar till ökad tillgång till kommunalt vatten och avlopp i de delar av 

kommunen som har lägre tillgång till grundvatten eller har otjänliga brunnar. Utbyggnad av 

kommunalt avlopp bidrar också till minskade utsläpp i havet och känsliga vattendrag. 

Tillgång till mark, ledningsrätter, projektörer, entreprenörer och eventuella överklaganden 

påverkar VA-projektens framdrift. 

Så här går vi vidare 

• Utbyggnad av laddinfrastruktur pågår och kommer att utvecklas över tid enligt plan 

• Fortsatta förberedelser för elektrifiering av marstrandsfärjan 

• Utbyggnad av VA enligt plan 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Fossila 
koldioxidutsläpp 
ton/invånare från 
lokaler samt 
fordon 

 

 

2,4 

 

Lokal förnybar 
elproduktion i 
Kungälvs kommun 

 

 

4,5% 

 

Totalt antal 
resande med 
kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

 

 

8 501 416 

 



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KS2022/1865-1 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  : Central delarsrapport Tertial 2 2022 (till KF)

  

 

 

 

Kommunstyrelse, Central delårsrapport Tertial 2 2022 43(82) 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Antal körda mil 
per invånare med 
bil 

 

 

800 

 

3.8.2 13. Ökad kollektiv jobbpendling 

Tolkning 

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på 

landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen. 

6-gradig bedömning 

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Antal kollektivtrafikresande ökar 2021 efter en markant nedgång 2020. Antal körda mil med 

bil per invånare fortsatte att minska något under 2021. Nyttjandegrad på pendelparkeringarna 

ökar under 2022. 

Bedömning av resultaten 

Resultaten från 2021 präglas till stor del av pandemi och distansarbete. Antalet resande med 

kollektivtrafik ökade från en låg nivå 2020. Hur den kollektiva jobbpendlingen kommer att 

utvecklas under 2022 och framåt är svårbedömt. Resultat för 2022 redovisas till årsbokslutet. 

Förklaring och analys 

Resultaten från 2021 påverkades av att fler arbetade hemma och många tog bilen istället för 

kollektivtrafik. Trots det ökade antalet resande med kollektivtrafik från 2020 års bottennivå. 

Att nyttjandegraden på pendelparkeringarna har ökat visar att fler väljer att åka kollektivt 

istället för att köra bil hela vägen till jobbet. 

Jobbpendlingen har ökat sedan de låga nivåerna under pandemin och nu är många tillbaka till 

att arbeta på plats istället för distansarbete. Lågkonjunktur och energibrist kommer att påverka 

utvecklingen de närmaste åren men det är oklart på vilket sätt. 

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra 

resultatet?) 

• En resvaneundersökning pågår för arbetsplatser i våra industriområden. Syftet är att 

undersöka och förbättra tillgängligheten för kollektivt resande till arbetsplatserna. 

• Under hösten planerar förvaltningen att genomföra en mer omfattande 

resvaneundersökning som vänder sig till alla medborgare i kommunen 
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Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

Totalt antal 
resande med 
kollektivtrafik i 
Kungälvs kommun 

 

 

8 501 416 

 

Antal körda mil 
per invånare med 
bil 

 

 

800 

 

3.9 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete 

och sysselsättning för de som står längst från 

arbetsmarknaden 

3.9.1 6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år 

Tolkning 

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer 

utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur 

försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera 

prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser 

anpassade efter dessa. 

6-gradig bedömning 

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har under den aktuella perioden varit 6,6 procent lägre än 

motsvarande period 2021. Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) har för 

perioden minskat med 9,7 procent. Totalt har kostnaderna per hushåll i genomsnitt ökat under 

året med ca 400 kr per månad. 

I jämförelse med riket har Kungälvs kommun 2021 en lägre kostnad för utbetalat ekonomiskt 
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bistånd (41 procent). I jämförelse med likvärdiga kommuner har Kungälv en marginellt högre 

kostnad (1,3 procent). 

Som i övriga landet visar utvecklingen för arbetslösheten i Kungälv en positiv trend. För hela 

riket ligger arbetslösheten på 7,0 procent, för Västra Götalandsregionen på 6,3 procent och för 

Kungälv 3,7 procent. 

Bedömning av resultaten 

Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) ligger inom målvärdet för 2022. 

Bedömningen är att verksamhetens mål i relation till utbetalat ekonomiskt bistånd är uppfyllt 

hittills under året och att Kungälvs kommun har en låg kostnadsnivå i jämförelse med riket 

och jämförbara kommuner. 

Förklaring och analys 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd påverkas av ett antal olika faktorer. Bland annat har 

följande förändringar skett: 

• Genomsnittstiden för varaktighet på ärendena har ökat med 40 dagar. 

• Antal långvariga ärenden har minskat med 30 procent. 

• Riksnormen som ligger till grund för försörjningsstödet har höjts med 1,6 procent. 

Utifrån brukarnas behov samverkar Kungälvs kommuns med bland annat Arbetsförmedlingen 

om relevanta insatser för att korta tiden för ekonomiskt bistånd. 

Samhällskontraktet är en plattform för att tillsammans med företag och föreningar initiera 

olika förebyggande insatser, skapa sysselsättning och bidra till att minska arbetslösheten. 

Under 2022 har åtta nya aktörer gått med i Samhällskontraktet. Upparbetat relation har lett till 

att sex av dessa företag tagit emot kommuninvånare för olika former av anställningar. 

Tillsammans med IFK Kungälv, som också gått med under våren, har projektet Agora - Ett 

aktivt Kungälv startats. 

Kompetenscentrum har under hösten tagit fram indikatorer för att följa upp effekten av arbetet 

med Samhällskontrakt. Resultat kommer att redovisas med start T1 2023. 

Så här går vi vidare 

• Analys av målgruppsinventering av samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd 

gemensamt med utförare av insatser för att bättre matcha insatser utifrån behov. 

• Pilotprojekt i samarbetet med SKR ska identifiera tidiga insatser och undvika 

långvarigt ekonomiskt bistånd för individer med arbetshinder, sociala skäl samt 

sjukskrivna. Projektet pågår under 2022 och 2023. 

• Samverkan med Arbetsförmedlingen ska fördjupas kring de individer som 

Arbetsförmedlingen bedömer ska delta i Arbetsförmedlingens insats Rusta och 

Matcha. Dessa individer har ekonomiskt bistånd från Kungälvs kommun och får stöd i 

att hitta arbete och studier via Arbetsförmedlingen istället för via Kungälvs kommuns 

Kompetenscentrum. Utifrån Arbetsförmedlingens reformering behöver samarbetet 

utvecklas på både lokal nivå och nationell nivå.  

• Kompetenscentrum ska utveckla sin arbetsgivarservice genom att besöka företagen, 

kartlägga deras behov av rekrytering och tillsammans med företagen bestämma vilken 

typ av insatser som kan vara lämpliga för respektive företag. Handledning kommer att 

erbjudas på plats för de individer som är aktuella för insatser hos företagen. 

• Utveckling av insatser för individer där sjukdom eller andra funktionsnedsättningar 

skapar svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel genom bedömning 
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av arbetsförmåga, underlag till Försäkringskassan och läkare med mera. 

• Kompetenscentrum arbetar med lokala jobbspår. Ett samarbete med Måltidsservice 

har startats upp och man tittar nu närmare på ett liknande jobbspår inom 

äldreomsorgen med serviceassistenter. På sikt är ambitionen för Kompetenscentrum 

även att engagera sig i regionala jobbspår. 

• Fortsätta utveckla samhällskontrakt med fokus på flera arbetsträningsplatser, 

yrkesorienteringsplatser och jobbmöjligheter. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

3,7% 

 

4,3% 

 

Utbetalt 
försörjningsstöd 
exklusive 
nyanlända, tkr per 
tertial 

7 322 

 

7 000 

 

3.9.2 14. 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret 

erbjuds utbildning eller annan aktivitet 

Tolkning 

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

6-gradig bedömning 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

I april 2022 var 89 ungdomar från Kungälv registrerade inom det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA), vilket är en minskning jämfört med 118 inskrivna i november 2021. 

Inflödet av nya ungdomar var under perioden januari-april jämnt och samtliga ungdomar 

kontaktades och erbjöds insats inom två veckor från registrering. 

Av de 89 inskrivna ungdomarna hade 38 ungdomar en varaktig sysselsättning i form av arbete 
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eller andra studier. 46 ungdomar var i en pågående insats i form av vägledning, uppföljning 

eller samordnad insats. 5 ungdomar har avböjt insats från KAA och följs upp enligt gällande 

rutin tills de fyller 20 år. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet har uppnåtts så här långt under året. 

Förklaring och analys 

Resultatet visar på ett välfungerande arbete inom KAA med tydliga rutiner. Samtidigt kan 

mer göras för att få ungdomarna i KAA i arbete eller studier. Prio är att utveckla samarbetet 

mellan KAA och gymnasieskolan, grundskolan och vuxenutbildningen ytterligare. För 

gymnasieskolan kan det handla om att uppmärksamma elever som ligger i riskzonen för 

skolavhopp och att skapa ett samarbete kring dessa elever innan de väljer att hoppa av. Här är 

kontakten mellan KAA och gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare särskilt viktigt. För 

vuxenutbildningen kan samarbetet handla om elever där det är lämpligt att de påbörjar 

vuxenutbildning innan andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Även från grundskolan 

finns ett mindre antal elever som inte väljer att påbörja gymnasieskolan som är viktigt att 

fånga upp så snart som möjligt. 

Så här går vi vidare 

• Utökad samarbete mellan KAA och andra skolformer enligt ovan. 

• Fortsatt arbete med att få det fåtal ungdomar som avböjt insats från KAA att delta i 

aktiviteter eller påbörja studier. 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärde 
2022 

 

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

 

 

15% 

 

indikatorn Minska andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studera följs inte upp och tas bort 2023. 
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3.9.3 15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 

villkoras mot individuella kontrakt med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande insatser 

Tolkning 

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 

känsla av sammanhang (KASAM). 

6-gradig bedömning 

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt 

Beskrivning och jämförelse av resultaten 

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket. Aktuell 

period 2022 är det totalt 351 vuxna individer. 

För de som söker ekonomiskt bistånd är det ca 65 % som av olika skäl inte står till 

arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på 

grund av psykisk ohälsa men sakna/ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha 

beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära 

relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. För dessa individer kan försörjningsstödet 

inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och 

försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till 

ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård. 

Bedömning av resultaten 

Bedömningen är att målet är uppfyllt då försörjningsstöd villkoras mot individuella kontrakt 

med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det. 

Samtliga av dessa ärenden kravställs att delta i arbetsmarknadsfrämjande insatser inom 

kommunens Kompetenscentrum. 

Förklaring och analys 

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om 

ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen registreras och kodas för varje ärende i 

verksamhetssystemet. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är 

endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för 

arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det 

ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). 

Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till 

exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man 

som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om 

arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. För perioden rör det sig om 89 ärenden. 

Så här går vi vidare 

• Kompetenscentrums utvecklingsarbete just nu är inriktat på samhällskontrakt, 

jobbspår, DUA, kontakt med arbetsgivare samt yrkesutbildning och lärlingsutbildning 

för att få fler individer i arbete och studier. 

• Lokala överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska uppdateras 
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och förändras utifrån reformeringen inom Arbetsförmedlingen. Arbetet har påbörjats 

lokalt och ska också ske nationellt med början i höst efter initiativ från SKR. 

• Pilotprojekt i samarbete med SKR för att identifiera tidiga insatser och undvika 

långvarigt ekonomiskt bistånd för individer med arbetshinder sociala skäl samt 

sjukskrivna. Projektet pågår 2022 - 2023 och genomförs i samarbete med individ och 

familjeomsorgens missbruk och beroendevård samt funktionshinderverksamhet 

kopplat till socialpsykiatri. 

 

Indikator 
Utfall 
2022 

Målvärd
e 2022 

 

Andel uppdrag till 
AME från 
försörjningsstöd 

54% 

 

95% 

 

Indikatorn Andel uppdrag till AME från försörjningsstöd är inte relevant för måluppfyllelsen och tas bort till 2023. 
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4 Personal 

4.1 Anställda 

  
Utfall 1/8 

2022 
Utfall 1/8 

2021 

Antal anställda 3 902 3 640 

Antal anställda, kvinnor 3 120 2 970 

Antal anställda, män 782 670 

Antal årsarbetare 3 776 3 495 

Antal årsarbetare, kvinnor 3 008 2 841 

Antal årsarbetare, män 768 655 

4.2 Arbetade timmar 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Månadsavlönade (antal timmar) 3 389 801 3 362 178 

Mer/övertid (antal timmar) 44 159 31 703 

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 2 659 162 2 650 167 

Månadsavlönade, män (antal timmar) 730 639 712 011 

Timavlönade (antal timmar) 334 876 343 920 

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 245 066 251 198 

Timavlönade, män (antal timmar) 89 810 92 722 

4.3 Sjukfrånvaro 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

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

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor 10,8 9,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män 6 4,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år 8,2 7,4 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år 9,1 8,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år 11,3 10,1 

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 38,4 39,8 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar 4,9 4,1 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer 5 4,7 

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar 1,7 1,6 
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4.4 Sjuklönekostnad 

  

Utfall 
2022 (8 

mån) 

Utfall 
2021 (8 

mån) 

Sjuklönekostnad Kronor 
31 168 90

1 
27 117 04

2 

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 
26 429 64

0 
23 508 70

5 

Sjuklönekostnad kronor, män 4 739 261 3 608 337 

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 
12 545 48

3 
11 158 66

3 

Summa 
43 714 38

4 
38 275 70

5 

4.5 Kommentar till utfall 

Antal anställda har ökat med 262 personer jämfört med T2 2021. Ökningen har framför allt 

berott på att timvikarier under sommaren anställts på månadsanställningar inom sektor 

Trygghet och stöd. Dessa anställningar var fortfarande aktiva vid mätdatumet för T2 2022 den 

1 augusti. Detta blir synlig då ökningen under T1 2022 var med 48 anställda mot föregående 

års motsvarande period. Den största ökningen har därmed skett under sommarmånaderna 

2022. 80 procent av våra anställda består av kvinnor och 20 procent av män. Det är en 

liknande fördelningen som finns i andra kommuner i Sverige. 

Antal årsarbetare, som utgör den sammanlagda avtalade arbetstiden, har ökat med 281. Detta 

beror delvis på sommarvikarierna som anställts på månadsanställningar över 

semesterperioden, och delvis på att det finns en ökning av sysselsättningsgraden över tid. 

Inom sektor Trygghet och stöd, där störst andel av anställda på deltid arbetar, finns en ökning 

av sysselsättningsgraden med 1,3 procentenheter sedan T2 2021. 

Den totala utförda tiden har ökat med ca 31 000 timmar mellan T2 2021 och T2 2022. När 

kommunen växer ökar behovet av service. Efter pandemin har brukare åter tagit emot fler 

tjänster, exempelvis har hemtjänsttimmarna ökat med ca 7 procent (ca 18 800 timmar) för 

perioden jan-aug 2022 jämfört med samma period 2021. Då det fortsatt är hög sjukfrånvaro 

bland både ordinarie och vikarierande personal samt utmaningar i rekryteringen förklarar 

detta delvis den ökade mer- och övertiden med 39,3 procent (12 456 timmar). 

Antal timmar utförda av månadsavlönade ökade med 27 623 timmar mellan T2 2021 och T2 

2022. Detta bör jämföras med att det var en minskning av utförda timmar av månadsanställd 

personal med 19 997 mellan T1 2021 och T1 2022. Det bör även jämföras med att antal 

timmar som utförts av timavlönad personal har minskat med 27 494 timmar mellan T2 2021 

och T2 2022. Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 

var 12,7 procent, vilket var lägre än mätningen för samma period föregående år. 

En förklaring till den stora ökningen av utförd tid av månadsanställda och minskad utförd tid 

av timanställda jämfört med resultatet föregående mätperioder är att sommarvikarierna som 

tidigare år anställts som timavlönade under sommaren 2022 anställts på månadsanställningar. 

Anledningen till att de 2022 fått månadsanställning är för att Kungälvs kommun strävar efter 

att skapa trygghet hos våra anställda för att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs 

kommun. 

Sommaren 2022 fick samtliga anställd i kommunen ett erbjudande om att flytta semester 
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utanför semesterperioden mot viss ersättning. Anledningen var för att möta svårigheter med 

sommarbemanningen inom vissa verksamheter, främst Trygghet och Stöd. Detta innebar att 

fler ordinarie anställda arbetade under T2 2022 jämfört med tidigare år då det tagit ut sin 

semester under denna period. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1 procentenheter jämfört med T2 2021. 

Sjukfrånvaron för T2 2022 var lägre än under årets första mätperiod. Sjukfrånvaron för T1 

2022 var 11,9 procent vilket var den högsta mätningen i en mätperiod sedan pandemins början 

och detta påverkar även sjukfrånvarostatistiken för T2. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor 

(10,8 procent). Störst ökning kan dock ses hos män (6 procent) som ökat med 1,3 

procentenheter sedan föregående års mätning. Sjukfrånvaron har ökat i alla ålderskategorier 

även om ökningen, och sjukfrånvaron, är högst bland medarbetare över 50 år (11,3 procent). 

Pandemin är fortsatt en förklaring till höga sjuktal. Timavlönades sjukfrånvaro ingår inte i 

statistiken av den totala sjukfrånvaron men inkluderas i sjuklönekostnaderna. 

Sjuklönekostnaderna, den del som arbetsgivaren ersätter, har ökat med 4 mkr (15 procent) 

jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för sjuklön redovisas eftersläpande i 

förhållande till sjukfrånvarostatistiken. Personalomkostnader kopplade till 

sjuklönekostnaderna (lagstadgade avgifter, försäkringar, pensionspåslag och lokalt påslag för 

personalvård) har ökat med 1,4 mkr (12,4 procent) mot föregående års mätperiod. 

Kostnadsökningarna beror på att sjukfrånvaron varit högre än föregående år. Kommunen har 

fått 19,3 mkr i statligt bidrag för ökade sjuklönekostnader under T2 2022. 
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5 Ekonomi  

5.1 Förenklad förvaltningsberättelse 

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2022 präglades av pandemin och 

osäkerhet i de prognoser/scenarios som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. I 

de senast presenterade prognoserna för skatteunderlaget (augusti 2022) är utvecklingen 

fortsatt positiv jämfört mot budget. Det beror till stor del på att arbetsmarknadens fortsätter att 

utvecklas väl, fler blir sysselsatta och lönesumman ökar därmed starkt. Från 2023 växlar dock 

ökningstakten av lönesumman ner till följd av den sämre konjunkturen och de ekonomiska 

förutsättningarna försämras de kommande åren. 

Inflationen har under våren och sommaren stigit till rekordhöjder. Den i augusti presenterade 

prognos från SCB visade en inflation om 9 procent. Bakom uppgången ligger framförallt 

prishöjningar på livsmedel och dessutom kvarstår höga priser på el och drivmedel. Det 

tillkommer också stigande räntekostnader. 

Prognosen för årets resultat 2022 är 357,2 Mkr mot budgeterade 90,0. I resultatet ingår 

115 Mkr i engångsintäkter varav 111 Mkr är exploateringsintäkter och 4 Mkr är i 

realisationsvinster vid försäljning av mark. 

Prognosen för årets resultat motsvarar 11,1 procent av skatter och statsbidrag. Exkluderas 

intäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster ur det prognosticerade 

resultatet blir det 242,2 Mkr, vilket motsvarar 7,5 procent av skatter och statsbidrag. Även 

utan dessa intäkter nås alltså det finansiella målet om ett resultat om 4,0 procent av skatter och 

statsbidrag. 

Sektorerna Bildning och lärande, Samhälle och utveckling samt Stabens funktioner har ett 

överskott eller en ekonomi i balans. Sektor Trygghet och Stöd redovisar ett underskott, -

17,5 Mkr, vilket beror på ökade kostnader inom myndighet. Bemanningssituationen inom 

Trygghet och stöd har varit ansträngd inom äldreomsorgen och LSS. Underskottet inom dessa 

verksamheter kompenseras av överskott inom andra verksamheter i sektorn. 

Balanskravsresultatet uppgår till 317,4 Mkr. 

Med ovanstående prognos kommer kommunen att nå balanskravsresultatet för 2022 

tillsammans med övriga finansiella målsättningar. 

Investeringarna prognosticeras till 546 Mkr 2022, jämfört med budgeterade 620 Mkr. 

Kommunens låneskuld har minskat genom amortering med 150 Mkr under året. Vid augusti 

månads utgång var kommunens låneskuld 1 570 Mkr. Ytterligare en amortering om 70 Mkr är 

planerad under september månad. 
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Inflyttningen hittills i år är 1,18 procent, vilket är något lägre ökningstakt än föregående år vid 

samma tidpunkt. Vid juli månads utgång var vi 48 840 invånare. Kommunen beräknas ha 

49 342 invånare vid årets slut enligt senaste befolkningsprognos. 

 

Restriktionerna från folkhälsomyndigheterna avseende covid-19 har tagits bort i olika steg. 

Den 9 februari 2022 påbörjades borttagandet av restriktionerna för pandemin och den 1 april 

klassades inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vi 

konstaterar att pandemin fortsatt haft en påverkan på verksamheterna under framförallt de 

första månaderna för 2022. 

Bedömningen är att God ekonomiska hushållning kommer att uppnås. De finansiella målen 

bedöms vara uppfyllda vid årets slut och att verksamhetsmålen huvudsakligen kommer att 

uppfyllas. 
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De kommunala bolagen Kungälv Energi AB med dess dotterbolag Kungälv Närenergi AB, 

Bohusläns kommunala Exploaterings AB samt stiftelsen Kungälvsbostäder redovisar alla 

prognoser för årets resultat som är positiva. 

Kungälvs Energi AB och Kungälvsbostäder redovisar en prognos som ligger i nivå med 

budget medan Bohusläns kommunala exploaterings AB redovisar ett resultat på 1,4 Mkr 

jämfört mot budgeterade 18,1 vilket är en negativ avvikelse med 16,7 Mkr. Det beror på 

förskjutningar av intäkter för försäljning av verksamhetsmark till 2023. 

5.1.1 Finansiella mål 

Indikator  Kommentar 

4 procent överskott av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

 Årets resultat prognostiseras till 357,2 att jämföras 
mot budgeterat på 90,0 Mkr. Resultatet innehåller 
exploateringsintäkter på 111,0 Mkr samt 4,0 Mkr i 
realisationsvinster. Dessa intäkter är av 
engångskaraktär. Årets resultat motsvarar 11,1 
procent av skatter och statsbidrag. 

Exkluderas intäkter från exploateringsverksamheten 
och realisationsvinster ur det prognostiserade 
resultatet blir det 242,2 Mkr. Det motsvarar 7,5 
procent av skatter och statsbidrag. Även utan dessa 
intäkter nås det finansiella målet om ett resultat om 
4,0 procent av skatter och statsbidrag. 

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

 Soliditeten mäts vid årsbokslutet. Bedömningen är 
att det finansiella målet uppnås både för kommunen 
och koncernen. 

Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara 
60 % eller högre 

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

När kommunens löpande driftverksamhet har 
finansierats bör en tillräckligt stor andel av 
skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera 
årets investeringar. När nyckeltalet är över 100% 
innebär det att kommunen skattefinansierat alla 
sina investeringar. 
Årets resultat prognosticeras till 357 Mkr och 
avskrivningarna till 189 Mkr. Det innebär att 
utrymmet för investeringarna är 546 Mkr. 
Nettoinvesteringarna 2022 beräknas uppgå till 
545 Mkr. Prognosen för utfallet 2022 är att 
investeringarna är finansierade till 100%. 
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5.1.2 Resultatprognos 

Resultatprognos 2022 (12 månader) 

 Prognos Budget Bokslut Bokslut 

Belopp i Mkr 2022 2022 2021 2020 

     

Verksamhetens 
intäkter 

943,3 808,7 1 058,7 843,6 

Personalkostnader -2 135,9 -2 174,2 -2 020,6 -1 964,3 

Övriga 
verksamhetskostnader 

-1 451,1 -1 388,4 -1 407,4 -1 358,9 

Jämförelsestörande 
kostnader 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens 
kostnader 

-3 587,0 -3 562,6 -3 428,0 -3 323,2 

Avskrivningar -189,1 -195,0 -180,2 -182,2 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-2 832,9 -2 948,9 -2 549,5 -2 661,8 

Skatteintäkter 2 721,5 2 632,9 2 522,6 2 378,0 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

486,5 434,0 466,0 461,0 

Verksamhetens 
resultat 

375,1 118,0 439,1 177,2 

Finansiella intäkter 33,2 26,2 48,5 33,1 

Finansiella kostnader -51,1 -54,2 -37,6 -51,4 

Resultat efter 
finansiella poster 

357,2 90,0 450,0 158,8 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 357,2 90,0 450,0 158,8 

Årets resultat prognosticeras till 357,2 att jämföras mot budgeterat på 90,0 Mkr. Resultatet 

innehåller exploateringsintäkter på 111,0 Mkr samt 4,0 Mkr i realisationsvinster. Dessa 

intäkter är av engångskaraktär. Årets resultat motsvarar 11,1 procent av skatter och 

statsbidrag. 

Exkluderas intäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster ur det 

prognosticerade resultatet blir det 242,2 Mkr, vilket motsvarar 7,5 procent av skatter och 

statsbidrag, så även utan dessa intäkter nås det finansiella målet om ett resultat om 4,0 procent 

av skatter och statsbidrag. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott på 141,1 Mkr för helåret 2022.Vi 

har sett en fortsatt stark återhämning av lönesumman första halvåret 2022. Arbetsmarknaden 

utvecklas väl med fler sysselsatta och stigande timlöner. Trots en prognos om bromsande 

tillväxt beräknas lönesumman för helåret 2022 öka starkt. Detta är huvudförklaringen till 

ökningen av skatteunderlaget i år. Slutavräkningen för 2021 är fastställd och resulterar i en 

positiv avvikelse på 16,9 Mkr. Prognosen för 2022 visar en förbättring gentemot prognosen i 

april med en positiv avvikelse på 50,0 Mkr för året. 
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Finansnettots positiva avvikelse på +10,1 Mkr hänförs till att investeringsnivån inte når upp 

till budgeterad nivå och att kommunens låneskuld har amorterats. Samtidigt har reporäntan 

höjts och förväntas höjas ytterligare under hösten, vilket innebär ökade räntekostnader. Årets 

utdelning från våra koncernbolag är totalt 13,8 Mkr, varav 12 Mkr från AB Kongahälla samt 

1,8 Mkr från Förbo AB. Detta är 3,8 högre än budgeterat. 

Prognos för nettokostnader i verksamheten  

Prognos för nettokostnader i verksamheten 

Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå 2020-2022 Mkr 

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår 

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

2021 2 774,0 63,9 205,3 224,5 2 549,5 

2022 2 948,9 66,7 116,0  2 832,9 

5.1.3 God ekonomisk hushållning 

1 september 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny definition av God ekonomisk 

hushållning enligt följande: 

God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och 

ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen 

uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

De finansiella målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut. 

I bedömningen av resultatmålen vid tertialrapport 2 är 12 gröna - det vill säga målet kommer 

att uppfyllas och 3 mål är gula - delvis uppfyllda/svårbedömda. Det innebär att 

verksamhetsmålen huvudsakligen är uppfyllda. 

Bedömningen är att kommunen kommer att nå God Ekonomisk Hushållning. 

5.1.4 Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat 2022, Mkr - prognos 2022  

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen 357,2  

Pensionsförpliktelser före 1998 -35,8  

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen 321,4  

Samtliga realisationsvinster -4,0  

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0  

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0  

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0  

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 317,4  

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0  

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0  

Årets balanskravsresultat 317,4  

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna 
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måste överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och 

återställas inom de närmaste tre åren. 

Vid avstämning av balanskravet i delårsrapporten justeras resultatet med följande två poster: 

• Pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 

• Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 

Efter dessa justeringar uppgår balanskravet till 317,4 Mkr. 

5.2 Periodutfall  

Kommunens utfall för den aktuella perioden är 424,7 Mkr mot budgeterat resultat på 

63,9 Mkr, en positiv avvikelse på 360,8 Mkr. 

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 697,8 Mkr jämfört med 1 620,9 Mkr motsvarande 

period föregående år. Nettokostnaden inklusive avskrivningar har i jämförelse mellan åren 

2021 och 2022 ökat med 76,9 Mkr eller 4,7 procent. 

Avvikelsen gentemot budget för verksamhetens nettokostnader är 264,3 Mkr. Till stor del 

beror denna positiva avvikelse på avräkningar inom exploateringsverksamheten samt 

realisationsresultat på totalt 55,7 Mkr. Det finns även överskott på volymer som beror på 

säsongsvariationer och kommer att upparbetas under hösten. Utöver detta finns avsatta medel 

för digitalisering, driftskostnader för investeringar samt konjunktur vilka ännu inte tagits i 

anspråk I utfallet ligger även ersättning på 19,0 Mkr från staten för höga sjuklönekostnader 

under perioden januari-augusti med anledning av Covid-19. 

 

Semesterskulden är låg efter sommarmånaderna, vilket påverkar resultatet positivt med 

51,4 Mkr. Se tabell nedan. 

Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 

99,3 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKR. Slutavräkningarna för 2021 och 2022 är båda 

är positiva, en avvikelse på närmare 50,2 Mkr. Återhämtningen av den svenska ekonomin har 

gått avsevärt fortare än vad man förutspått i tidigare prognoser. Utöver detta tillkommer 

mindre avvikelser på flera poster, vilka bidrar till den positiva avvikelsen. Utfallet för 

generella statsbidrag uppgår till 7,5 Mkr i delåret och fördelar sig enligt följande: 

• tillfälligt stöd för ökade kostnader finansiering, 1 Mkr 

• stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen, 1,8 Mkr 

• tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden", 3,4 Mkr 

• statsbidrag för kommunens medverkan vid 2022 års val, 1,3 Mkr 

Finansnettot visar en positiv avvikelse på 2,7 Mkr. Kommunen har under perioden amorterat 

150,0 Mkr samtidigt som det i rambudgeten tagits höjd för höjda räntenivåer. 

Investeringsbudgeten för årets första åtta månader är heller inte upparbetad. Utdelningen från 

koncernbolagen är 13,8 Mkr, gentemot periodiserad budget på 6,7 Mkr. 

Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr 

År Nettokostnad Förändring 

2020 1 671,0 2,5 % 

2021 1 620,9 -3,0 % 

2022 1 697,8 4,7 % 

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med T2 2021, se även avsnittet Personal. 
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Sjuklönekostnaderna, den del som arbetsgivaren ersätter, har ökat med närmare 5 Mkr (20 

procent) under perioden jan-aug 2022 jämfört med samma period förra året. Pandemin är 

fortsatt en förklaring till höga sjuktal. Den höga sjukfrånvaron bland både ordinarie och 

vikarierande personal samt utmaningar i rekrytering har också inneburit ökade kostnader för 

mer- och övertid. 

Årets lönerevision är klar och belastar delårsresultatet. 

Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr 

År Lönekostnad Förändring 

2020 929,6 1,3 % 

2021 963,4 3,6 % 

2022 1 014,3 5,3 % 

Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är 

semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut först under 

sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna 

då har passerat, något som påverkar resultatet positivt. Vid varje delårsbokslut bokas 

förändringen av skulden upp centralt och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet 

jämförbart med tidigare års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan 

semesterlöneskuldens påverkan. 

Förändringen av semesterlöneskulden är i år närmare 6 Mkr högre än föregående år. 

Förändring semesterlöneskuld, Mkr 

År Förändring 
Resultat inkl. 

semesterlöneskuld 
Resultat exkl. 

semesterlöneskuld 

2020 44,1 192,1 148,1 

2021 45,8 335,9 290,1 

2022 51,4 424,7 373,2 
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5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2022 

 Utfall Utfall Budget Utfall 

 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2021-08-31 

Belopp Mkr 
Fullfonderingsm

odell 
Blandmodell   

     

Verksamhetens intäkter 661,6 661,6 540,8 664,4 

Personalkostnader -1 326,6 -1 365,2 -1 447,6 -1 310,9 

Övriga verksamhetskostnader -893,9 -893,9 -925,3 -855,5 

Jämförelsestörande poster     

Verksamhetens kostnader -2 220,5 -2 259,1 -2 372,9 -3 022,0 

     

Avskrivningar -138,9 -138,9 -130,0 -118,8 

Verksamhetens nettokostnader -1 697,8 -1 736,4 -1 962,1 -2 476,4 

     

Skatteintäkter 1 820,0 1 820,0 1 755,2 1 673,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

323,9 323,9 289,3 294,6 

Verksamhetens resultat 446,1 407,5 1 613,2 -508,2 

     

Finansiella intäkter 22,8 22,8 17,4 16,5 

Finansiella kostnader -44,2 -28,2 -36,1 -28,0 

Resultat efter finansiella poster 424,7 402,1 1 594,6 -519,6 

     

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 424,7 402,1 1 594,6 -519,6 

  

Kungälvs kommun redovisar sina pensionsförpliktelser enligt den så kallade 

fullfonderingsmodellen. Flertalet kommuner tillämpar blandmodellen och har därmed en 

ansvarsförbindelse istället för en skuld avseende pensioner intjänade före 1998. Motiven för 

fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och 

utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av 

pensioner ökar. I ovanstående tabell visar vi delårsresultatet uppställt enligt båda modellerna. 

Av uppställningen framgår att resultatet är 22,6 Mkr högre vid redovisning av pensionerna 

enligt fullfonderingsmodellen än om vi istället redovisat i enlighet med blandmodellen. 

Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att 

ställa delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan 

läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man 

utläsa att prognosen för 2022 visar ett resultat på 357,2 Mkr, en positiv avvikelse mot 

budgeterat resultat för året med 267,2 Mkr. Delårsresultat per 2022-08-31 är 424,7 Mkr, en 

positiv avvikelse mot budget på 360,8 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för 

semesterlöneskulden på 51,4 Mkr, då denna påverkar resultatet positivt, se textavsnitt 

semesterlöneskuld. Resultatet per 2022-08-31 blir då istället 373,2 Mkr, mot budgeterade 
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63,9 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster 

gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på 

terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren och så vidare. 

Skatterna är i stort sett jämnt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen. 

Slutavräkning 2021 redovisas dock i sin helhet redan i delårsresultatet. 

  

Budget, prognos och utfall 2022 

        

 Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i Mkr 2022 2022 2022 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 

Politisk organisation -16,5 -17,0 0,5 -10,3 -11,3 1,0 

Stab -264,7 -294,9 30,2 -90,6 -196,6 106,0 

Bildning och lärande -1 306,3 -1 317,3 11,0 -853,8 -877,1 23,3 

Trygghet och stöd -1 149,9 -1 132,4 -17,5 -775,1 -754,8 -20,3 

Samhälle och 
utveckling 

-257,3 -257,3 0,0 -150,7 -169,1 18,4 

Finansiering 46,8 20,0 26,8 42,2 13,5 28,7 

Exploatering och 
realisationsresultat 

115,0 50,0 65,0 89,0 33,3 55,7 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-2 832,9 -2 948,9 116,0 -1 749,2 -1 962,0 212,8 

Skatteintäkter 2 721,5 2 632,9 88,6 1 820,0 1 755,2 64,8 

Generella statsbidrag 
och utjämning 

486,5 434,0 52,5 323,9 289,3 34,6 

Verksamhetens 
resultat 

375,1 118,0 257,1 394,7 82,5 312,2 

Finansiella intäkter 33,2 26,2 7,0 22,8 17,4 5,4 

Finansiella kostnader -51,1 -54,2 3,1 -44,2 -36,1 -8,1 

Resultat efter 
finansiella poster 

357,2 90,0 267,2 373,2 63,9 309,4 

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

Årets resultat 357,2 90,0 267,2 373,2 63,9 309,4 
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5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2022 

Belopp i Mkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat 424,7 335,9 450,0 

Avskrivningar 138,9 118,8 180,2 

Justering för avsättning pensioner och övriga 
avsättningar 

-8,5 56,3 49,4 

Justering för upplösning av bidrag till 
infrastruktur 

8,5 -22,7 -18,4 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster 

0,0 0,0 0,0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 

563,6 488,3 661,2 

    

Förändring förråd och exploateringsområden -5,2 8,4 39,2 

Förändring kortfristiga fordringar -56,3 -105,7 -145,4 

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

Förändring kortfristiga skulder -214,0 -107,3 12,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 288,1 283,7 567,3 

    

Ökning/minskning värdepapper -50,5 -29,5 -84,9 

Investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

-250,8 -106,4 -243,9 

Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

0,0 0,0 2,1 

Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 -31,0 

Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 31,0 

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten -301,3 -135,9 -326,7 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 70,0 30,0 85,0 

Amortering av långfristiga skulder -220,0 -125,0 -225,0 

Nyupptagna lån finansiell leasing 27,7 0,0 8,2 

Amortering av skulder för finansiell leasing -13,5 0,0 -1,6 

Förändring kortfristig del -21,6 0,0 0,0 

Förändring övriga långfristiga skulder 42,1 -10,3 -0,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -115,3 -105,3 -133,9 

    

Utbetalning av bidrag till infrastruktur -2,3 -3,7 -6,4 

Årets kassaflöde -130,8 38,8 100,3 

Likvida medel vid årets början 467,3 367,1 367,1 

Likvida medel vid årets slut 336,5 405,9 467,3 
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5.5 Balansräkning per 31 augusti 2022 

Belopp i Mkr 2022-08-31 2021-12-31 Förändring 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 10,7 7,6 3,1 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

4 663,6 4 556,8 106,8 

Maskiner och inventarier 109,3 107,2 2,1 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

4 772,9 4 663,9 108,9 

    

Finansiella anläggningstillgångar 761,8 711,3 50,5 
    

Summa anläggningstillgångar 5 545,3 5 382,8 162,5 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 280,8 289,3 -8,5 
    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Förråd och exploateringsområden 22,9 17,7 5,2 

Kortfristiga fordringar 553,3 497,0 56,3 

Kassa och bank 336,5 467,3 -130,8 

Summa omsättningstillgångar 912,7 982,0 -69,3 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 6 738,9 6 654,1 84,7 
    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

   

EGET KAPITAL    

Årets resultat 424,7 450,0 -25,3 

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 0,0 

Övrigt eget kapital 1 361,9 911,9 450,0 
    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt, 
Not 1 

963,8 972,3 -8,5 

Avsättning bidrag till infrastruktur 181,2 183,5 -2,3 
    

SKULDER    

Långfristiga skulder 3 059,6 3 174,9 -115,3 

Kortfristiga skulder 647,7 861,7 -214,0 

Summa skulder 3 707,2 4 036,5 -329,2 
    

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

6 738,9 6 654,1 84,7 

    

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt 
fullfonderingsmodell. 
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Kommunen har under året gjort en genomgång av samtliga gällande avtal rörande fast 

egendom för att identifiera om de ska klassificeras som finansiella eller operationella. 

Resultatet av klassificeringen redovisas i delårsbokslutet och ingående balans 2022 har 

justerats enligt nedan: 

Materiella anläggningstillgångar: 270,4 Mkr 

Eget kapital: -37,2 Mkr 

Långfristiga skulder: 307,6 Mkr 

 

 

5.6 Investeringsrapport samt exploatering och 

realisationsresultat 

  Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse 

Belopp i Mkr 2022-08-31 2022 2022  

Avgiftsfinansierade 
investeringar 

59,3 290,0 314,9 -24,9 

     

Skattefinansierade 
investeringar 

109,5 330,0 230,8 99,2 

Totalt 168,8 620,0 545,7 74,3 

Investeringar 

Diagrammet redogör för investeringsutfall, samt prognos för 2022, kontra budget år 2018 -

 2022. 

 

Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2022 uppgår till 620,0 Mkr och dess 

investeringsutfall uppgår till knappt 170,0 Mkr för perioden. Prognosen för året uppgår till 

546,0 Mkr och är beroende av att de större investeringsprojekt som pågår löper på och 

faktureras enligt plan. 

I nedanstående tabell redogörs för några av de större pågående investeringsprojekten i 

kommunen. ÖFL är förkortning av överföringsledning. 
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Avgiftskollektivet 

Avgiftskollektivet har en investeringsram på 290,0 Mkr för året och utfallet för perioden 

uppgår till knappt 60,0 Mkr. Det är tre förutsättningar som framförallt har styrt 

investeringsplaneringen för avgift på senare år; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av 

avloppssituationen i Marstrand samt att en förlängning och/eller en förändring av ett 

föreläggande i Harestad/Nereby beviljas. 

Kommunen är ålagda av Länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd senast 

31 december 2025. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till 

det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och 

därtill hörande pumpstationer. Etapp 1 i Aröd har slutförts och övriga etapper är pågående. 

En förutsättning för att fullfölja föreläggandet i Aröd är att samtliga överföringsledningar 

mellan Solberga och Kastellegården (Kastellegården-Björkås, Björkås-Vävra, Vävra-

Solberga, pumpstation Kastellegården samt vattenledningar från Diseröd, Sträcka E och F 

inklusive tryckstegring i Räfsdal) är klara och i drift under 2023. Under föregående år 

påbörjades entreprenaderna för Vävra-Björkås och sträcka F, och i och med att entreprenaden 

för Vävra-Solberga påbörjades under sommaren är samtliga omnämnda sträckor numera 

under byggnation. Givet att tidplaner håller kommer även samtliga sträckor att vara 

färdigställda senast under 2023. 

Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits 

och kommunen är av Länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och tidplan. 

Förprojektering är genomförd och projektering/utförande av de tre första etapperna är 

inplanerade i pågående budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela sträckan 

planeras vara klar 2030. Under året har kommunen fått ett föreläggande att bygga kommunalt 

VA på Norra Instön. Vatten ska vara utbyggt senast till 31 december 2030 och spillvatten 

senast 31 december 2036. 

Kommunen har också ett föreläggande gällande Harestad/Nereby som ska vara klart 31 

december 2024. Den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2023 öppnar upp för att 

områden som anses ha behov av kommunalt VA också ska kunna lösas med enskilda 

lösningar om vilja finns hos privata föreningar. Förhoppningen är att detta ska kunna bli en 

lösning för Harestad eftersom det finns privata föreningar i området med anslutning till det 

kommunala nätet. Detta förutsätter dock att Länsstyrelsen kan förändra föreläggandet och att 

den privata viljan finns. Oavsett hur föreläggandet i Harestad ska lösas kommer det behövas 

en förlängning av föreläggandet. Om det ska göras i kommunal regi skulle förlängningen 

behöva vara fram till 2030. 

Skattekollektivet  

Skattekollektivet har en investeringsram på 330,0 Mkr för året, och periodens utfall uppgår till 
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110,0 Mkr. 

Byggnation av Solhaga äldreboende har påbörjats, och innebär 22 nya boendeplatser med 

beräknad inflyttning hösten 2023. 

Hemsö AB har byggt en ny förskola i Nordtag, där kommunen startade upp verksamhet under 

augusti. Förskolan i Tjuvkil kommer att stå klar i slutet av året. 

Vidare pågår ett omfattande arbete för att återställa Sparråshallen efter en vattenskada. 

Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden att behövas för att möta en ökad 

volym. Ytterligare ny- och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger också i 

planeringen framåt. 

Medfinansiering 

Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 357,0 Mkr. 

GC-Stället-Risby färdigställdes under föregående år medan GC-Vävra-Tjuvkil skjutits fram i 

tiden i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen, för 

delar av GC-banan. 

Realisationsresultat  

Realisationsresultatet uppgår till 4,0 Mkr för perioden och prognostiseras till 4,0 Mkr för året. 

Bland annat har försäljning av Marstrand 6:132 genomförts. 

Exploatering 

I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 2020-202208.

 

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla, och kommer att pågå under kommande år. Ett 

kvarter, kvarter 7, återstår att sälja. Fem kvarter återstår att färdigställa och om allt går enligt 

plan kommer projektet kunna avslutas till 2026 med ytterligare drygt 500 nybyggda 

lägenheter. 

På Gjutaren, bakom Mimers gymnasium, genomfördes första inflyttning (Gjutaren 25) under 

november 2021. Gjutaren 26 har beräknad inflyttning under september. Sanering av marken 

pågår fortfarande och beräknas kunna avslutas under 2022. 

På Tega ängar genomfördes försäljning av etapp 3, områdets sista etapp, under hösten 2021. 

Planerat tillträde för etappen är i slutet av 2023. 

På Nordtag (västra Ytterby) tillträddes de första etapperna under hösten 2020 och de första 

bostäderna stod klara för inflyttning under november/december 2021. Ytterligare bostäder 

färdigställdes våren 2022. Kommande etapper bebyggs och flyttas in under 2022-2025. Ett 

mindre område återstår för markförsäljning och bostadsbyggnation. 

Vidare har 24 villatomter inom Nordtags område sålts genom Bokabs tomtkö. Drygt hälften 

har tillträtts medan övriga tillträds under hösten. 

I Kärna exploaterar kommunen ett område tillsammans med Serneke. Exploateringen innebär 

cirka 40 nya bostäder fördelat på 19 hyresrätter och 21 bostadsrätter. Vidare byggs även 

förskola, skola på initiativ av friskolan i Kärna. Skolan startade upp i samband med 
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höstterminen och verksamheten för förskola planeras till höstterminen 2023. En idrottshall har 

byggts av extern exploatör och används av både den kommunala och fristående verksamheten 

i Kärna. 

Byggstart för hyresrätterna är planerad under 2023 och byggnationen för bostadsrätterna 

beräknas påbörjas under 2024 med planerad inflyttning under 2025 i båda fallen. 

Exploateringsresultatet uppgår till 81,0 Mkr och för året prognostiseras ett 

exploateringsresultat på 111,0 Mkr, innebärande ett överskott mot budgeterat resultat på 

61,0 Mkr. Det är framför allt försäljningar Nordtag samt, sen årsskiftet 2020/2021, förändrad 

redovisning av gatukostnadsersättning som bidrar till överskottet. 

 

5.7 Finansiell rapport  

Låneskuld och ränteutveckling 

Låneskulden  

Kommunkoncernens externa låneskuld uppgår till 2 186 Mkr vid augusti månads utgång. 

Låneskulden har minskat med 150 Mkr, jämfört med årsskiftet 2021/2022. Det är Kungälvs 

kommun som har amorterat 150 Mkr och i september kommer ännu en amortering om 70 Mkr 

att genomföras. 

Kommunen har också gett Kungälv Energi ett internlån om 50 Mkr. 

Ränteutveckling 

Kommunens genomsnittliga upplåningsränta har gått från 0,80 procent vid årsskiftet 

2021/2022 till 1,55 procent vid augusti 2022, vilket är den högsta räntenivån sedan 2017. I 

budgeten räknade förvaltningen med stigande räntenivåer under 2022. 

Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande riktlinjer. 

Kortare genomsnittliga löptider hör samman med att låneskulden amorteras. 

Pensionsskuld och nettokoncernskuld 

Redovisas per årsskifte. 

Borgensåtaganden 

Redovisas per årsskifte. 

Likviditet  

Kommunkoncernens likvida behållning är någon lägre än i föregående rapport, men är 

fortfarande god och uppgår till 333,4 Mkr. Kommunen har under perioden amorterat 

150 Mkr. Kungälv Energi AB och Bokab utnyttjar krediter medan Kungälvs kommun har en 

hög behållning, tillsammans med Bohus Räddningstjänstförbund. 
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Låneskuld  

Låneskuld och ränteutveckling 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Extern låneskuld, Mkr 2 186,0 2 336,0 2 336,0 2 476,0 2 529,0 

Varav vidareutlåning, Kungälv 
Energi AB 

496,0 496,0 496,0 461,0 459,0 

Varav vidareutlåning, Bokab 120,0 120,0 120,0 70,0 70,0 

      

Intern utlåning, Mkr 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varav Kungälv Energi AB 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Genomsnittlig upplåningsränta, % 1,55 0,81 0,80 0,83 0,91 

Genomsnittlig kapitalbindningstid, år 2,3 2,4 2,5 2,9 3,2 

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

Säkrad låneskuld, Mkr 1 040,0 1 040,0 1 070,0 1 050,0 1 100,0 

Pensionsskuld 

Pensionsskuld, Mkr 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsskuld, Mkr   972,3 952,2 933,3 

Varav intjänad pensionsrätt   637,4 661,0 669,3 

Varav förmånsbestämd pension   315,6 278,0 255,7 

Nettokoncernskuld (NKS) 

Nettokoncernskuld (NKS) 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Nettokoncernskuld, Mkr   5 486,7 5 566,4 5 967,7 

Varav Kungälvs kommun   4 417,4 4 596,3 5 015,6 

NKS totalt per invånare, kr   113 665 119 840 128 790 

Borgensåtaganden 

Borgensåtaganden, Mkr 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Totala borgensåtaganden   631,5 632,0 717,2 

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

Likviditet 

Likviditet, Mkr 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kungälvs kommun 404,2 558,6 453,9 272,4 60,7 

Kungälv Energi AB -70,0 -63,4 -103,8 -68,2 -52,9 

Bokab -8,8 1,3 3,3 21,6 26,7 

Bohus Räddningstjänstförbund 8,3 -10,3 2,7 -6,3 -5,0 

Bagahus AB -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 

Total 333,4 486,0 355,7 219,1 29,1 
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Ränteutveckling 

Ränteutveckling, procent 2022-08-31 2022-04-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Riksbankens styrränta 0,75 0,00 0,00 0,00 -0,25 

5 års statsobligation 2,23 1,60 0,07 -0,32 -0,25 

Stibor 3 mån 1,29 0,38 -0,03 -0,04 0,16 

Riksbankens styrränta är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja 

eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i 

den svenska ekonomin och därmed inflationen. 

Fram till maj månad var styrräntan 0%. Därefter har den höjts tre gånger hittills under 2023. 

Riksbanken har efter augusti månad höjt med styrräntan med ytterligare 1% jämfört med de 

0.75 som redovisas i tabellen 

Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate 3 månader och är ett genomsnitt av de 

räntesatser som landets storbanker är villiga att låna ut pengar till varandra under en specifik 

löptid. Stibor 3 månader är den referensränta som kommunen och koncernens lån har som 

bas. 

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2022 

  Budget Prognosavvikelse  

Belopp i Mkr 2022 2022  

    

Politisk organisation -17,0 0,5  

    

Stab -294,9 30,2  

Bildning och lärande -1 317,3 11,0  

Trygghet och stöd -1 132,4 -17,5  

Samhälle och utveckling -257,3 0,0  

    

Summa -3 018,9 24,2  

    

Finansiering 20,0 26,8  

Exploatering och 
realisationsresultat 

50,0 65,0  

Totalt -2 948,9 116,0  

Verksamheten visar i sin prognos för helåret på en positiv avvikelse mot budget på 24,2 Mkr. 

Om man även inkluderar Finansiering samt Exploatering och realisationsresultat visar 

förvaltningen som helhet en positiv avvikelse mot budget på 116,0 Mkr. I tabellen ovan finns 

en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad 

prognos för respektive sektor, se tabellen "Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 

sektorer 2022" under avsnitt 5.9. 

Årsprognosen för Kommungemensamma kostnader och Staben visar en positiv 

avvikelse, 30,2 Mkr 

Under staben budgeteras förvaltningsgemensamma kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad 
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volym det vill säga fler barn/elever/brukare, samt driftkostnadskonsekvenser av investeringar. 

På grund av pandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. 

Kommunen har fått 19,3 Mkr i kompensation för höga sjuklönekostnader under perioden 

december 2021 - mars 2022 varav 1,8 Mkr har fördelats till enheter inom förvaltningen. 

Resterande del av intäkten ligger som en positiv budgetavvikelse i prognosen. 

Inför rambudgetarbetet tog förvaltningen höjd för ökade driftkostnader för investeringar med 

44 Mkr. Prognosen visar nu att utfallet blir lägre, cirka 8 Mkr. Orsaken är bland annat lägre 

kostnader för infrastruktur. 

Kommunen har i budgeten avsatt särskilda medel för ökad digitalisering och de används bland 

annat till att digitalisera bygglov- och försörjningsstödsprocessen, införa ett nytt system för 

bokning och uthyrning av lokaler samt att höja kommunens IT-säkerhet. 

Stabens enheter lämnar en positiv prognos på totalt 4,2 Mkr. Enheternas budgetöverskott är 

till den största delen hänförligt till lägre personalkostnaderna. Avvikelsen beror på ej tillsatta 

tjänster, vakanta tjänster under del av året samt föräldraledigheter. Intäkterna för den 

administrativa avgiften på ramavtal beräknas ge en budgetavvikelse på +0,5 Mkr. 

Årsprognosen för sektor Bildning och lärande visar en positiv avvikelse på 11 Mkr mot 

budget. 

Bildning och lärande räknar med ett överskott på 11 Mkr vid årets slut. Det motsvarar en 

avvikelse på mindre än 1 procent av budget 2022. Inom sektorn finns det inom framförallt 

grundskolan svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens och behörighet, 

vilket innebär att det uppstår vakanta tjänster som bidrar till sektorns prognostiserade 

överskott. Överskottet finns fördelat över flera verksamheter inom sektorn. 

Det har varit ett stort behov av förskoleplatser under våren. För att möta behovet har nya 

moduler öppnat i centrum samtidigt som de kommunala förskolorna tillfälligt har tagit emot 

fler barn. 

Andelen elever på fritidshem har under pandemin minskat. Under 2022 är andelen inskrivna 

elever fortfarande lägre än genomsnittet före pandemin. Det är främst elever i mellanstadiet 

som är färre än tidigare. 

Elevantalet fortsätter att öka på högstadiet. 

Sektorn har 2022 fått ett statsbidrag på 6,8 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden" som syftar 

till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till trots 

pandemin. Bidraget kommer användas till stöd för elever och för att stärka elevhälsan. 

De ökade livsmedelspriserna i samhället gör att det finns en osäkerhet kring årets kostnader 

för skolmåltider. 

Årsprognos för sektor Trygghet och Stöd visar en negativ avvikelse på -17,5 Mkr 

Bemanningssituationen under sommaren har inom vissa verksamheter varit ansträngd. 

Sommaravtalen har till och med augusti inneburit merkostnader på 5,8 Mkr. Merkostnaden 

för helåret 2021 var 2,2 Mkr. 

Fortsatta utmaningar att hantera är sänkt heltidsmått natt samt kostnadsökningar för till 

exempel drivmedel, el och livsmedel. 

Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 4,0 Mkr som i huvudsak beror på att budget 

för oförutsedda kostnader inte kommer att användas. 

Verksamhetsområde Myndighet prognostiserar ett underskott på -23,8 Mkr. 
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Sektorn har ökade kostnader för barn och ungdomsvård 0-20 år, vilket avser både ökade 

kostnader per plats och fler platser än budgeterat. Flertalet åtgärder har påbörjats för att 

utveckla nya arbetssätt och hemmaplanslösningar. för att minska kostnaderna och behovet av 

placeringar 

Kostnaderna avseende missbruksvården är fortsatt höga i relation till budget. Verksamheten 

har flera pågående LVM som är kostnadskrävande och den yttersta insatsen. Verksamheten är 

i behov av mer förebyggande arbete kring missbruksvården där verksamheten tillsammans 

med verksamhetsområde Sociala resurser planerar kring fler insatser. 

Kostnaderna för personer som står långt från bostadsmarknad är fortsatt hög. Effektiviseringar 

har gjort att kostnadsutvecklingen bromsat in, men på grund av volymökningar ligger 

kostnaden kvar på fortsatt hög nivå. Planering och genomförande av ytterligare åtgärder 

pågår. 

Kostnaderna för skyddat boende har ökat. Genom kompetensutveckling och satsning på 

problematiken med våld i nära relationer har verksamheten blivit bättre på att identifiera och 

erbjuda stöd till de utsatta. 

Verksamhetsområde Sociala resurser prognostiserar ett överskott på 1,5 Mkr som kan 

härledas till effektivisering i samband med omorganisation. 

Verksamhetsområde Vård- och Omsorgsboende prognostiserar ett underskott på -2,0 Mkr. 

Vårens och sommarens ansträngda bemanningsläge har inneburit ökade kostnader för övertid, 

sommaravtal och sjuklöner. 

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 3,8 Mkr som i 

huvudsak består av ett prestationsbaserat statsbidrag på 2,8 Mkr samt svårighet att rekrytera 

sjuksköterskor. 

Verksamhetsområde LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på -2,0 

Mkr som beror på ökad bemanning på grund av vårdtyngd, ökade sjuklönekostnader samt 

kostnader för sommaravtal. 

Årsprognosen för sektor Samhälle och utveckling visar ingen avvikelse mot budget  

Sektorn prognostiserar ett resultat som balanserar med budget, detta trots stor påverkan av den 

höga inflationen. De negativa prognoserna på Lokaler & Anläggningar samt Måltid (som tas 

av Sektorn Bildning och lärande) kan täckas av positiva prognoser från Teknik, 

Projektenheten samt Planering. 

Sektorchef prognostiserar ett överskott på +3,0 Mkr. Det beror på att alla planerade 

utredningar och förstudier inte kommit i gång i planerad takt, exempelvis planprogram Aröd. 

En del av de planprogram/omvandlingsplaner som är pågående har också en lägre prognos än 

budgeterat exempelvis fördjupad översiktsplan Kode. Därav råder det osäkerhet om 

kostnaderna kommer att arbetas upp under året. 

Projektenhetens prognos visar ett överskott på +1,5 Mkr. Det beror på vakanser såsom 

tjänstledighet, föräldraledighet etc. 

Service 

Utfallet för VO Service består av Måltid -1 Mkr som tas upp av Bildning och lärande samt 

Lokalvård +500 tkr. 

Den negativa prognosen på måltid beror delvis på ökade personalkostnader på grund av 

sjukdom och svårigheter att rekrytera personal. Genom organisatorisk flexibilitet mellan 

köken har kostnaderna kunna hållas nere. 
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Livsmedelspriserna har ökat med 25 procent, men hårt arbete med menyplanering, samt svinn 

och val av livsmedel som köps in har kunnat balansera de ökade kostnaderna vilket ger en 

prognos som är lägre än de prisökningar kommunen har haft. 

Lokalvårdens överskott beror på extra städ som gett ökade intäkter. 

Lokaler & Anläggningar prognostiserar ett underskott, -10 Mkr. 

Det avser främst prisökningar för media (el och VA) vilket uppskattas till -5 Mkr för helåret. 

De höga elpriserna kommer inte att drabba kommunen fullt ut under 2022 beroende på att 

kommunen har säkrat fasta elavtal. 

Fritid prognostiserar ett underskott på -3,4 Mkr som till stor del avser underhållsarbete och 

anläggande av konstgräs på Yttern och Munkegärdeplanen - 2,4 Mkr, samt -1,0 Mkr för 

mindre åtgärder på övriga idrottsplatser och ökade personalkostnader inom Fritid drift efter 

hög sjukfrånvaro under våren. 

Intäkterna på den externa uthyrningen har minskat med -0,7 Mkr på grund av en konstaterad 

kundförlust i samband med en konkurs. 

Prognosen visar ett underskott för Akut felavhjälpande underhåll, -1 Mkr. 

Verksamhetsområde Teknik prognostiserar ett överskott ,+4,0 Mkr. 

Parkering har ökade intäkter, bland annat hänförligt till ändrad avskrivningstakt för 

gatukostnadsersättningar, samt lägre kostnader för betaltjänster vilket kan leda till ett 

överskott på 4 Mkr. 

När det gäller kostnaden för färdtjänstresor kommer index höjas kraftigt från september, 

budgeten kan hållas om antalet resor inte ökar till samma nivå som före pandemin. 

Elkostnaden för gatubelysningen har ökat 

Budgeten prognostiseras att hålla för trafik, gator och parker, under förutsättning att det blir 

en normal vinter avseende snömängder. 

Gällande hamnverksamheten har intäkterna under sommaren legat på en bra nivå både för 

gästhamnen och färjan. Dock har verksamheten haft ökade personalkostnader i samband med 

införandet av det nya biljettsystemet samt spärrarna vid färjan samt ökade 

drivmedelskostnader. Detta gör att resultatet förväntas bli enligt budget. 

Verksamhetsområde Planering & myndighet lämnar ett överskott, +1,0 Mkr. 

Det beror på att enheten har vakanser samt att högkonjunkturen som var under inledningen av 

året ger ett överskott. Under sommaren har byggtakten återgått till det normala som var innan 

pandemin. Verksamheten väntar med tillsättning av vissa tjänster som är känsliga för 

konjunktursvängningar. 

Årsprognosen för Finansiering är positiv +26,8 Mkr 

I budgeten för Finansiering har tagits höjd för ökade pensionskostnader. Prognosen visar nu 

att utfallet förväntas bli lägre, en positiv avvikelse på 24,5 Mkr. Utöver detta visar prognosen 

en positiv avvikelse på internräntan på 1,6 Mkr samt några mindre avvikelser på övriga 

poster. 

Årsprognosen för Exploatering och realisationsresultat är positiv +65,0 Mkr 

Se avsnittet Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat. 
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Förändring i skatteutfall 2019-2022 

År Utfall Mkr Förändring Mkr % 

2019 2 654,0 122,9 4,9 

2020 2 839,0 185,0 7,0 

2021 2 988,6 149,6 5,6 

2022 3 208,0 219,4 7,3 

Skatteutfallet prognostiserar innevarande år en positiv avvikelse på 141,1 Mkr. Den slutliga 

slutavräkningen för 2021 är positiv, vilket ger en avvikelse på 16,9 Mkr. Även prognosen för 

den preliminära slutavräkningen för 2022 är positiv, en avvikelse på 50,0 Mkr. Utöver detta 

tillkommer mindre avvikelser på flera poster, vilket bidrar till den positiva avvikelsen. 

 

Generella bidrag från staten prognostiseras till totalt 11,9 Mkr, mot budgeterade 9,3 Mkr. 

Dessa fördelar sig på följande poster: 

• tillfälligt stöd för ökade kostnader finansiering, 1 Mkr 

• stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen, 2,8 Mkr 

• tillfällig förstärkning av statligt stöd2022"skolmiljarden", 6,8 Mkr 

• statsbidrag förkommunens medverkan vid 2022 års val,1,3 Mkr 

Förändring i skatteutfall 2019-2022, Mkr 

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår 

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

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

2021 2 899,9 67,0 72,4 88,7 2 988,6 

2022 3 066,9 77,3 141,1  3 208,0 
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5.9 Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 

sektorer 2022 

 Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse 

Belopp i Mkr 2022 2022 2022 
2022-08-

31 
2022-08-

31 
2022-08-

31 

Politisk organisation -16,5 -17,0 0,5 -10,3 -11,3 1,0 

       

Stab -264,7 -294,9 30,2 -90,6 -196,6 106,0 
       

Bildning och lärande       

- Sektorgemensamt -103,9 -106,9 3,0 -65,2 -71,2 6,0 

- Förskola och pedagogisk 
omsorg 

-362,5 -366,0 3,5 -237,5 -243,6 6,1 

- Grundskola och fritidshem 
åk F-6 

-447,1 -450,1 3,0 -296,3 -299,8 3,5 

- Grundskola och fritidshem 
åk 7-9 

-132,4 -132,4 0,0 -88,7 -88,3 -0,4 

- Gymnasiet och 
vuxenutbildning 

-186,9 -186,9 0,0 -119,6 -124,4 4,8 

- Kultur -42,0 -42,0 0,0 -26,8 -28,0 1,2 

-Kompetenscentrum -31,4 -32,9 1,5 -19,7 -21,9 2,2 

Summa Bildning och 
lärande 

-1 306,3 -1 317,3 11,0 -853,8 -877,1 23,3 

       

Trygghet och stöd       

- Sektorchef -27,0 -31,0 4,0 -16,0 -20,4 4,4 

- Myndighet -228,5 -204,7 -23,8 -158,8 -136,2 -22,6 

- Försörjningsstöd -21,0 -21,0 0,0 -15,1 -14,0 -1,1 

- Sociala resurser -73,2 -74,7 1,5 -47,3 -49,7 2,4 

- Vård och omsorgsboende -217,9 -215,9 -2,0 -145,0 -144,8 -0,2 

- Stöd i ordinärt arbete -215,5 -216,5 1,0 -144,6 -144,2 -0,4 

- Hälso- och sjukvård -100,2 -104,0 3,8 -64,4 -69,3 4,9 

- LSS-boende och daglig 
verksamhet 

-263,4 -261,4 -2,0 -183,0 -173,9 -9,1 

- Nyanlända -3,3 -3,3 0,0 -0,9 -2,2 1,3 

Summa Trygghet och stöd -1 149,9 -1 132,4 -17,5 -775,1 -754,8 -20,3 
       

Samhälle och utveckling -257,3 -257,3 0,0 -150,7 -169,1 18,4 
       

Finansiering 46,8 20,0 26,8 93,6 13,5 80,1 
       

Exploatering och 
realisationsresultat 

115,0 50,0 65,0 89,0 33,3 55,7 

       

Summa nettokostnad -2 832,9 -2 948,9 116,0 -1 697,8 -1 962,0 264,3 
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5.10 Koncernföretagen  

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun, vilket i sin tur äger koncernen 

Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB (Bokab) med dotterbolag samt 

det vilande bolaget Bagahus AB. Utöver detta äger kommunen det allmännyttiga 

bostadsföretaget Stiftelsen Kungälvsbostäder. I koncernen Kungälvs kommun ingår även 

Bohus räddningstjänstförbund som ägs gemensamt med Ale kommun. Kungälvs andel i 

räddningstjänstförbundet uppgår 2022 till 59,6 procent. 

Kommunen äger också 25 procent av bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan 

kommunerna Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn. 

Kungälv Energi AB samt Kungälv Närenergi AB 

(Periodutfall 32,5 Mkr, prognos 43,0 Mkr) 

Verksamheten är organiserad i affärsområdena Elnät, Värme, Stadsnät och Entreprenad samt 

stödfunktionerna administration och marknad. I dotterbolaget, Kungälv Närenergi AB, 

bedrivs elhandel samt produktion av energi i bolagets vindkraftverk. 

Utfall för perioden är totalt för koncernen 32,5 Mkr att jämföra med periodiserad budget på 

26,4 Mkr. Uppdaterad prognos för år 2022 efter augustibokslutet är 43,0 Mkr att jämföra med 

budget för helår på 42,9 Mkr, alltså helt i linje med budget. 

Bokslutet för augusti visar väsentligt negativt resultat för elhandeln med ett minusresultat på 

4,6 Mkr vilket är 6,2 Mkr lägre än periodiserad budget. Resultatet beror på att profilrisken 

inom elhandel har ändrats väsentligt på grund av extrem volatilitet på elhandelsmarknaden 

tillsammans med volymrisk och mycket höga priser under året. 

Resultatet för vindkraft är förbättrat jämfört med budget tack vare höga elpriser. 

Solcellsverksamheten går minus vilket bolaget också räknat med i budget då verksamheten är 

i uppstartsskede. Resultatet är 1 Mkr bättre än periodiserad budget och omsättningen högre på 

grund av mycket stor efterfrågan. 

Elnätsverksamheten gör ett resultat för perioden på 6 Mkr högre än periodiserad budget. 

Prognos för helår är ökad med 2,5 Mkr. Inköp förlustenergi beräknas öka med 5,5 Mkr på 

grund av de höga elpriserna. En höjning av pris till kund har gjorts per 1 september med 5 

procent för att täcka våra ökade kostnader för förlustenergi. 

Värmes resultat för perioden ligger strax under budget vilket även prognosen för helår gör. 

Ökade kostnader för bränsle påverkar resultatet negativt, men elproduktionen i anläggningen 

ökar på resultatet. Avhjälpande underhåll har varit lågt under perioden vilket också påverkar 

värmes resultat positivt. 

Stadsnäts resultat är 5 Mkr högre än budget och prognosen för helår är ökad med nästan 

5 Mkr. Ökningen av resultatet beror främst på ökade relationsavgifter från våra 

tjänsteleverantörer. 

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB  

(Periodutfall -3,2 Mkr, prognos 1,4 Mkr) 

 

Bolaget ska bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen och 

ska som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att 

förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling 

och exploatering. Bolaget ska aktivt driva exploatering och etablering i kommunen samt sköta 
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kommunens tomtkö för villatomter inklusive all försäljning till denna. 

Bokab har idag fem projekt i gång och flera som väntar på igångsättande innefattande 

villatomter, verksamhetsmark och bostäder. För Dammbergen pågår planprogrammet för 

villatomter. Just nu är det arkeologiska utgrävningar som pågår. 

 

Industriplanen för Rollsbo Västerhöjd är i sitt slutskede med markarbeten för att göra färdiga 

terrasserade tomter. Slutbesiktning av området kan ske i december. Alla tomter är 

upptecknade och för flertalet är kontrakt skrivna. 

Även detaljplanen för Solbräcke "Kullen" industriområde blir troligen klar i december i år och 

försäljningen kan påbörjas. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 1,4 Mkr, en negativ avvikelse mot budget på 16,7 Mkr. 

Försäljningen av verksamhetsmark i Västerhöjd och Solbräcke har dragit ut på tiden och 

slutreglering av köpen sker förmodligen våren 2023. Stora delar av det budgeterade resultatet 

(18,1 Mkr) för 2022 går således över till 2023. 

Stiftelsen Kungälvsbostäder 

(Periodutfall 23,9 Mkr, prognos 21,7 Mkr) 

 

Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som en stiftelse och är idag den 

största hyresvärden i Kungälv med strax över 2 800 lägenheter och kommersiella lokaler i ett 

varierat bostadsbestånd. 

 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra tertialet uppgår till 23,9 Mkr, vilket är 

7,8 Mkr bättre än budget. Hyresintäkterna överstiger budget med 4 Mkr, då inga 

hyreshöjningar är beaktade i budget. Utfallet för driftskostnader understiger budget med 

3 Mkr, beroende på lägre kostnader för fastighetsskötsel och fastighetsadministration. 

Samtidigt är kostnaderna för taxebundna avgifter högre än budgeterat. Underhållskostnader 

och finansnetto visar inga avvikelser i delåret. 

Prognosen för helåret är 21,7 Mkr gentemot budgeterat resultat efter skatt på 18,1 Mkr. 

• hyresintäkter - prognos 237 Mkr (budget 231 Mkr) 

• driftskostnader - prognos 103 Mkr (budget 102 Mkr) 

• underhållskostnader - prognos 6 Mkr (budget 7 Mkr) 

• finansnetto - prognos 9 Mkr (budget 7 Mkr) 

Prognosen för nettoinvesteringar uppgår till 77 Mkr, mot budgeterat 81 Mkr. 

Enligt prognosen för helåret kommer Kungälvsbostäder uppnå samtliga finansiella mål för 

2022. 

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) 

(Periodutfall 6,1 Mkr, prognos 4,0 Mkr) 

Efter andra tertialet visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 6,1 Mkr mot 

ett budgeterat nollresultat. Intäkterna överstiger budget med cirka 0,5 Mkr samtidigt som 

verksamhetens kostnader understiger budget med 5,5 Mkr. Dels har förbundet inte haft några 

större larm, dels har pandemin påverkat årets första månader. Det finns också flera vakanser, 

däribland en förebyggande chef, totalt uppgår det till 2,7 Mkr. Pensionerna understiger budget 

med 0,5 Mkr. Reparationer, företagshälsovård och hyror understiger budget med ungefär 
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1 Mkr totalt. Det finns också en buffert för oförutsedda kostnader på 1 Mkr. Avskrivningar 

och finansiella kostnader ligger i nivå med budget. 

Totalt förväntas förbundet göra ett överskott på 4,0 Mkr för 2022. Intäkterna förväntas 

överstiga budget med 03, Mkr samtidigt som kostnaderna förväntas understiga budget med 

3,6 Mkr. Det beror framför allt på vakanta tjänster och lägre reparationskostnader. Förutsatt 

att inget oförutsett inträffar så kommer bufferten för oförutsedda kostnader inte förbrukas. 

Avskrivningar och finansiella kostnader förväntas följa budget i stort. 

SOLTAK AB 

(Periodutfall 5,6 Mkr, prognos 0 Mkr) 

Det gemensamma bolaget utför stöd- och servicetjänster inom IT, löne- och 

ekonomiadministration för de fyra ägarkommunerna. 

Bolagets utfall för den aktuella perioden uppgår till 5,6 Mkr, en avvikelse mot budget på 

5,6 Mkr. Utfallet för affärsområde lön uppgår till 3,1 Mkr för perioden mot budgeterat resultat 

på 0 Mkr. Även utfallet för affärsområde IT och projekt är positivt i delåret, 2,2 Mkr gentemot 

budgeterat resultat på 0 Mkr. Affärsområde ekonomi visar enbart en mindre avvikelse mot 

budget på 0,3 Mkr. 

Prognosen för helåret är ett resultat på 0 Mkr vilket är i linje med budget. 
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6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 

Kungälvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, övrig 

redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 

redovisning (RKR), med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. För 

bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag samt (BFN 2012:1) Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3). 

 

Skatteintäkter 

Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär att den prognos för 

skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat i december under 

räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Vid 

delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKR. 

Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar: 

• de preliminära månatliga skatteinbetalningarna 

• en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos för bokslutsåret 

• differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten 

föregående bokslutsår 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras 

månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan 

månad. Tio procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att bland annat täcka 

kostnader för administration. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader 

uppstår. 

 

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag samt avgifter som är hänförbara till 

en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 

förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av 

investeringar från privata aktörer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen 

färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att när investeringen är färdig att 

tas i drift har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäktsförd. 

Detta är en ändring gentemot den intäktsrekommendation som gällde till och med 2019, 

vilken stipulerade att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga investeringsbidrag 

skulle periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Kommunen har under 

2020 anpassat sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation och jämförelsetalen för 

2019 har justerats utifrån detta. Undantaget är så kallade parkeringsfriköp där det enligt 

kommunens bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter investeringens 

färdigställande. Det innebär att intäkten för parkeringsfriköp periodiseras på ett sätt som 

återspeglar åtagandets längd enligt avtal. 

 

Personalkostnader 

Upplupna löner avseende timanställda, ersättning för övertid och obekväm arbetstid samt 

eventuella retroaktiva löner har periodiserats. Semesterlöneskuld, övertidsskuld, intjänad 

ferielön och uppehållslön för lärare har periodiserats och redovisas, inklusive upplupen 

arbetsgivaravgift, som en kortfristig skuld. 

 

Avskrivningar 
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Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden 

görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker 

normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av 

avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. 

 

Avskrivningstider År 

VA-anläggningar 33-80 

Byggnader 20-80 

Gator, broar och hamnanläggningar 20-75 

Maskiner, inventarier och bilar 5-20 

Datorer och kringutrustning, programlicenser 3-5 

Mark och konst Ingen avskrivning 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för 

av- och nedskrivningar. Anläggningarnas värde och livslängd prövas löpande under året för 

att se om nedskrivningsbehov finns. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att 

anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst 0,5 prisbasbelopp för att en anskaffning 

ska redovisas som anläggningstillgång. 

Lånekostnader 

Kommunen räknar in lånekostnader i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar 

enligt RKR:s rekommendation R4. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga räntan 

på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, så kallat generellt lånearrangemang. 

Det innebär att lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för investeringsprojekt 

som tar betydande tid att färdigställa. Detta under förutsättning att kommunen har 

lånekostnader vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas enbart på projekt avseende 

verksamhetsfastigheter som pågår under en period av minst sex månader och där den 

upparbetade investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr. 

 

Bidrag till infrastruktur  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till infrastruktur avseende 

byggandet av GC-banor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil, 

vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets 

östra ramper, totalt 356,8 Mkr. Bidragen ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning 

av avsättningen har inte gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade 

bidragen för GC-banor, förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett 

belopp motsvarande en tjugofemtedel. Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte 

börjat lösas upp eftersom beslutet fattades under 2009 och därmed omfattas av det undantag 

som anges i RKR:s rekommendation 6, Redovisning av bidrag till infrastrukturella 

investeringar. 

 

Exploateringsverksamhet 

Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas 

som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder. Under pågående exploatering kan 

vid årsskiften kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande. 

Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker allt eftersom delområden inom 
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projekten avyttras och kostnaderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga investeringsbidrag och 

anslutningsavgifter aktiveras i samband med att berörda investeringar färdigställs. 

 

Pensioner 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas 

enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur 

balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med 

1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 § 139 har Kungälvs kommun bytt 

redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. 

Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive 

särskild löneskatt. Kommunen har därmed, i likhet med flera andra kommuner, gått ifrån den 

så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfonderingsmodellen. Motiven för 

fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och 

utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av 

pensioner ökar. 

 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande löneskatt, som betalas under 2022, har 

bokats upp som kortfristig skuld i 2021 års bokslut. Beräkningen av pensionsförmånernaär 

gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”, RIPS19, och utförda av KPA. 

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas enligt rekommendation R10, Pensioner. 

Säkring av räntebindning 

Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker. 

Säkringsstrategin regleras i Finanspolicy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter 

att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera 

osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta. 

 

Leasing 

Kommunen tillämpar RKR R5 Leasing med vissa undantag. Det innebär att avtal som 

klassificerats som finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att 

betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Effekten på resultaträkningen 

sker i form av avskrivning och ränta. 

Lös egendom 

De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med januari 2021 

redovisas som finansiell leasing i de fall de uppfyller kraven för detta. Någon retroaktiv 

tillämpning har ej skett, vilket innebär att avtal avseende lös egendom som tecknats före 2021 

redovisas som operationell leasing. Skälet till detta är att det beloppsmässigt rör sig om 

mindre värden. De kortare avtalsperioderna gör därtill att äldre avtal kontinuerligt fasas ut. 

Fastigheter 

Kartläggning och analys av samtliga gällande avtal avseende fast egendom har genomförts 

under året och resultatet av klassificeringen enligt RKR R5 redovisas i delårsbokslutet. 

Ingående balans 2022 har justerats utifrån detta. Då klassificering enbart gjorts av gällande 

avtal har det inte varit möjligt att ta fram relevanta jämförelsetal avseende delåret 2021. 

De avtal som bedömts vara finansiella har i balansräkningen tagits upp till ett värde av 

284,1 Mkr. 
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Jämförelsestörande poster 

De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har 

bedömts att på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. Någon 

beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är 

jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i 

verksamhetens kostnader. 
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§ 242/2022

Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport (Dnr KS2022/1865)
Periodens resultat till och med augusti är 424,7 Mkr och prognosen för 2022 visar på ett 
resultat på 357,2 Mkr. Resultatet motsvarar. Resultatet motsvarar 11,1 procent av skatter och 
statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det 
prognostiserade resultatet.

I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2022. Bedömningen av 
Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rött – dvs 
kommer inte att uppfyllas. 11 mål bedöms gröna. Tre mål bedöms att gula – delvis 
uppfyllda.

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld har minskat 
genom amortering med 150 Mkr under perioden. Vid augusti månads utgång var 
kommunens låneskuld 1 570 Mkr. Ytterligare en amortering om 70 Mkr är genomförd under 
september månad. Koncernens låneskuld uppgår till 2 186 Mkr. Likviditeten är god. Siste 
augusti var behållningen på koncernkontot 333,4 Mkr.

De kommunala bolagen, Kungälv Energi AB med dess dotterbolag Kungälv Närenergi AB, 
samt Bohusläns kommunala Exploaterings AB redovisar alla prognoser för årets resultat som 
är positiva. Detsamma gäller stiftelsen Kungälvsbostäder. Förvaltningens delårsrapport 2 
innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 
2022, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport
Bilaga Central delårsrapport Tertial 2 2022
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2022
Bilaga Kungälvsbostäder tertialrapport T2 2022
Bilaga Bokab Tertialrapport
Bilaga SOLTAK AB Tertialrapport 2
Bilaga BORF Tertialrapport
Bilaga Kungälv Energi Tertialrapport 2
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Bildning och lärande
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Samhälle och utveckling
Bilaga Delårsrapport 2 2022 Trygghet och stöd

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

ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2022, personalnyckeltal samt 
finansiell rapport godkänns.

__________

Expedieras till: 
För kännedom till:

Håkan Hambeson, Christina Gunnesby, Annika Lindell, 
Förvaltningsledningen, Ekonomi- och kvalitetsenheten
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sammantattning 
Vi har av Kungalvs kommuns revisorer fatt i uppdrag att 6versiktligt granska delarsrapporten per 2022-08-31. Vi har aven 

utfort en uppféljande granskning av revisionsrapporten fran 2021 avseende intern kontroll inom ekonomiprocesser. 

Uppdragen ingar i revisionsplanen fér ar 2022. 

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedémning av delarsrapporten. 

Vart uppdrag ar att granska delarsrapporten for att ge revisorerna tillrackligt underlag for sin bedémning. 

1.1 Rakenskaperna och delarsrapporten 
De vasentligaste slutsatserna fran granskningen kan sammanfattas enligt foljande: 

- Kommunens resultat for delaret uppgar till 425 mkr, vilket ar 89 mkr hégre An samma period foérra aret. Det beror framst pa 
dkade skatteintakter. Kommunens prognos fér helaret uppgar till 357 mkr, vilket ar 267 mkr hégre an budget. 

- Kommunens balanskravsresultat beraknas uppga till 317 mkr fér 2021. 
- Var bedémning utifran vasentlighetsprincipen ar att kommunen i efterlever RKRs rekommendationer med undantag for 

redovisning av pensionsskuld (kommunen tillampar fullfonderingsmodellen istallet fér blandmodellen), samt att ingen 

sammanstalld redovisning presenteras. 

Vi har inte identifierat nagra vasentliga felaktigheter i delarsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit nagra 
omstandigheter som ger oss anledning att anse att delarsbokslutet inte, i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med lagen om 

kommunal bokféring och redovisning med undantag f6r tredje punkten ovan. 
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sammeantatthing forts. 
1.2 Underlag for revisorernas bedémning utifran fullmaktiges mal 
Enligt bestammelser i kommunallagen ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 
for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsbokslutet ar férenligt med de av fullmaktige 
beslutade malen for den ekonomiska férvaltningen. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till Kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 
riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas fér hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 
koncernféretag gemensamt. Vi bedémer att malen for god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for 
kommunkoncernen som helhet. 

Finansiella mal 
Var bedémning ar att samtliga tre mal uppnas i prognosen for helaret. 

Verksamhetsmal 
Sammantaget bedéms maluppfyllelsen var uppfylld i hég grad. 

Kungalv den 28 oktober 2022 

  

Emil Andersson 

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor 
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nledning 
Av kommunala bokférings- och redovisningslagen framgar att kommuner ska uppratta minst en delarsrapport som ska omfatta 

en period av minst halften och hégst tva tredjedelar av rakenskapsaret, det vill saga minst sex manader och hégst atta 

manader. Det ar Aven den rapport som faller inom ramen fér denna period som ska behandlas av kommunfullmaktige och som 

revisorerna ska gora en bedémning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som 

fullmaktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bed6mning av delarsrapporten. 

2.1 Syfte och revisionsfraga 

Granskningen syftar till att 6versiktligt bedéma om: 

¥Y Kommunens delarsrapport har upprattats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokforings- och redovisningslag och 

god redovisningssed i kommuner och regioner 

Y Resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal som fullmaktige beslutat, som ar av betydelse for god ekonomisk 

hushallning 

Resultatet av var granskning utgér underlag fér revisorernas utformning av utlatandet till kommunfullmaktige. 
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NIECNING Torts. 
2.2 Avgransning 

Var granskning omfattar delarsrapporten per 2022-08-31. 

Var granskning har skett i den omfattning som féljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, framst sasom denna 

definieras av SKR och Skyrev. Det innebar att vi planerat och genomfért den 6versiktliga granskningen for att 

med begransad sakerhet férsakra oss att delarsrapporten inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En éversiktlig granskning ar begransad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig pa intervjuer och analyser. De 

granskningsatgarder som vidtas gér det inte mdjligt att sammantaget skaffa en sadan sakerhet kring alla viktiga omstandigheter 

som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullstandig revision utférts. 

Var granskning av redovisningen utgar fran en bedémning av vasentlighet och risk. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex forskingring. 

| delarsrapporten har vi 6versiktligt granskat resultat- och balansrakning samt tillhGrande noter. Ovriga delar har enbart 

granskats med utgangspunkt fran att informationen ar forenlig med informationen i de finansiella delarna. 

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform vara vasentligaste iakttagelser fran granskningen. 
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Nledning forts. 
2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedémt om delarsrapporten i allt vasentligt féljer: 

¥ Kommunallag (KL) och kommunal bokférings- och redovisningslag (LKBR) 

Y God redovisningssed, definierad av Radet for Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR 
v Interna regelverk och instruktioner 

v Fullmaktigebeslut 

Vi har bedémt om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av kommunfullmaktige beslutade malen for ekonomi och 

verksamhet som ar av betydelse for god ekonomisk hushallning. 

2.4 Ansvarig namnd 

Granskningen avser kommunstyrelsens delarsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmaktige. 

Rapporten ar faktakontrollerad av kommunens ekonomichef och redovisningsansvarige. 

2.5 Metod 

Granskningen har genomférts genom: 

¥ Dokumentstudie av relevanta dokument 

v Analys av nyckeltal for verksamhet och ekonomi 

Y Oversiktlig analys av resultat- och balansrakningen 
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Resullat av granskningen 

3.1 Forvaltningsberattelse 

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delarsrapport innehalla en resultatrakning, en balansrakning och en forenklad 

forvaltningsberattelse. RKR preciserar i rekommendation 17 vad forvaltningsberattelsen ska innehalla minimum f6r 

att motsvara kraven pa en forenklad forvaltningsberattelse. 

  

Vi noterar att kommunens forvaltningsberattelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17. 

3.2 Bedémning av fullmaktiges mal med betydelse av god ekonomisk hushallning 

Enligt kommunallagens bestammelser ska fullmaktige i budgeten ange finansiella mal och verksamhetsmal som har betydelse 

for god ekonomisk hushallning. Revisorerna ska bedéma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de av fullmaktige 

beslutade malen. 

Vi noterar att kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedémning av huruvida god ekonomisk hushallning kommer att 

uppnas. 

Vad galler god ekonomisk hushallning sa hanvisar RKR till forarbeten till kommunallagen dar det betonas vikten av att mal och 

riktlinjer for god ekonomisk hushallning utvarderas for hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernféretag gemensamt. 

Vi bedémer att malen fér god ekonomisk hushallning omfattar ej och utvarderas ej for Kommunkoncernen som helhet. 
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Resultat av granskningen forts. 

3.2.1 Finansiella mal 

Mal faststdallt av fullmaktige a Var bed6mning 

4 procent 6verskott av skatteintakter A% 11% Malet uppnatt och bedéms uppnas 

och generella statsbidrag for helaret 

Soliditeten ska 6ka med minst 1,0 % per 1% - Malet bedéms uppnas fér helaret 

rs 

Investeringarnas sjalvfinansieringsgrad 60 % = Malet bedéms uppnas for helaret 

skall vara 60 % eller hégre 

  

Var sammanfattande bedémning ar att resultatet enligt delarsrapporten ar férenligt med de av fullmaktige faststallda finansiella malen. 

Samtliga tre mal bedéms vara uppnadda i prognosen for helaret. Gallande prognosen for ar 2022 har vi inte funnit nagra indikationer pa att 

kommunstyrelsens bedémning skulle vara vasentligen felaktig. 
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Resultat av granskningen Torts. 

3.2.2 Verksamhetsmal 

Kungalvs kommunfullmaktige har antagit strategiska forutsattningar samt 8 strategiska mal: 

- Att ge goda forutsattningar for livslangt larande 

- En trygg omsorg med valméjligheter genom livet 

- Att ge méjligheter till en aktiv fritid for alla aldrar 

- Att alla medborgare ska ha m@jlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv 

- Att medborgare och naringsliv ska kanna Okat fortroende for kommunen 

- En 6kad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

- Att underlatta for invanare och foretag i Kungalv som vill reducera klimatutslappen 

- Attna Sveriges lagsta arbetsléshet med utbildning, arbete och sysselsattning for de som star langst fran arbetsmarknaden 

Kommunstyrelsen har kopplat 15 resultatmal till ovanstaende och har satt ett betygsystem om 1-6 for malbedémning dar 

betyget 6 har hégst maluppfylinad. | delarsbokslutet bed6ms 12 resultatmal ha betyget 5 eller 6. 

Sammantaget bedéms maluppfyllelsen av verksamhetsmalen vara uppnadd i hég grad i delaret. 
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Resullat av granskningen forts 

3.3 Balanskravet 

En kommun ska enligt kommunallagen gora en avstamning av balanskravet och detta ska redovisas i forvaltningsberattelsen. | 
Kommuner och kommunalférbund har mdjlighet att anvanda Sig av reglerna om resultatutj{A4mningsreserv, RUR. Denna reserv 
kan sedan anvandas for att utjAmna intakter 6ver en konjunkturcykel, under férutsattning att arets resultat efter 
balanskravsjusteringar ar negativt. RUR ar frivillig att tillampa, de kommuner och landsting som tanker géra det maste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framga av de riktlinjer for god ekonomisk hushallning som fullmaktige ska besluta 
om. 

Kommunen redovisar en bedémning av balanskravsresultatet i forvaltningsberattelsen. Av delarsrapporten framgar det att 
kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgar till 317 mkr. Det finns inget balanskravsresultat att aterstalla fran 
tidigare ar. 

Var sammanfattande bedémning ar att berakningen som ligger till grund fér kommunens balanskravsresultat inte ar forenlig 
med gallande principer, till foljd av fullfonderingsmodellen, och vi anser att balanskravsresultatet blir missvisande. 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 14 International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Document Classification: KPMG Confidential



94/22 Delårsrapport 2 2022 med finansiell rapport  - KR2022/0012-4 Rapport delårsgranskning och uppföljning intern kontroll 2022 : Kungälvs kommun - Rapport delårsgranskning och uppföljning intern kontroll 2022

Resultat av granskningen forts. 

3.4 Analys av resultat- och balansrakning, samt tillaggsupplysningar 

Kommunens resultat for delaret uppgar till 425 mkr, vilket Ar 89 mkr hégre 4n samma period forra aret. Det beror framst pa 

okade skatteintakter. 

Kommunens prognos for helaret uppgar till 357 mkr, vilket 4r 267 mkr hégre an budget. 

Kommunens arsbudget for investeringar 2022 uppgar till 620 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 169 mkr och 

arsprognosen anges till 546 mkr. 

Pensionerna redovisas enligt fullfonderingsmodellen medan LKBR féreskriver att blandmodellen skall tillampas. Vi 

rekommenderar att kommunen andrar modell och féljer gallande lagstiftning. 

Vi har i granskningen i 6vrigt ej funnit nagra vasentliga felaktigheter. 
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Resultat av granskningen forts 

3.5 Sammanstalld redovisning 

Enligt kommunal bokférings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanstallda redovisningen omfatta de juridiska 

personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av forfattningskommentarerna framgar att ett betydande inflytande 

forutsatts foreligga nar kommunen innehar minst 20 % av résterna i en annan juridisk person. Det finns dock mdjlighet att gora 

avsteg fran principen om féretaget har en ringa omsattning eller balansomslutning. 

| RKR R17 Delarsrapport ar det upp till varje kommun att avgéra om de kommunala bolagen ska omfattas av delarsrapporten. 

Att de kommunala bolagen ska inga torde dock vara nédvandigt eftersom det ar fullmaktiges mals for hela kommunkoncernen 

som ska bed6mas. 

Kungalvs kommun redovisar ingen sammanstalld redovisning i delarsbokslutet, vilket vi anser avvika fran god 

redovisningssed. 
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Intern Kontrol 
3.6 Uppfdljning intern kontroll 

Granskningens syfte ar att sékerstalla att kommunstyrelsen fullg6r 

sitt 6vergripande ansvar fér kommunens interna kontroll och att 

det finns ett fungerande internkontrollarbete i respektive sektor. 

Vi har féljt upp foljande omraden och rekommendationer: 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

méjligheten att infora ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

QO Léneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

och medarbetare ska utféra i samband med ldéneutbetalning. 

Q Inképs- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mojligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Q Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag for 

aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

O Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att félja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 

Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd 

kbmg! © 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG 

International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Q Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 lamna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sadkringsinstrument. 

Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 

finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Pa efterféljande sidor presenteras férvaltningens skriftliga svar till 

rekommendationerna och var uppféljning. 

AT 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer 

QO Bokslutsprocessen: kommunen rekommenderas att undersoka 

mdjligheten att inféra ett elektroniskt attestforfarande for 

samtliga manuella bokféringsorder i likhet med 6vrig hantering. 

| synnerhet for sadana bokféringsorder som ar 

resultatpaverkande. 

Forvaltningens svar: Under 2021 gjordes drygt 1 400 manuella 

bokféringsordrar. Av dessa hanterades narmare 35 procent i ett 
elektroniskt attestflode. Av de bokféringsordrar som inte 

hanterades elektroniskt var det endast drygt 15 procent som inte 

hanterades av kommunens egen Ekonomienhet eller Soltak 

Ekonomi. Bokforingsordrar utstallda av dessa enheter kraver 

ingen attest. | samband med delarsbokslut och bokslut g6rs alltid 

stickprov pa manuella bokféringsordrar som en del i 
bokslutsprocessen. Var bedémning ar att det i nulaget ar tillrackligt 

for att sakerstalla ett korrekt attestforférande och att inforandet av 

ett elektroniskt attestforfarande fér samtliga bokféringsordrar 

skulle innebara alltfor mycket administration. 

Uppféljning: vi rekommenderar ett elektroniskt attestférfarande 

for samtliga manuella bokféringsordrar som ar resultatpaverkande 

i syfte att minimera risken for fel. 

QO) Loéneprocessen: kommunen rekommenderas att fortsatta 

arbetet med att félja upp de kontroller och moment som chefer 

ska utfora i samband med ldneutbetalning. 

Forvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med att fortsatta och 

forbattra nuvarande arbetssatt for att uppna malsattningen om 

100% 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Uppfdljning: ej Atgardat Annu och vi rekommenderar att arbetet 

fortsatter for att sakerstalla 100 %. 

Q) Inkops- och utbetalningsprocess: kommunen rekommenderas 

att underséka mdjligheten att infora beloppsgranser i 

ekonomisystemet i enlighet med kommunens attest- och 

delegationsordning. 

Forvaltningens svar: Det ar tekniskt mdjligt att satta upp fasta 

beloppsgranser i ekonomisystemet, men l6sningen ar komplex 

och kraver ett omfattande I6pande systemunderhall da 

beloppsgranser ldggs upp pa varje enskild attestant. Var 

leverantor har avratt fran denna uppsattning med anledning av 

komplexiteten. Det innebar ocksa en eskalering av fakturor i 

organisationen som kommer att skapa andra organisatoriska 

problem och okar arbetsbelastning for 
verksamhetschefer/sektorchefer och kommundirektér. Man ska 

samtidigt vaga in fragestalIningar som hur ren verkstéallighet skall 

hanteras da 4ven sadana fakturor kommer att krava attest hégre 

upp i organisationen. | attestreglemente och delegeringsordningen 

klargors rutiner for hantering av fakturor och i 
delegeringsordningen vilka beloppsgranser som gAller for 

attestansvariga och via internkontroller som sker under aret gors 

stickprov att rutinerna féljs. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 
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tern Kontrol 
3.6 Kommentarer forts 

QO) Investeringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta arbetet med att dokumentera underlag f6r 
aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och strukturerat 

satt for att mdjliga sparbarhet i framtiden. 

Férvaltningens svar: Férvaltningens arbetar med att dokumentera 

underlag for aktivering/komponentindelning pa ett tydligt och 

strukturerat satt. 

Uppfdljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

QO Exploateringsprocessen: kommunen rekommenderas att 

fortsatta sitt arbete med att folja idéskriften Redovisning av 

kommunal markexploatering och rekommendation RKR 2 
Intakter fran Radet for kommunal redovisning genom att aven 

innefatta periodisering av parkeringsfrikop 6ver atagandets 

avtalslangd. 

Férvaltningens svar: Forvaltningen avser fortsatta folja idéskriften 

Redovisning av kommunal markexploatering samt RKR:s 

rekommendationer. Nar det galler periodiseringen av 
parkeringsfrikép 6ver atagandets avtalslangd ar perioden justerad 

utifran avtalslangden fran och med 2022. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

OQ) Efterlevnad av finanspolicy: kommunen rekommenderas att i 

arsredovisningen 2021 la4mna upplysningar i enlighet med 

Radet for kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat 

och sakringsinstrument. 

kPmG International’), a Swiss entity. All rights reserved 

Férvaltningens svar: Kommunen har, i enlighet med sin 

bokslutsprocess, tagit fram en sakringsredovisning till arsbokslutet 
2021 och kommer att lamna upplysningar i enlighet med Radet for 

kommunal redovisnings rekommendation 8 Derivat och 

sakringsinstrument. 

Uppféljning: delar forvaltningens bedémning och kan lamnas utan 

atgard. 

Q Finansiell leasing: kommunen rekommenderas att sa snart som 

méjligt utfora kartlaggningen av kommunens leasingavtal. | 

synnerhet avseende de hyresavtal som kan bedémas vara 
finansiella leasingavtal och darmed ge en vasentlig effekt for 

redovisningen i arsbokslutet 2021. 

Férvaltningens svar: Férvaltningen arbetar med uppdraget som 
gavs av kommunstyrelsen till frvaltningen i manadsskiftet 

april/maj. Férvaltningen tar ett helhetsgrepp avseende samtliga 

leasing- och hyresavtal. En extern akt6r har anlitats. Utifran 

kartlaggningen kommer samtliga leasing- och hyresavtal att 

klassificeras och med det som utgangspunkt sammanstalla 

underlag fér redovisning och bokslut. Arbete ar omfattande och 

delvis komplext och kraver tid och resurser for att ta fram 

underlag. | en forsta fas kommer kommunens Iésa egendom 

hanteras, vilket beraknas vara fardigt tills arsbokslutet 2021. 

Kommunens hyresavtal kommer hanteras i nasta fas. Arbete ar 

omfattande och delvis komplext och kraver tid och resurser for att 

ta fram underlag. Férvaltningen kommer att slutféra uppdraget 

under 2022. 

Uppféljning: kartlaggning och analys av samtliga gallande avtal 

avseende fast egendom har genomférts under aret och resultatet 

av klassificeringen enligt RKR R5 redovisas i delarsbokslutet. De 

avtal som bedémts vara finansiella har i balansrakningen tagits 

upp till ett varde av 284 mkr. 
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Budget 2023 - Fastställande av skattesats (Dnr KS2022/2268-1)

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1
december.

Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – med
möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till oförändrad nivå
om 21:44 per skattekrona för 2023.

Juridisk bedömning

Enligt kommunallagen kapitel 11 ekonomisk förvaltning §10 ska budgeten fastställas av före
november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige.

§ 11 fastställer att om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en
annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Förvaltningens bedömning

Skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige årligen som en del i budgeten. Kommunfullmäktige
fastställer samtidigt de resultatmål med indikatorer som är kopplade till de strategiska målen som
beslutades i samband med rambudgeten varje vår.

Kommunstyrelsens ordförande har med anledning av rådande ekonomiska läge bett att
behandlingen av budget 2023 med verksamhetsplan och tillhörande dokument sker den 1
december.

Mot bakgrund av att kommunallagen ställer krav på att fastställa skattesatsen i november – med
möjlighet till förändring i december - föreslås ett fastställande av skattesatsen till oförändrad nivå
om 21:44 per skattekrona.

Förvaltningen återkommer till kommunfullmäktige den 1 december avseende ärendet Budget 2023
– förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan och VA-resursplan
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Den verksamhet Kungälvs kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030. 
Skattesatsen är en av förutsättningarna i kommunens budget. Skatteintäkterna motsvarar ca 75% 
av kommunens intäkter.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Skattesatsens nivå utgår från programförklaringen från den nya majoriteten Kungälv 2030. 
Skattesatsen är oförändrad 21:44

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Den föreslagna skattesatsen är densamma som för 2022 och innebär oförändrade skattesats för 
medborgaren.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Fastställandet av skattesatsens nivå har i det här ärandet ingen påverkan på 
medarbetarperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Oförändrad skattesats innebär att kommunens skatteintäkter för 2023 prognosticeras till 3 293 Mkr 
enligt SKR:s prognos i oktober 2022. Det är en ökning med 2,6% jämfört med det prognosticerade 
utfallet 2022.

Förslag till beslut
1. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona för 2023

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: Förvaltningsledningen, 

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten
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Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023
(Dnr MOBNM-2022-1242)

Sammanfattning

Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 4 november 2021
(KF § 143/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2022. Anledningen till denna
översyn är att Sveriges kommuner och regioner ändrat taxeunderlaget för att ta ut avgifter.

Den nya taxan innehåller ändringar som bättre överensstämmer med gällande lagstiftning samt att
det bland annat kommer finnas möjlighet att ta ut avgift för kontroll inom ekologisk produktion,
material i kontakt med livsmedel och vid konstaterad bristande efterlevnad i RASFF-ärenden.

Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska
fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. Dock med vissa
justeringar som framgår i 21 § i taxebestämmelserna.

Taxan ger inte möjlighet att ta ut avgift för kontroll av animaliska biprodukter.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2023.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 143/2021 upphör att gälla
från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för taxa inom
livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med
livsmedel. SKR har uppdaterat underlag för taxa utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som
gjordes i april 2021 efter att EU:s kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft.

Då infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Med annan offentlig verksamhet
menas bland annat att bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella
attesteringar.

Underlaget innehåller flera förändringar och bland annat möjliggörs för en succesiv övergång till
efterhandsdebitering. Även helt nya avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och
hantering av RASFF-ärenden har införts.

De ändringar som föreslås redovisas nedan.

Ändringar i inledande bestämmelser (1§)

I den inledande bestämmelsen klargörs vilken kontroll som avgiftsbeläggs enligt den här taxan.
Eftersom kommunerna inte har uppgifter inom foderkontroll har det begreppet utmönstrats.
Kommunerna har dock uppgifter inom kontroll av ekologisk produktion enligt vad som framgår av
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lag (2013:363) om ekologisk produktion och 3 § förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk 
produktion. Där anges att Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska, i fråga om 
livsmedel, utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt 25 och 25 a §§ 
livsmedelsförordningen (2006:813).

Taxan omfattar inte kontroll av animaliska biprodukter (ABP).

Regelverket för material i kontakt med livsmedel beslutades under våren 2021 och taxan har 
kompletterats med vissa skrivningar för att möjliggöra avgiftsuttag när så är möjligt för 
händelsestyrd kontroll, eller om registreringsplikt skulle införas för vissa verksamheter.

Genom 2 § livsmedelslagen är dricksvatten, som definierats på visst sätt genom hänvisning till 
EU:s dricksvattendirektiv, jämställt med livsmedel. Eftersom ett nytt dricksvattendirektiv (EU) 
2020/2184 har antagits men ännu inte införlivats i svensk rätt hänvisas till livsmedelslagens 
avgränsning av livsmedel. Enligt samma bestämmelse i livsmedelslagen 
omfattas snus och tuggtobak av begreppet livsmedel.

Ändringar i bestämmelser om avgifter (2-4 §§)

Bestämmelsen i 2 § förtydligar vem som ska betala avgift enligt taxan och har sin grund i 5 § i 
förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) (LAF). Definitionen av aktör är 
utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625.

Bestämmelsen i 3 § motsvarar tidigare bestämmelse i taxan.

Bestämmelsen i 4 § har sin grund i 6 § LAF och motsvarar i sak 4 § i tidigare taxa.

Ändringar i bestämmelser om avgifter (5 – 7 a och b §§)

Ändringar, framför allt i förordningen om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176), (LAF), 
innebär att skrivningar om avgifter har förändrats i underlaget. Framför allt beror ändringarna på att 
de obligatoriska årliga avgifterna, som skulle betalas i förskott, avskaffas helt från utgången av 
2023 och att obligatorisk efterhandsdebitering införs. Det har även införts en möjlighet att ta ut 
avgifter för ”annan offentlig verksamhet” och möjligheterna till avgiftsuttag vid uppföljande kontroll 
och klagomålskontroll har förtydligats.

Bestämmelsen i 5 § anger att avgiftsuttag sker för kontroll och annan offentlig verksamhet. I 
bestämmelsens andra stycket finns en uppräkning av de särskilda avgiftsbestämmelser som 
förekommer. Bestämmelsen är i stort ny men en liknande uppräkning finns i 2 § i tidigare taxa.

I 6 § fastställs kommunens timavgift.

Taxan ger möjlighet till en successiv övergång till efterhandsdebitering. Därför finns de dubbla 
avgiftsbestämmelser (7 a och 7 b §§) och övergångsbestämmelser. I 7 § tydliggörs att nämnden, 
under en övergångsperiod, får ta ut två olika avgifter och det tydliggörs att nämnden ska fatta 
beslut om riskklassning. Att bestämmelsen ska tillämpas under en övergångsfas framgår av 
övergångsbestämmelserna.

Med stöd av bestämmelsen i 7 b § möjliggörs efterhandsdebitering för de verksamheter som 
överförts till det systemet.

Indexuppräkning (8 §)

I 8 § finns en bestämmelse om indexuppräkning.

I den senaste uppdateringen av livsmedelstaxan fanns ingen bestämmelse om indexuppräkning. 
Det berodde både på att det stod klart att taxan behövde ändras igen, eftersom lagstiftnings- och 
förordningsändringar skulle genomföras, och eftersom SKR:s generella bestämmelser om 
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indexuppräkning höll på att ses över. Taxan har nu kompletterats med en indexklausul 
motsvarande vad som föreskrivits i underlaget för taxa enligt miljöbalken.

Avgift för registrering av anläggning (9 §)

I 9 § finns en avgift för anmälan om registrering av en anläggning i form av fast schablonavgift. 
Bestämmelsen motsvarar 7 § i tidigare underlag. För att kunna bli tillämplig om registreringskrav 
införs för kontaktmaterialverksamheter (FCM) som inte är livsmedelsanläggningar har rubriken 
justerats. 

Avgift för uppföljande kontroll (10 §)

I 10 § finns en bestämmelse om uppföljande kontroll. Bestämmelsen motsvarar i sak 12 § första 
stycket i tidigare taxa. 

Avgift för utredning av klagomål (11-12 §§)

Bestämmelsen i 11 § motsvarar huvudsakligen 12 § andra stycket i tidigare taxa.

I 12 § finns en ny bestämmelse som avser sådan handläggning som blivit nödvändig på grund av 
ett RASFF-meddelande (EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas 
utgöra en risk för människors hälsa).

Kontrollen är händelsestyrd och inriktad på att säkerställa att aktören vidtar de åtgärder som är 
nödvändiga för att spåra och återkalla de varor som meddelandet avser (se artikel 18 och 19 
förordning 178/2002). 

Det har tidigare inte funnits någon uttrycklig avgiftsgrund för RASFF-ärenden. Att verifiera att en 
aktör har vidtagit tillräckliga åtgärder för att spåra och återkalla sådana livsmedel som omfattas av 
ett RASFF-meddelande utgör sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som omfattas 
av avgiftsgrunden i 4 § LAF. 

I bestämmelsen anges att en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid med anledning av ett 
RASFF-meddelande endast ska betalas av en aktör om det, efter det att aktören erhöll 
meddelandet, blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor 
som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder (13 §)

Bestämmelsen i 13 § är ny och innebär att en aktör ska ersätta nämnden för sådana utgifter som 
uppkommer i syfte att åtgärda eller förebygga konstaterad bristande efterlevnad. Det kan till 
exempel handla om att ersätta nämndens utgifter för destruering, transport eller omhändertagande 
av varor när detta har blivit nödvändig att utföras av nämnden.

Avgift för exportkontroll (14 §)

Bestämmelsen i 14 § motsvarar i sak 13 § i tidigare taxa.

Avgift för exportkontroll (15 §)

Bestämmelsen i 15 § motsvarar i sak 14 § i tidigare taxa.

Inköp under dold identitet (16 §)

Bestämmelsen i 16 § är ny och avser sådana inköp som sedan 1 april 2021 får utföras med stöd av 
23 a § livsmedelslagen. Bestämmelsen innebär att det är möjligt att ta ut en avgift motsvarande 
kostnaden när inköp under dold identitet genomförs. 

Bestämmelsen gäller ännu inte för material i kontakt med livsmedel. 

Justering av avgift i enskilt fall (17 §)
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Bestämmelsen 17 § första stycket motsvarar delvis 9 § och 6 § i tidigare taxa. Det underlaget 
innehöll dock en möjlighet till justering av avgifter som medgav både höjning och sänkning. I och 
med övergången till efterhandsdebitering saknas i stort behov av att kunna sätta ner fasta avgifter, 
särskilt vid efterhandsdebitering. Bestämmelsen tar nu endast sikte på sänkning av avgiften. Om 
verksamhetens riskklassning medför behov av justering av den fasta avgiften tillämpas 7 a §.

Avgiftens erläggande (19 §)

19 § Eftersom möjligheter till verkställighet av avgiftsbeslut för närvarande saknas på 
livsmedelsområdet har rubriken justerats. Bestämmelsen motsvarar 17 § i tidigare taxa.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (21 §)

Av bestämmelsen framgår när taxan börjar gälla. Övergångsbestämmelserna har anpassats för att 
övergången till efterhandsdebitering ska ske succesivt. Övergångsbestämmelsen inriktats på att 
utfasning sker i olika takt för olika verksamheter beroende på hur mycket kontrolltid verksamheten 
har och om det är nyregistrerad verksamhet. 

Verksamhetens bedömning
Taxan ger numera möjlighet till avgiftsuttag för kontroll av material i kontakt med livsmedel vilket är 
ett kontrollområde som numera ingår i nämndens kontrollansvar. 

Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska 
fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. Dock bedömer vi att 
det inte ska gälla för verksamheter som redan fått den inbetalade kontrolltiden fram till och med år 
2022, samt de verksamheter som har mindre årlig kontrolltid än 2 timmar. Detta gör att vi inte 
riskerar att skapa en skuldtid som behöver betalas tillbaka till verksamheterna. 

För kontroll på nyregistrerade verksamheter tillämpas efterhanddebitering som tidigare (har skett 
sedan 2021) och avgift tas ut för faktiskt nedlagd tid efter att kontrollen genomförts. 

Övriga ändringar i taxan motsvarar det SKR föreslagit i sitt underlag. Vi bedömer dock att 
skrivelsen i andra stycket i 6 § förhöjd timavgift utanför normal arbetstid ska kvarstå trots att SKR 
inte har med det i sitt underlag. Bestämmelsen används sällan men kan vara tillämplig i 
utredningsärenden på obekväm arbetstid. 

Eftersom kontroll av animaliska biprodukter inte omfattas av denna taxa behöver eventuellt en ny 
taxa tas fram för avgiftsuttag vid den typen av kontroll. 

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 
januari 2023. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 143/2021 
upphör att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som 
inkommer/upprättas efter detta datum.

Dag Svensson Kristina Franzén
Livsmedelsinspektör Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten
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Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424)
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om av-
gifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen
jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut
enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion
överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och
byggnadsnämnden efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften  1300 kronor per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
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med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning
och kontroller i övrigt.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna
i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid.

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för
årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §).

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den
årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det
riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden multipliceras
med timavgiften.

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av
denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens
riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden.

Indexuppräkning

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att
höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.
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Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för  1
timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning
eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med
livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt
livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten
gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den
övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att
verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF)
enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 § tas ut, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för
nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av
meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat,
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad
har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som
hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande
av exportintyg och andra intyg.
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade
anläggningen.

Avgift importkontroll

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 §
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga
faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som
annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-
medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12
§§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören
under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun genom dess
miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
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§ 21 Denna taxa träder i kraft den  1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som
kommer in eller upprättas från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan
denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

Avgift enligt 7 a § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de verksamheter som
enligt gällande riskklassningsbeslut har minst 3 timmar årlig kontrolltid.

Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de verksamheter som
enligt gällande riskklassningsbeslut har mindre än 3 timmars årlig kontrolltid eller
verksamheter som har en ackumulerad kontrolltid på minst 2 timmar.

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett
riskklass.

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024
och samtliga verksamheter omfattas från och med detta datum av 7 b §.
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MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sign

§ 211/2022

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 (Dnr 
MOBN2022/0227)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 4 november 
2021 (KF § 143/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2022. 
Anledningen till denna översyn är att Sveriges kommuner och regioner ändrat 
taxeunderlaget för att ta ut avgifter. 

Den nya taxan innehåller ändringar som bättre överensstämmer med gällande lagstiftning 
samt att det bland annat kommer finnas möjlighet att ta ut avgift för kontroll inom 
ekologisk produktion, material i kontakt med livsmedel och vid konstaterad bristande 
efterlevnad i RASFF-ärenden. 

Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter 
ska fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. Dock med 
vissa justeringar som framgår i 21 § i taxebestämmelserna.

Taxan ger inte möjlighet att ta ut avgift för kontroll av animaliska biprodukter. 

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2023. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 143/2021 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta 
datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023
Bilaga Taxebestämmelser

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla 

från den 1 januari 2023. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 

143/2021 upphör att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden 
som inkommer/upprättas efter detta datum.

__________
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MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sign

§ 211/2022

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023 (Dnr 
MOBN2022/0227)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 4 november 
2021 (KF § 143/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2022. 
Anledningen till denna översyn är att Sveriges kommuner och regioner ändrat 
taxeunderlaget för att ta ut avgifter. 

Den nya taxan innehåller ändringar som bättre överensstämmer med gällande lagstiftning 
samt att det bland annat kommer finnas möjlighet att ta ut avgift för kontroll inom 
ekologisk produktion, material i kontakt med livsmedel och vid konstaterad bristande 
efterlevnad i RASFF-ärenden. 

Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter 
ska fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. Dock med 
vissa justeringar som framgår i 21 § i taxebestämmelserna.

Taxan ger inte möjlighet att ta ut avgift för kontroll av animaliska biprodukter. 

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2023. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 143/2021 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta 
datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023
Bilaga Taxebestämmelser

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla 

från den 1 januari 2023. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 

143/2021 upphör att gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden 
som inkommer/upprättas efter detta datum.

__________
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Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt
strålskyddslagen (Dnr MOBNM-2022-1261)

Sammanfattning

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs
2021-11-04 (KF § 147/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2022.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi
utifrån vår erfarenhet och jämförelse med andra kommuner noterat ett behov av justeringar av
nuvarande taxa. Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och
strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att gälla från
och med den 1 januari 2023.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som antogs av
kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021). upphör därmed att gälla från och med den 1
januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Bakgrund

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs
2021-11-04 (KF § 147/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi
utifrån vår erfarenhet och jämförelse med andra kommuner noterat ett behov av justeringar av
nuvarande taxa. Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och
strålskyddslagen.

De ändringar som föreslås redovisas nedan.

Ändringar i taxebestämmelserna

Timavgift
Ändring i 8 § sista stycket.

Från att tidigare ta betalt för varje halv timme genomförd handläggningstid till att ta betalt för varje
påbörjad halvtimme.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
Tillägg i 13 §.

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas eller avskrivs.

Avgifter för anmälningsärenden
Tillägg i 16 § sista stycket.
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Avgift för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld åtgärd meddelas 
eller om anmälan återkallas efter att handläggning har påbörjats.

Fast årlig tillsynsavgift ersätter ”Avgift för återkommande tillsyn”
19 § Kvarstår med samma lydelse 

20 – 23 §§ har flyttats från andra rubriker men innehåller samma lydelse.

23 § har förtydligats med vad som ingår i den årliga tillsynsavgiften och vad som inte gör det. Det 
som avviker i jämförelse med tidigare taxa är att följande inte fanns med eller har förtydligats vad 
gäller vad som inte ingår:
- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden där 
verksamhetsutövaren har en informationsplikt till miljönämnden och liknande.
- Handläggning av klagomål. 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor eller om 
den faktiskt utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
- Samråd, besiktningar, deltagande i sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av 
fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada.

Avgift för regelbunden tillsyn

25 § Omfattar endast verksamheter med regelbunden tillsyn som inte omfattas av årsavgift. 

Lydelsen i 22 § i tidigare taxa om hur verksamhetsutövare med flera verksamhetskoder ska 
debiteras är flyttad till 20 § i denna taxa.  

Avgiftens erläggande

28 § i om avgiftens erläggande låg i tidigare taxa under rubriken ”Avgift för tillsyn i övrigt”.
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
Tillägg i sista stycket. 

För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

Ändringar i taxebilaga 1 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Tillsyn
Rad 34 punkt 6
Punkten är uppdaterad med texten ”och där verksamheten inte endast omfattar enskilda kirurgiska 
ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar”.

Avgift för vattenverksamhet: Prövning av ansökan
Rad 41
Formuleringen av den beskrivande texten är ändrad något så att även använda ny grundvattentäkt 
framgår, för bättre överenstämmelse med författningens lydelse. 

Rad 43 och 45
Förtydliganden har gjorts att det är anläggning för grundvattentäkt som avses i angivet lagrum.

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer: Tillsyn
Rad 49 och 50
Formuleringen i den beskrivande texten är kompletterad med uppgift om när föreskrifterna inte är 
tillämpliga. Därför är även lagrumshänvisningen kompletterad med redovisning av var 
tillämpningsundantaget står någonstans.

Fluorerande växthusgaser: Tillsyn 
Rad 56
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Tillägg gjort i beskrivningen angående undantag: ”om valet av utrustning och köldmedium inte 
behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller anmälan enligt 9 kap miljöbalken”.

Växtskyddsmedel: Prövning av ansökan
Rad 60
Ändring har skett i förordningen. Punkt 1-4 har lagts till i beskrivningen och 40 a§ har lagts till i 
lagrumshänvisningen.

Rad 65
Förtydligande att det handlar om användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel 
utomhus. Kompletterande lagrum är tillagt.

Rad 66 
Ändringar har skett i förordningen. Lagt till punkterna 1-6 i beskrivningen. 

Biocidprodukter: Prövning av ansökan
Rad 75
Tillagt i beskrivningen att: ”Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur.” Kompletterande lagrum är tillagt.

Biocidprodukter: Tillsyn
Rad 77-78
Tillagt i beskrivningen att: ”Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller 
spindeldjur.” Kompletterande lagrum är tillagt.

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken: 
Handläggning av anmälan
Rad 117
Uppdatering av beskrivningen så att formuleringen överensstämmer med författningens formulering 
(28 § FMH) samt tillagt lagrum i MB som klargör vad en föroreningsskada etc. innebär.

Ändringar i taxebilaga 2-3

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
90-161
Det har för tydlighetens skull angetts gränser för tillförd avfallsmängd. Är det mer än 25 000 ton är 
verksamheten tillståndspliktig enligt 29 kap 66 §. Övre gräns finns i kod 90.161 i MPF, men inte i 
FAPT eller taxebilaga 2.

Förvaltningens bedömning
Miljöenheten gör bedömningen att förändringar i taxebestämmelserna underlättar avgiftsuttaget 
och förtydligar när avgift tas ut.  

Ställningstagandet om att avgift ska tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid i stället 
för varje genomförd halvtimme säkerställer ett avgiftsuttag som ligger närmare sanningen för den 
tid som faktiskt går åt för handläggning av ärenden. Detta ligger även i linje med hur många andra 
kommuner i Sverige debiterar enligt sin taxa.  

Taxan ger även möjlighet att ta ut extra avgift från verksamheter med årlig avgift under de 
förutsättningar som anges i rubriken ”I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte”. Detta medför att 
vi bland annat kommer kunna debitera verksamhetsutövare vars årliga tillsynstid förbrukats, eller 
verksamhetsutövare som gör anmälningar inom sin verksamhet.

Tillägget i sista stycket i taxebestämmelserna ger oss möjlighet att ta ut avgift för påbörjade 
ärenden enligt tidigare gällande taxa.   
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Ändringar i taxebilagorna svarar mot ändrad lagstiftning samt förtydliganden från Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 

Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 
att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021) upphör därmed att gälla 
från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta 
datum.

Lina Lindahl Kristina Franzén
Inspektör Miljöchef

Bilaga:
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen (inledande 
bestämmelser samt taxebilaga 1 - 3)

Expedieras till: Miljöenheten
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inom miljöbalkens område
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Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/…>
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>
Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/År>
Giltighetstid: <Datum-...>
Dokumentansvarig: <Funktion>
Senast uppdaterad av: <Handläggare vid dokumentets upprättande>
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Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller
naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd,
verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark,
kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.
Taxan gäller också avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 §
miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,

dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet

eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken,

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom
miljöbalkens område överklagas,

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av
Miljö- och byggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som
behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift

6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt

taxebilaga 1 (fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller

verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet

(timavgift), och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel
timme handläggningstid 948 kr.
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, debitering, beredning i övrigt av
ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00
och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att
höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s
webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas som antingen  fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den
besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för
den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas
av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås, återkallas, avvisas
eller avskrivs. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning
påbörjas.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.
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15 § Utöver avgift för prövning, tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad
som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift  motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna
avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga
verksamheter.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld
åtgärd meddelas eller om anmälan återkallas efter att handläggning har påbörjats.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som
anges i denna taxa.

Fast årlig tillsynsavgift
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en  fast
årlig avgift  betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en  fast årlig avgift  betalas
enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånds-
eller anmälningsplikt ska fast årlig avgift betalas i de fall det framgår av taxebilaga 2.

20 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med flera verksamhetskoder är
grundregeln att avgift endast tas för verksamhetskoden med det högst angivna
timantalet i bilaga 2. Undantaget är om en verksamhetsutövare har verksamheter



97/22 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2023 - MOBN2022/0228-1 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2023 : Taxebestämmelser

5

med verksamhetskoder inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna
rubriker i bilaga 2, då ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen
med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.

21 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym
eller liknande.

22 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.

23 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är
ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår
Den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för handläggning av planerade
inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, upprättande av
inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, granskning av rapporter och andra
redovisningar. För verksamheter med uttrycket ”tillståndsplikt B” i
miljöprövningsförordningen (2013:251) ingår även handläggning av
anmälningspliktiga ändringar av verksamheten.

I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren bryter
mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande
egenkontroll.
- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av
ärenden där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till miljönämnden och
liknande.
- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten.
- Handläggning av klagomål.
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av
utredningsvillkor eller om den faktiskt utförda tillsynen väsentligt avviker från den
fasta handläggningstiden i taxan.
- Samråd, besiktningar, deltagande i sammanträden och andra tillsynsåtgärder med
anledning av fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig
miljöskada.

För sådan handläggning ska miljönämnden, utöver den fasta årsavgiften, ta ut avgift i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras
med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand.
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Industriutsläppsverksamhet

24 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i
taxebilaga 2.

Avgift för regelbunden tillsyn

25 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3, undantaget de verksamheter som enligt
bilaga 2 ska ha fast årlig avgift.

För återkommande tillsyn av de hälsoskyddsverksamheter (H) som inte finns nämnda
i bilaga 2 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för tillsyn i övrigt

26 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

Nedsättning av avgift

27 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning,
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas av miljö- och
byggnadsnämnden.

Avgiftens erläggande

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till
olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10
kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för
avhjälpande eller kostnader.

29 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun. Betalning
ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

30 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
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31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

32 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar
och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare
gällande taxa.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-08-25
Sida 70 (72)

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN Justeras sign

§ 212/2022

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 (Dnr MOBN2022/0228)
Sammanfattning

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs 2021-11-04 (KF § 147/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 
2022. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar 
behövs då vi utifrån vår erfarenhet och jämförelse med andra kommuner noterat ett behov 
av justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, 
miljöbalken och strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att 
gälla från och med den 1 januari 2023.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021). upphör därmed att gälla från 
och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023
Bilaga Taxebestämmelser

Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antas att gälla från och med den 1 januari 2023.
2.  Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” 
som antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021) upphör därmed att 
gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter 
detta datum.

__________

Expedieras till: 
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strålskyddslagen 2023 (Dnr MOBN2022/0228)
Sammanfattning

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs 2021-11-04 (KF § 147/2021). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 
2022. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar 
behövs då vi utifrån vår erfarenhet och jämförelse med andra kommuner noterat ett behov 
av justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, 
miljöbalken och strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att 
gälla från och med den 1 januari 2023.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021). upphör därmed att gälla från 
och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023
Bilaga Taxebestämmelser

Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antas att gälla från och med den 1 januari 2023.
2.  Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” 
som antogs av kommunfullmäktige 2021-11-04 (KF § 147/2021) upphör därmed att 
gälla från och med den 1 januari 2023 för ärenden som inkommer/upprättas efter 
detta datum.

__________

Expedieras till: 
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Handläggarens namn
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2022-10-06

Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr
KS2022/1170-4)

Sammanfattning

Den 30 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om hyror och taxor för kommunens lokaler.

Inom ramen för arbetet med underlaget och förslag till beslut tog förvaltningen fram förslag på
principer och hyresnivåer för taxor. Det bör noteras att arrenden inte hanteras i taxor och hyror för
lokaler och byggnader. Principerna och hyresnivåer för taxorna är i enlighet med kommunallagens
likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och
taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr
kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika
föreningarna. Förslaget var framtaget i dialog med föreningar. Genom införande av nya modellen
för hyror och taxor för ideella föreningar fasades tidigare modell för marknadsmässiga hyror ut i
kommunen.

Vid införandet av det nya hyres- och taxesystemet upptäcktes det att en punkt i de generella
principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar fallit
bort. Förvaltningen föreslår därmed att Princip 7 blir Princip 8 och en ny Princip 7- ”privata och
kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 1000 kr/timme” förs in i Hyror
och taxor för kommunens lokaler. Övriga principer och taxor berörs inte.

Generella principer för taxor för Kvarnkul/en, Marstrands rådhus, övriga lokaler och
idrottsanläggningar

Princip 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme
Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun 100 kr/timme
Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella
verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
Princip 7 - privata och kommersiella aktörer 1000 kr/timme
Princip 7 8- kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm)
350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Förslag till kommunfullmäktige:
Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag.

Juridisk bedömning

Kommunallagens 2 kap. 3§ fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina
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medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen 
får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. §6 förtydligar 
däremot att får kommuner inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i konkurrenslagen. Regeln innebär 
att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som 
begränsar konkurrensen. Det gäller även uthyrning.

Förvaltningens bedömning
Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag:

 Att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer 
samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar 
eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid

 Att återkomma med mer samlat och tydligt stöd som i dessa fall kan hanteras eller behövs, 
inte minst för att säkra de verksamheter som kan betecknas som särdeles av stark ideell 
art och bedrivs i föreningsverksamhet.

 Återkoppling av uppdraget sker till kommunstyrelsen vid ordinarie rapporteringstillfällen 
under 2022.

Den 30 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om hyror och taxor för kommunens lokaler 
enligt förvaltningens förslag. 

Inom ramen för arbetet med underlaget och förslag till beslut tog förvaltningen fram förslag på 
principer och hyresnivåer för taxor. Det bör noteras att arrenden inte hanteras i taxor och hyror för 
lokaler och byggnader. Principerna och hyresnivåer för taxorna är i enlighet med kommunallagens 
likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och 
taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr 
kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika 
föreningarna. Förslaget var framtaget i dialog med föreningar. Genom införande av nya modellen 
för hyror och taxor för ideella föreningar fasades tidigare modell för marknadsmässiga hyror ut i 
kommunen.

Vid implementeringen av det nya hyres- och taxesystemet upptäcktes det att en punkt i de 
generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar fallit bort. Förvaltningen föreslår därmed att Princip 7 blir Princip 8 och en ny 
Princip 7- ”privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster 1000 
kr/timme” förs in i Hyror och taxor för kommunens lokaler. Övriga principer och taxor berörs inte.

Generella principer för taxor för Kvarnkul/en, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar

 Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme

 Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella 

verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - privata och kommersiella aktörer 1000 kr/timme
 Princip 7  8- kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 

350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 
betonar vikten av att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på 
alla nivåer. En enhetlig taxa skapar tydlighet, transparens och likhet för de som vill hyra 
kommunens lokaler.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 
2040. Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha 
möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. Ett enhetligt system för föreningshyror och 
taxor samt digitalisering av processen skapar tydlighet och effektivitet för dem som hyr kommunens 
lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika 
föreningarna.

Vidare styr dokumentet ”Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler” hur och till vem 
Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Kompletteringen i principerna för taxor och hyror ger fler möjlighet att hyra kommunens lokaler.
Medborgarnyttan kommer öka då kommunens lokaler kommer att kunna nyttjas av fler föreningar 
och privatpersoner. Bokningen ska förenklas och taxan/hyran ska vara enhetlig för de föreningar 
som bokar eller hyr lokaler. Detta skapar ett hållbart sätt att nyttja kommunens lokaler ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt över tid.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Den nya modellen för hyror och taxor kommer att ligga till grund för digitalisering av 
bokningsprocessen. Digitalisering vid bokningar minskar det manuella arbetet hos medarbetarna. 
Ett digitalt och systematiskt verktyg ökar möjligheten för uppföljning av respektive lokals nyttjande.

Dessutom minskar tolkningsutrymmet för taxans storlek vid uthyrning genom ett standardiserat 
arbetssätt.

Ekonomisk bedömning
Tillägget i principerna för taxor och hyror ger fler aktörer möjlighet att hyra kommunens lokaler.

Modell för hyror och taxor för lokaler och idrottsanläggningar innebär att kommunen får en struktur 
över vilka föreningar som hyr lokaler samt vilka ytor föreningarna disponerar. Om ansvaret för 
skötsel, underhåll och drift flyttas över till kommunen skapas en tydligare överblick över Kungälvs 
kommuns uthyrda lokaler samt i vilket skick de är. Om föreningarna har ansvaret för underhåll, 
skötsel och drift blir det ofta inte en prioriterad fråga för föreningen, utan de väljer att prioritera 
verksamheten och inte byggnaden och dess underhåll. Det innebär att byggnaden ofta förfaller. För 
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kommunen innebär höga underhållskostnader som hade kunnat förhindras. En annan anledning 
utöver prioriteringsfrågan är att det ofta saknas kompetens i föreningarna att ta detta ansvar.

Detta innebär att kommunen erbjuder ideella föreningar och medborgare idrottsanläggningar, 
samlingslokaler och föreningslokaler till ovanstående taxor och hyror. Nivåerna på taxorna är satta 
för att skapa förutsättningar för den ideella föreningsverksamheten och medborgarna. Taxor och 
hyror för föreningslokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av 
lokalkostnaden. Förslaget uppskattas bli kostnadsneutralt jämfört med nuvarande taxa.
Förvaltningen kommer följa kostnadsutvecklingen för att eventuella vidta nödvändiga åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist Anders Holm
kommundirektör sektorchef Samhälle och utveckling 

Expedieras till: Helena Tellberg 
Håkan Wallentin
Johanna Rydberg

För kännedom till:
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1. Inledning
Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och
en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler.
Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika
föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella
föreningarna i Kungälvs kommun.

Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda
tal 1980 lika med 100 och oktober månad året innan är basmånad.

2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands
rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar

Princip 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0 kr/timme

Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar  400 kr/timmen

Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella
verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Princip 7  - privata och kommersiella aktörer  1000 kr/timme

Princip 7 8 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv
mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

3. Taxor

Kvarnkullen

Taxa 1  - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme



98/22 Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler - KS2022/1170-4 Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler : Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument

4

Taxa 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 5 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (till exempel bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 6 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 7 - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen
500 kr/timmen

Taxa 8 - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen
400 kr/timmen

Taxa 9 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster stora salen på Kvarnkullen  1000 kr/timme

Taxa 10 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster lilla salen på Kvarnkullen  800 kr/timme

Taxa 11  – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övriga
kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Marstrands rådhus

Taxa 13 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen,
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester)  0kr/timme

Taxa 14 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 15 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme

Taxa 16 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun  250 kr/timme

Taxa 17 - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke
kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar)  600 kr/timme

Taxa 18 - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd,
arkiv mm)  350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom
Kungälvs kommun  100 kr/timme
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Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (till exempel
stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet  300 kr/timme

Taxa 21  - fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på
Marstrands rådhus  700 kr/timmen

Taxa 22 - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och
sammankomster Kristallsalen på Marstrands rådhus  1000 kr/timme

Helg

Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop)  10
000kr/helg

Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang
exempelvis bröllop)  15 000kr/helg
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 257/2022

Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170)
Sammanfattning
Den 30 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om hyror och taxor för kommunens 
lokaler.
 
Inom ramen för arbetet med underlaget och förslag till beslut tog förvaltningen fram förslag 
på principer och hyresnivåer för taxor. Det bör noteras att arrenden inte hanteras i taxor och 
hyror för lokaler och byggnader. Principerna och hyresnivåer för taxorna är i enlighet med 
kommunallagens likställighets- och självkostnadsprinciper. Syftet med det enhetliga systemet 
för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av 
lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i 
likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Förslaget var framtaget i dialog 
med föreningar. Genom införande av nya modellen för hyror och taxor för ideella 
föreningar fasades tidigare modell för marknadsmässiga hyror ut i kommunen.

Vid införandet av det nya hyres- och taxesystemet upptäcktes det att en punkt i de generella 
principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar fallit bort. Förvaltningen föreslår därmed att Princip 7 blir Princip 8 och 
en ny Princip 7- ”privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och 
sammankomster 1000 kr/timme” förs in i Hyror och taxor för kommunens lokaler. Övriga 
principer och taxor berörs inte. 

Generella principer för taxor för Kvarnkul/en, Marstrands rådhus, övriga lokaler och 
idrottsanläggningar

 Princip 1 - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, 
exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme

 Princip 2 - pensionärsverksamhet inom Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 3 - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom 

Kungälvs kommun 100 kr/timme
 Princip 4 - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälvs kommun 250 kr/timme
 Princip 5 - fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen
 Princip 6 - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke 

kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme
 Princip 7 - privata och kommersiella aktörer 1000 kr/timme
 Princip 7  8- kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv 

mm) 350kr/m2/år, 300kr/m2/år för källarlokal.

Förslag till kommunfullmäktige:
Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillägg i hyror och taxor för kommunens lokaler
Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
1. Hyra och taxa för kommunens lokaler kompletteras enligt förslag.

__________
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Va-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351-1)

Sammanfattning

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader.

Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023:

Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/ 1470.

Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 7%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%.

Juridisk bedömning

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet
att anlägga och driva allmänna anläggningar.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

Va-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och
en brukningsavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.
Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. Taxans
utformning följer Svenskt Vattens normalförslag som är kontrollerad utifrån kravet på
rättvis och skälig grund.

VA-verksamheten kommer de närmaste åren utföra ett flertal stora byggnationer av VA-
anläggningar enligt planeringen i kommunens investeringsprogram. Det innebär att VA-
verksamheten kommer att få en stor ökning i kapitaltjänstkostnader de kommande åren.
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Utbyggnaden kommer även innebära ett stort antal nyanslutningar. 
Detta kommer innebära påfrestningar på VA-verksamheten framöver som till exempel ökade 
kostnader men också att intäkterna ökar.

Av dessa anledningar görs varje år en översyn av kommande investeringar och intäkter för 
att bestämma nästa års eventuella taxehöjning. I denna översyn har aviserats ränteprognoser 
på omkring 3% under 2024 och 2025. Detta är en höjning på omkring 1,7%-enheter i 
jämförelse med de räntenivåer som VA-verksamheten haft de senaste åren. Detta påverkar 
verksamhetens kostnader starkt negativt och höjd för att kunna hantera dessa stigande 
räntekostnader skulle behöva tas redan i 2023 års brukningstaxa.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av VA-anläggningarna inom de befintliga 
äldre bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya 
detaljplaneområden. 

Taxan skall vara generell och anläggningsavgiften skall motsvara den genomsnittliga 
kostnaden i kommunen för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Det 
vill säga att avgiften tillämpas samma för alla fastigheter inom kommunen som ansluts inom 
verksamhetsområdet.

Avgiftens storlek och utformning behandlas i separat ärende i KS2022/1470.

Brukningsavgifter
Utbyggnaden av överföringsledningar och förnyelse av äldre VA-anläggningar kommer att 
belasta verksamheten med kapitalkostnader som ska finansieras med brukningsavgifterna.
 
För att klara de kommande investeringskostnaderna, inflation och höjda räntor behöver den 
totala brukningsavgiften höjas med 10%, detta uppnås genom att höja den fasta avgiften 
med 13%  och den rörliga delen av avgiften med 7%.

Den rörliga avgiften blir 38,19 kr/m3 för vatten och spillvatten.

En grundavgift per år och fastighet höjs från 3 000 kr till 3 300 kr

En avgift per år och bostadsenhet höjs från 1 600 kr till 1 925 kr

Särskilda avgifter höjs med 7%. 

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%. 

Efter denna höjning blir den förväntade fördelningen av den förväntade intäkten från den 
fasta och rörliga delen av brukningsavgiften 48% för den fasta och 52% för den rörliga.

I bilagan till denna tjänsteskrivelse visas kommunens föreskrifter för VA-taxan med de nya 
priserna efter detta förslag till höjning. I bilagan ligger anläggningstaxan med samma 
utformning och prisnivå som för 2022 års taxa. Efter beslut i KS2022/1470 som prövar ett 
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eventuellt införande av en enhetstaxa kommer det kapitel som behandlar 
anläggningsavgiften ersättas med den utformning av anläggningsavgiften som beslutas. 

Verksamhetens bedömning
Nedanstående avgifter är redovisade inkl. moms.

För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 
150 m³ blir det en årskostnad på 11 894 kr inkl. moms vilket är en höjning med 1 062 kr 
och 10% eller 88,50 kr/månad. 

För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 109 483 kr inkl. moms vilket är en 
höjning med 10 231 kr och 10% eller 57 kr/månad och lägenhet.

För en Förening ansluten till V+S med 53 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning          
på 4 930 m3/år blir det en årskostnad på 293 602 kr inkl. moms vilket är en höjning med 29 
850 kr och 11% eller 47 kr/månad och bostadsenhet.

För Sjukhuset med 157 + 173 bostadsenheter, 112 913 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 41 736 m3/år blir det en årskostnad på 2 367 856 kr inkl. moms vilket är en 
höjning med 221 223 kr och 10%.

För Industri med 79 bostadsenheter, 50 824 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 
47 390 m3/år blir det en årskostnad på 2 024 663 kr inkl. moms vilket är en höjning med 
148 516 kr och 8%.

Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m², 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15 
lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade 
vattenmätare qn 2,5 m3/h

Brukningsavgifterna för allmän platsmark höjs med 7% från 1,09 kr/kvm till 1,17 kr/kvm.

Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver

I investeringsprognosen visas ett behov om ca 825 miljoner kronor för planerade satsningar 
under perioden 2023–2026. De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för 
vatten och spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda 
spillvattenavloppet från kustområdet. De investeringarna omhändertar också de problem 
som i nuläget finns med distributionen av vatten till kommunens västra delar. Investeringar 
behövs för att byta ut äldre VA-anläggningar som har driftsproblem och arbetsmiljöproblem. 
Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och 
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skadegörelse. Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på 
befolkningstillväxt i Kungälv ska uppfyllas. 

För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är 
planerade inom de närmsta åren. 

VA-verksamhetens ekonomi är räntekänslig och då kommande räntehöjningar med över 1,7 
%-enheter som aviserats för 2024 kommer belasta VA-ekonomin hårt och tvingat fram högre 
höjningar än planerat och vilket även gör det svårt att planera för framtiden då osäkerheten 
för hur ränteutvecklingen ser ut efter 2026.

Underlaget just nu visar på höjning av brukningstaxan med 10% år 2023 och därefter ett 
behov av att ligga kvar på ungefär samma nivå årligen 2024–2026. Om räntan hade legat 
kvar på liknande nivåer som de senaste åren hade brukningstaxan istället bara behövt höjas 
med 5% för 2023 och behövt ligga på omkring 5–8% 2024–2026. Förvaltningen kommer 
under det kommande året arbeta med att försöka hejda kostnadsutvecklingen och öka 
intäkterna för att försöka minska hur mycket taxan behöver höjas 2024 och framåt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär 
en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen så krävs 
omfattande utbyggnad av kommunala VA-ledningar för att möta bostäder och kommande 
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 
3. (Hälsa och välbefinnande),
6. (Rent vatten och sanitet), 
9. (Motståndskraftig infrastruktur),
11. (Motståndskraftigt och hållbart samhälle) och 
14. (Nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling),

Kommunen ska vara rustad att möta de önskemål och lagkrav som ställs krav på den 
kommunala VA-hanteringen. Finansieringen av detta sker genom VA-taxorna.

Utöver detta har kommunen förelägganden från länsstyrelsen utifrån LAV §6. Ett av dessa är 
i dagsläget försett med vite om kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss 
tid.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och 
föreslagna åtgärder.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att 
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan 
då överlämnas till kommande generationer med gott samvete.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Va-verksamheten kan inte se att detta belastar tjänstemännen mer än vad som sker varje år 
för tiden vid de årliga taxegenomgångarna med information och ändring i formler och 
blanketter.

Ekonomisk bedömning

Underlagen just nu visar på behov av en höjning av intäkten från brukningstaxorna på totalt 
10% för 2023 och ett behov att ligga kvar på denna nivå även för 2024–2026.
Den höjda ränteprognosen för 2024 och framåt på grund av det nuvarande världsläget gör 
att behovet av höjning är mycket högre än vad som prognostiserades vid föregående års 
genomgång av taxorna.

Inför 2024 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och 
en noggrann prognosöversyn för kommande ränteförändringar och därefter görs en ny 
bedömning av hur mycket och vilken del av VA-taxan som behöver höjas. Förvaltningen 
kommer att arbeta med att försöka hitta sätt att hejda kostnadsutvecklingen.

Förslag till beslut

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas 
att gälla från och med 2023-01-01.

2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från och med 
2022-12-31.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef teknik Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU
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Inledande bestämmelser
TAXA för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige den 2022-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungälvs kommun.
Förvaltningen sköts av Samhälle och utveckling/VA-verksamheten under Kommunstyrelsen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungälv kommun.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vattentjänster
(SFS 2006:412)

1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § och 4 § i vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för dagvattenavledning är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

2 Typ av avgift
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3 Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsenhet: avses sådan fastighet som med en samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½
rum och kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.

Övrig och Annan Bostadsenhet: fastighet som är jämställd med bostadsenhet och sådana utrymmen i
övrig bostadsenhet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas – utöver
enheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en
enhet. Vid beräkning av antalet enheter för fastighet som är jämställd med övrig bostadsenhet
reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger
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Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Obebyggd bostadsenhet:  fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Allmän platsmark:  mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Tomtyta: är fastighetens areal enligt fastighetsregistret eller enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter1 fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning

4.1 Avgift tas ut för följande vattentjänster:

Vattentjänst Anläggningsav
gift

Brukningsavgif
t

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av tjänsterna V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i vattentjänstlagen angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för tjänsten Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

1 Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt att bilda s.k. tredimensionella fastigheter, vilket innebär att fastigheter kan
avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare (Lantmäteriet).
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkten när avgiftsskyldighet
inträder.

4.6 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

4.7 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

4.8 Om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall enligt 36 § i vattentjänstlagen en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala
beloppet är betalt.
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.

4.9 Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6.7 respektive 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats.

4.10 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade
förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.7 ut för
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften
betalas.

5 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaden, för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 6–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre ledningar två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vattentjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745 17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
anordnande av dagvattenbortledning.

Avgift utgår per m2 allmän platsmark I nkl. moms

Hårdgjorda ytor, typ gatumark, torg 20 kr/m²

Övrig allmän platsmark 10 kr/m²

8 Serviser på annat sätt
8.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

8.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
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8.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.

9 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 6 och 7 kan indexregleras. Avgifterna baseras då på entreprenadindex för
husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med
basmånad juli 2018. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Brukningsavgifter

10 Brukningsavgift

I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %).

10.1 I fråga om bostadsenhet, övrig och annan bostadsenhet för vilken avgiftsskyldighet för
försörjning av vatten och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med:

a) en grundavgift per år och fastighet om 3300 kr

b) en avgift per år och bostadsenhet om 1 925 kr

10.2 Bostadsenheter endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) samt en minsta mängd på 150 m³ spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta
årsavgiften enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m3 spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b)
och år.

Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 10.1 a) och
b)

Övrig och annan Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) och b)

Bostadsenhet utan vattenmätare anslutna till både vatten och spillvatten erlägger 100 % av den fasta
årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och spillvatten per bostadsenhet
enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet utan vattenmätare, anslutna till både vatten och spillvatten, erlägger
100 % av den fasta årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och
spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.
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För obebyggd bostadsenhet ska erläggas en årlig brukningsavgift med ett belopp motsvarande 100 % av
avgiften för bostadsenheten enligt 10.1 a), eller 100 % av avgiften för Övrig Bostadsenhet samt Annan
bostadsenhet, enligt 10.1 a).

För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande grundavgift
enligt 10.1 a).
Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

För bostadsenhet med vattenmätare som har en pulsmätare utgår en extra avgift om 735 kr/ år.

10.3 Avgift per m³ levererat vatten

Fastighetskategori Vatten och
spillvatten

Vatten
(40%)

Spillvatten
(60%)

Alla 38,19 kr 15,28 kr 22,91 kr

10.4 Dagvatten

Fastighetskategori Dagvatten
total

Dagvatten
fastighet

(90%)

Dagvatten
från allmän
platsmark

(10%)

Småhus 940 kr 846 kr 94 kr

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

1,17 kr/ m2 1,05 kr/ m2 0,12 kr/ m2

10.5 Byggvatten

Fastighetskategori Avgift

Bostadsenhet Avgift för 30 m3 vatten och spillvatten per påbörjad kalendermånad.

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

Vattenmätare monteras för mätning av vatten under byggtiden.
Avgift för vatten och spillvatten enligt 10.1 a) och 10.3 per uppmätt mängd

10.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden.
Avleds inte hela dricksvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade dricksvattenmängden, skall avgift för
avloppsavledning utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsledningsnätet.
Mängden spillvatten bestäms genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt.
Därefter träffas en överenskommelse om spillvattenmängden mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
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10.7 Kan brukningsavgift för viss fastighet inte beräknas enligt ovan angivna grunder eller på annat
sätt gör huvudmannen en bedömning i varje särskilt fall.
Är det inte skäligt att för en viss fastighet beräkna avgiften enligt 10.1-10.5 träffar huvudmannen
istället avtal om avgiftens storlek.

10.8 Brukningsavgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad dricksvatten-
mängd, eller efter annan grund som uppges i 10.1-10.5. Sker mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dessutom
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på räkningen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i
räntelagen.

11 Brukningsavgift för ansvarig för allmän platsmark
Avgift utgår med (inklusive moms):

En avgift per m2 allmän platsmark för
omhändertagande av dagvatten 1,17 kr/ m2

12 Särskilda avgifter
Begär fastighetsägare att VA-verket skall utföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av
anläggningen eller om särskild åtgärd är påkallad på grund av fastighetens VA-förhållanden, debiteras
avgift med hänsyn till VA-verkets kostnader för åtgärden enligt nedan.

Åtgärd Avgift inkl. moms

Hämtning av vatten för enskilt bruk (kostnad för vatten tillkommer enligt 11.4) 731 kr

Nedtagning av vattenmätare 1 475 kr

Uppsättning av vattenmätare 1 475 kr

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare, inklusive kostnad för ny vattenmätare 3 662 kr

Begärd kontroll av vattenmätare vid godkänd mätare, inklusive
kalibreringskostnad

1 740 kr

Vid ej godkänd mätare 0 kr

Vid upprepade besök för byte eller avläsning av mätare där mätaren varit
oåtkomlig eller där avtalade tiden ej hållits.

1 028 kr/ besök

För tjänster av vattenverkets personal debiteras aktuell timkostnadsersättning
för normal arbetstid, inkl. servicebil.

881 kr/ tim

För övrig tid 1 740 kr/ tim
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Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för avstängning

1 475 kr

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för återinkoppling

1 475 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 1 475 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 11.4

Därefter per dygn, samt avgift enligt 11.4

1 172 kr

38,19 kr

13 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 11 och 12 indexregleras. Avgifterna baseras på entreprenadindex för husbyggnad
och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad
juli 2018.
När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.

*************************

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungälvs kommun beträffande tillämpning och tolkning
av denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och
miljödomstolen.
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Bilaga
Inkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens
verksamhetsområde, gällande från och med 2023-01-01
I nkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i
ti llämpliga delar.

Inkopplingsavgiften gäller vid anslutning till det kommunala ledningsnätet som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Verksamhetsområde är ett, av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen
bygger vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen.

Vid inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utanför verksamhetsområdet
upprättas avtal mellan kommunen och abonnenten.
Inkopplingsavgiften som är en engångsavgift, används i avtalet för att bestämma kostnaden för att få
koppla in sig på den allmänna VA-anläggningen.
Inkopplingsavgiften baseras på VA-taxans  Servisavgift (6.1a),  Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och
Bostadsenhetsavgift  (6.1d).

Alla avgifter är inkl moms
Servis och förbindelsepunktsavgift Fastighet
Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b)
Vatten 71 353 kr
Spillvatten 82 902 kr
Vatten och Spillvatten 111 803 kr

Bostadsenhetsavgift (avgift per lägenhet/ bostadsenhet)

Vatten 18 209 kr
Spillvatten 30 348 kr
Vatten och Spillvatten 48 557 kr

Brukningsavgift:
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Betalas en eller flera gånger varje år i enlighet med gällande taxa.

Definition på Bostadsenhet:
Med bostadsenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.
I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i
övrig bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas - utöver
bostadslägenheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10
50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet
som enligt § 3 är jämställd med övrig bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och
förrådslokaler med 80 %.

Ansökan om inkoppling görs till enheten VA-teknik som prövar om det är möjligt och lämpligt
att koppla in den/ de fastigheter och bostadsenheter som ansökan gäller.
Om VA-teknik finner det lämpligt med inkoppling ska ett avtal upprättas.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 23 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 114/2022

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351)
Sammanfattning

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska 
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader.

Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för 
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen 
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt. 

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023:

Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/1470.

Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 7%. 

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga

Förslag till kommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antas att gälla från och med 2023-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från 

och med 2022-12-31.
__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU
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Sammanträdesprotokoll
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 243/2022

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351)
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska 
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader.

Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för 
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen 
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt. 

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023:
- Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/1470
- Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.
- Särskilda avgifter höjs med 7%. 
- Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilag
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 - Utskottet för Samhälle 
och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas

att gälla från och med 2023-01-01.
2.  VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från och med 2022-

12-31.
__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 23 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 114/2022

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023 (Dnr KS2022/1351)
Sammanfattning

Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Det har i år även inneburit att vi måste ta hänsyn till det ekonomiska 
omvärldsläget med höjda räntor och stigande kostnader.

Den översynen visade att en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för 
vatten, spill- och dagvatten är nödvändig. Framför allt den prognostiserade räntehöjningen 
2024 och framåt ökar kostnaderna kraftigt. 

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2023:

Anläggningsavgiften hanteras i separat tjänsteskrivelse KS2022/1470.

Den rörliga och fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 7%. 

Avgiften för allmän platsmark höjs med 7%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2023
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga

Förslag till kommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

antas att gälla från och med 2023-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2021/1152 upphör att gälla från 

och med 2022-12-31.
__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik SoU, Stefan Bohlin VA-teknik SoU
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Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470-1) 
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att utreda 
möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns anläggningsavgift.  
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till kommunens 
VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, därefter återinfördes 
tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en anläggningsavgift som beror av 
tomtyta. 
 
I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. Utifrån de 
diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var småhus. I förslaget som 
tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan ”Övrig, annan bostadsenhet” som 
inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier behåller den nuvarande konstruktionen.  
 
I denna utredning har förvaltningen sett över 677 st fastigheter som finns med i planeringen att 
ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram tre olika alternativ: 
 
Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma 
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med 
dagen konstruktion. 
 
Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.  
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen lägre än den befintliga taxan. Enhetstaxan 
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion. 
 
Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls. 
 
 
En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form av 
enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser så har 
Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 2022. Med en 
enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en enhetstaxa på 320 
tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer.  
 
Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har 
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande 
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir det 
170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift.  
 
En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter med ca 15 
miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. Det innebär att 
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade utbyggnadsområdena. 
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Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En juridisk 
granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett överklagande av 
taxan är utgångenoviss. Risken är att taxan inte skulle anses rättvis gentemot småhusfastigheter 
med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal lägenheter. 
 
Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin bakom att 
tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många medborgare 
upplever det trots allt som orättvist.  Med en enhetstaxa blir det lättare för medborgarna att veta vad 
deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan är genomförd skulle förändringen 
troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av 
avgifterna blir mycket lättare och det kan också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen.  
 
Den största nackdelen ur förvaltningens synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha 
en taxeutformning som följer Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att 
den vid en juridisk prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det 
mycket svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell 
juridisk prövning är oviss. 
 
De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en väntad 
anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett missnöje kan förväntas från fastighetsägare 
med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är fastighetsägare som ska utföra 
nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av en enhetstaxa förväntas 
därför skapa en omfattande rättvisediskussion.  
 
Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin nuvarande 
konstruktion och kostnadsnivå. 

Juridisk bedömning  

Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig.  
 
I samråd med kommunens jurist har en extern jurist från Stangdell och Wennerquist rådfrågats för 
en juridisk bedömning. Att införa enhetstaxa kan strida mot VA-taxans krav på skälig och rättvis 
grund. Några tydliga domar utifrån detta finns inte. Om någon vill överpröva taxan utifrån kravet i 
vattentjänstlagen på en taxa som är utformad rättvis och på skälig grund kommer utgången av ett 
sådant ärende att vara oviss. Den första instans som överprövar vid ett aktuellt överklagande blir 
Mark- och miljödomstolen.  
 
Det finns flera olika rättsfall där tomtytan har ansetts vara ett rättvist sätt att ta hänsyn till skillnaden 
i nytta som fastigheter med olika ytstorlek får av VA-anläggningen. Om alla småhusfastigheter 
betalar lika mycket anses småhusfastigheter med liten tomtareal inte få en rättvis taxa gentemot  
småhusfastigheter med större tomter. Kommunen får generellt större kostnader vid stor tomtyta 
eftersom anslutning av fastigheterna kräver längre ledningsdragning och större yta som ska 
hanteras avseende dagvattenvolymer.  
 
I de förslag avseende enhetstaxa som har tagits fram föreslås dagens nuvarande konstruktion med 
en tomtyteavgift som beror av tomtytan kvarstå för fastigheter som innefattas i ”Övrig eller annan 
fastighet”. Där inkluderas flerbostadshus med 3 eller fler lägenheter, industrier mm. Ju färre antal 
lägenheter desto större procentuell inverkan har tomtytan på den totala anläggningsavgiften. Det 
kan då anses orättvist att flerbostadshus med ett litet antal lägenheter får en stor procentuell 
skillnad i avgift beroende på tomtyta medan detta beroende tas bort för småhusen. 
 
Branschorganisationen Svenskt Vattens normalförslag för hur en taxa bör vara utformad har 
nyligen uppdaterats. Detta normalförslag innehåller inte en enhetstaxa. Hittills har förvaltningen 
försökt följa Svenskt vattens rekommendationer om utformning av taxa i så lång utsträckning som 
är möjligt. Svenskt vattens resurser att utreda utformningen av en taxa överskrider vida resurserna 
hos en enskild kommun. Det finns också en trygghet och rättvisa i att kunna peka ut att 
kommunens taxa ser ut som majoriteten av Sveriges andra kommuner. 
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Grundläggande paragrafer som berör detta uppdrag inom Lagen om Allmänna Vattentjänster: 
 
§ 30 Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för 
att ordna och driva va-anläggningen. 
§ 31 Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som 
är skäligt och rättvist. 
§ 32 Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en 
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetsägarens andel av 
kostnaden för att ordna va-anläggningen. 

 

Förvaltningens bedömning 

Bakgrund 
 
Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa, detta mellan 2009–2011. Beslut att återgå till 
nuvarande konstruktion av taxan togs efter en utredning som genomfördes av konsultbolaget WSP. 
Beslutet för införandet av tomtyteavgift motiverades med att avgifterna ska motsvara kostnaderna 
kommunen har för att ansluta respektive fastighet enligt skälig och rättvis grund LAV §31 och att 
dagvattenavgift skulle vara möjlig att särskilja. 
 
Uppdraget att återigen införa enhetstaxa har tidigare varit uppe för beslut i Kommunfullmäktige 
2021-11-04 (KS2021/1161 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta). 
Där beslutades det att en enhetstaxa inte skulle införas 2022, men att förvaltningen skulle utreda 
möjligheterna att införa enhetstaxa 2023 för anslutningsavgiften. 
 
Av beslutet framgår inte om det avses att tomtyteavgiften ska strykas i hela taxan eller endast 
avseende småhusen som varit den huvudsakliga diskussionen. De alternativ som har undersökts 
omfattar endast en enhetstaxa avseende småhus.  
 
Upplägg 
 
I arbetet med att se över möjligheten att införa en enhetstaxa har 677 st småhus som finns med i 
planeringen att ansluta till kommunalt VA fram till 2028 setts över. Dessa har en medeltomtyta på 
1500 kvm. Vilket innebär att om förändringen av enhetstaxan ska bli kostnadsneutral skulle 
enhetstaxan behöva motsvara kostnaden för en tomt på 1500 kvm med nuvarande 
taxekonstruktion.  
 
Utifrån detta har förvaltningen tagit fram tre olika alternativ: 
 
Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma 
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med 
dagen konstruktion. 
 
Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.  
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen lägre än med den befintliga taxan. Enhetstaxan 
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion. 
 
Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls 
 
I fallen med en enhetstaxa föreslås att de olika delavgifterna i taxan behålls, men för småhus sätts 
ett fast belopp på tomtyteavgiften så att alla småhus med samma tjänster (vatten, spill och/eller 
dagvatten) betalar samma summa. Detta har en liknelse med Kungälvs kommuns brukningstaxa 
där alla småhusägare betalar samma årliga dagvattenavgift oavsett storlek på tomt. 
Beroende på vilka tjänster det anslutna småhuset ska kopplas in på hamnar enhetstaxan på olika 
nivåer. Ett sammandrag av de vanligaste kombinationer av tjänster sammanfattas i tabell 1. I bilaga 
1 och 2 visas hur den delen av taxedokumentet som innefattar anslutningsavgiften för småhus 
skulle utformas för alternativ 1 respektive 2. Bilaga 3 visar hur anläggningsavgiften är utformad med 
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nuvarande konstruktion. I den fortsatta tjänsteskrivelsen kommer de jämförelser som görs vara för 
småhus som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten. 
 
Tabell 1. Enhetstaxa för olika kombinationer av tjänster enligt de två alternativen för enhetstaxa. Anslutningsavgiften för småhus beror fortfarande 

av vilka typer av tjänster som kopplas in men är samma oavsett fastighetens tomtyta. 

Antal tjänster  Enhetstaxa enligt alternativ 1  Enhetstaxa enligt alternativ 2 

Vatten, spillvatten och dagvatten  349 000 kr  320 000 tkr 

Vatten och Spill  283 059 kr  259 859 kr 

Vatten  135 574 kr  126 874 kr 

Spillvatten  189 937 kr  175 437 kr 

Dagvatten  108 393 kr  102 593 kr 
 

 
 
För att ge en bild av hur de tre olika alternativen kommer att påverka fastigheter med olika tomtytor 
visas anslutningsavgifterna för några olika tomtstorlekar i tabell 2.  
 

Tabell 2. Anslutningsavgifter för småhus med vatten, spill och dagvatten med olika tomtstorlekar för de tre olika alternativen 

Tomtstorlek [kvm] 
Alternativ 
1 

Alternativ 
2 

Alternativ 
3 

800  349 000 kr  320 000 kr  278 000 kr 

1200  349 000 kr  320 000 kr  319 000 kr 

1500  349 000 kr  320 000 kr  350 000 kr 

1900 och större  349 000 kr  320 000 kr  391 000 kr 
  
 

 
För flerbostadshus, industrier och andra fastighetstyper som faller under kategorin ”Övrig, annan 
bostadsenhet” har antagits att den nuvarande taxekonstruktionen med tomtyta behålls. Det finns ett 
antal fördelar med att endast införa en enhetstaxa avseende småhus: 
 

 Skillnaden mellan tomter för flerbostadshus och industrier är ännu större vilket gör det ännu 
svårare att finna ett lämpligt medelvärde för tomtytan. Att omfatta också dessa i en 
omkonstruktion blir ett mycket större arbete för att kunna säkra samma kostnadstäckning 
som med nuvarande taxa. 
 

 Flerbostadshus byggs ofta i centrala lägen där det är viktigt att tydligt kunna få täckning för 
kostnader kopplat till dagvatten som i hög grad knyts till tomtyteavgiften. 

 
 Principerna för anläggningsavgifter i samband med alternativ utbyggnadsmodell blir fortsatt 

tillämpbara. Tas tomtytan bort för flerbostadshus som sådana områden liknas vid i 
modellen måste hela ”alternativ utbyggnadsmodellen” arbetas om.  

 

Nackdelen med att inte ta bort tomtytan också för ”övrig fastighet” berör främst flerbostadshus med 
ett litet antal lägenheter, det finns väldigt få sådana i nuvarande planering. Avgiften för dessa beror 
till stor del på tomtytan och det kan anses orättvist att tomtytan fortsätter vara en stor faktor för 
flerbostadshus med ett litet antal lägenheter då beroendet tas bort för småhusen.  Dock så anses 
fördelarna med att ändå behålla tomtytan för ”övrig, annan bostadsenhet” överväga. Därför är 
förvaltningens rekommendation att om en enhetstaxa ska införas så bör den omfatta endast 
småhusfastigheter såsom föreslås i denna tjänsteskrivelse.  
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Allmän beskrivning av anläggningsavgift 
 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän Va-
anläggning och gäller vid anslutning av fastighet mot det kommunala ledningsnätet. 
 
Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en 
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av 
kostnaden för att ordna Va-anläggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga  
kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till 
en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka direkta kostnader i samband med själva 
anslutningen (till exempel installation av vattenmätare och upprättande av abonnentregister). 
 
Anläggningsavgiften kan också bidra till finansiering av nödvändiga kapacitetsåtgärder i VA-
anläggningen, det vill säga i vattenverk, avloppsreningsverk och huvudledningar. Man kan se 
det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har gjorts 
investeringar. Man får också en garanti ifrån kommunen att fastigheten alltid kommer att bli försörjd 
med de tjänster som man ”köper in sig i”. 

 
Tomtyteavgiften 
 
En taxekonstruktion utan tomtytefaktorn gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet 
utifrån fastigheters beskaffenhet.  
 
Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan 
parametern tomtyta ses som nyttorelaterad. En större tomt innebär generellt en längre 
ledningsdragning för att ansluta fastigheten. Tomtyteavgiften speglar således både kostnad 
och nytta. Huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek och tomtyteavgiften är 
en avgift för utbyggnad av det lokala nätet. 
 
För att inte tomtytan ska ha för stort genomslag i anläggningsavgiften finns en  
begränsningsregel i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion. Den reglerar hur 
stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar och säkerställer 
att tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter. 
 
I Svenskt Vattens basförslag, gällande P120, finns en begränsningsregel som innebär att 
tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften 
för en fastighet i bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna 
i anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en 
fastighet beräknas på följande sätt: 
 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑚𝑡𝑦𝑡𝑎 𝑚
Servisavgift Förbindelsepunkt Lägenhetsavgift

𝑇𝑜𝑚𝑡𝑦𝑡𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡
 

 
De matematiska förhållandena i ekvationen innebär att den maximala debiterbara tomtytan 
varierar beroende av storleken på de olika avgiftsparametrarna. För en vanlig villafastighet i 
Kungälv blir brytpunkten med nuvarande taxa 1900 m2.  
 
Begränsningsregeln bygger på praxis och med största sannolikhet vid en överprövning  
 (där första instans är Mark- och miljödomstolen) skulle  
anses rättvist och skäligt att ha denna avgiftsskillnad i sin taxa. Denna regel är avsedd just  
för att stora fastigheter inte ska kunna debiteras orimligt höga avgifter. Kungälvs kommun har idag 
en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra  
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag samma som fastigheter 
med en tomtyta på 1900 m2 oavsett hur mycket större tomt de har.  
 
I dagens utformning av taxa finns även en möjlighet för jordbrukare att enbart bli debiterad den 
tomtyta som är registrerad till jordbrukets bostadshus, ”småhus”. Det innebär att stora 
jordbruksfastigheter som har denna registrering i fastighetsregistret kan komma att få en ökad 
kostnad med en enhetstaxa. 
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Omvärldsbevakning 
2021 var antalet kommuner utan tomtyta i anläggningsavgift 45 st av 289 (15%). Av dessa är 
Gotland och Värmdö de största kommunerna med flest invånarantal. I närområdet är det Orust, 
Tanum, Munkedal och Marks kommuner som har en anläggningsavgift utan tomtyta.  
 
I statistiska jämförelser mellan olika kommuner så jämförs anläggningstaxan för småhus genom att 
beräkna kostnaden för ett så kallat ”Typhus A”. Vilket är ett småhus med en bostadsenhet, en 
tomtyta på 800 kvm och som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten. 
 
I tabell 3 visas Sveriges dyraste kommuner 2022 enligt statistiken för ett typhus A. Det kan 
konstateras att med nuvarande taxekonstruktion ligger Kungälv på 18e plats i den nationella 
statistiken. Med en enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun vara den dyraste kommunen i 
landet enligt 2022 års taxenivåer och med en enhetstaxa på 320 tkr skulle Kungälvs kommun ligga 
på 3e plats. 
 
 
 
Tabell 3. Anslutningsavgifter för ett typhus A, 800 kvm, för 2022. Blåmarkerade kommuner har enhetstaxa. 

 
 
 

Ingen medlemskommun inom Göteborgsregionen (GR) har i dagsläget enhetstaxa. I tabell 4 visas 
en jämförelse för ett typhus A för alla GR:s medlemskommuner. Med nuvarande taxekonstruktion 
låg Kungälvs kommun på 5e plats 2022. Vid införandet av en enhetstaxa enligt alternativ 1 eller 2 
skulle Kungälvs kommun bli dyrast i regionen vid statistiska jämförelser enligt 2022 års taxenivåer. 
 

Nr Kommun År kr

1 Vaxholm 2022 325 325

2 Orust 2022 320 370

3 Rättvik 2022 313 786

4 Sotenäs 2022 310 452

5 Tjörn 2022 308 846

6 Värmdö 2022 308 476

7 Göteborg 2022 305 000

8 Leksand 2022 299 342

9 Norrtälje 2022 298 443

10 Kungsbacka 2022 298 109

11 Uddevalla 2022 298 107

12 Tanum 2022 295 300

13 Vallentuna 2022 286 559

14 Ekerö 2022 285 556

15 Rättvik 2022 285 260

16 Strömstad 2022 284 213

17 Öckerö 2022 283 764

18 Kungälv 2022 278 025
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Tabell 4. GR kommunernas anslutningsavgifter för 2022 för ett typhus A 

 
 
 
För en ytterligare jämförelse har GR kommunernas kostnad för ett småhus med tomtytan 1500 kvm 
också räknats ut, detta visas i tabell 5. 1500 kvm är den genomsnittliga tomtyta som har räknats 
fram för de planerade anslutningar av småhus i Kungälvs kommun framöver. I en sådan jämförelse 
är Kungälvs kommun 3e dyrast i regionen med nuvarande taxekonstruktion. Med en enhetstaxa på 
349 tkr skulle denna placering kvarstå och med en enhetstaxa på 320 tkr skulle Kungälvs kommun 
hamna på 4e plats. 
 

Tabell 5. GR kommunernas anslutningsavgifter för 2022 för ett småhus med vatten, spillvatten och dagvatten och en tomtyta på 1500 kvm. 

Nr  Kommun  Kr 

1  Göteborg  380 000 

2  Tjörn  358 581 

3  Kungälv  350 755 

4  Kungsbacka  332 647 

5  Öckerö  316 324 

6  Alingsås  273 794 

7  Partille  264 329 

8  Lilla Edet  244 977 

9  Härryda  243 750 

10  Lerum  233 425 

11  Stenungsund  232 790 

12  Mölndal  231 000 

13  Ale  168 980 

Nr Kommun kr

1 Tjörn 308 846

2 Göteborg 305 000

3 Kungsbacka 298 100

4 Öckerö 283 764

5 Kungälv 278 025

6 Alingsås 231 794

7 Partille 221 394

8 Lilla Edet 208 199

9 Stenungsund 204 435

10 Härryda 203 500

11 Mölndal 192 500

12 Lerum 191 320

13 Ale 145 880
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Utvärdering av effekten av de olika alternativen till taxa 
 
För att ge en bild av effekten av de olika alternativen har några olika jämförelser gjorts avseende de 
två olika alternativen på enhetstaxa i jämförelse med nuvarande konstruktionen. 
 
I arbetet har 677 st småhus som finns med i planeringen fram till 2028 betraktats. I tabell 6 
sammanfattas hur många fastigheter som bedöms att få högre respektive lägre anslutningsavgifter 
för de två alternativen på enhetstaxa i jämförelse med den nuvarande taxekonstruktionen. 
 
Tabell 6. Antal fastigheter som bedöms få högre respektive lägre avgift i jämförelse med dagens konstruktion vid införande av något av alternativen 

för enhetstaxa. 

 
 
Den nuvarande bedömningen är att om den utbyggnation som finns med i nuvarande planering 
genomförs skulle VA-kollektivet ta in ca 300 miljoner kr i anläggningsavgifter under perioden 2023-
2028. Taxenivån för alternativ 1 är lagd så den ska bli kostnadsneutral i jämförelse med nuvarande 
taxa så där blir bedömningen att intäkten skulle bli samma. För alternativ 2 minskar intäkten med ca 
15 miljoner kr i perioden 2023-2028, vilket innebär 5% mindre i intäkter. I nuläget bedöms detta 
behövas kompenseras genom att brukningstaxan behöver höjas med omkring 1%-enhet mer 2024 
än om nuvarande konstruktion av anläggningsavgiften behålls. 
 
Ett införande av enhetstaxa enligt alternativ 1, enhetstaxa 349 tkr, skulle generellt innebära att 
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) skulle bli lägre för många områden i kusten där det finns 
mycket stora tomter medan den skulle bli högre i mer centrala områden där nya tomter ofta är 
relativt små. På totalen skulle täckningsgraden bli ungefär som idag.  För alternativ 2, enhetstaxa 
320 tkr, skulle den totala täckningsgraden minska. Två kommande områden har betraktats för 
exempel. Nästa utbyggnadsområde i Aröd bedöms minska från en täckningsgrad på 37% till 33% 
om man skulle frångå nuvarande konstruktion och införa en enhetstaxa på 320 tkr. För Håffrekullen 
skulle motsvarande nedgång bli från 53% till 49%. 
 
För jämförelsetalet 800 kvm för en villa enligt typhus A skulle ökningen för alternativ 1 bli från 278 
tkr till 349 tkr, vilket motsvarar en ökning på 26%. I statistik kommer det se ut som om Kungälvs har 
gjort en jättestor ökning av anläggningstaxan trots att kollektivets ekonomi egentligen inte 
förbättras. Motsvarande siffra för alternativ 2 blir från 278 tkr till 320 tkr, en ökning med 15%. 

 
 

Bedömning av konsekvenser 
 
I detta avsnitt försöker förvaltningen belysa de för- och nackdelar man ser med att införa en 
enhetstaxa. 
 
Fördelar med enhetstaxa: 
 

 Variationen mellan tomtstorlekar inom olika områden är ofta relativt stor. 
Branchorganisationen Svenskt Vatten rekommenderar att ha med tomtytan i 
anläggningsavgiften och det finns också stöd för att detta är mest skäligt och rättvist i flera 
juridiska avgöranden. Trots det upplever många det som orättvist när inte alla ska betala 
lika mycket. Troligtvis skulle en enhetstaxa uppfattas som mer rättvis av många 
medborgare. 

 
 Taxan blir lättare att förstå. När de initiala diskussioner som kan förväntas har lagt sig så 

skulle troligen mindre arbetstid behöva ägnas åt diskussioner och argumentation kring 
taxans uppbyggnad. 

 

Alternativ Fastigheter som får högre avgift [st] Fastigheter som får lägre avgift [st]

Alternativ 1, enhetstaxa 349 tkr 325 352

Alternativ 2, enhetstaxa 320 tkr 170 507
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 Det blir tydligt vad som ska betalas för fastighetsägaren vid nya påkopplingar. 
 

 Arbetstid som läggs på att räkna ut anläggningsavgifter och kontrollera inför debitering 
skulle minska. 
 

 
Nackdelar med enhetstaxa:  

 En enhetstaxa är inte juridisk prövad. Den juridiska bedömningen som gjorts säger att det 
finns stor risk att taxan inte anses skälig och rättvis vid ett överklagande. 
 

 Fastigheter med mindre tomter får betala mer än med nuvarande taxekonstruktion. De med 
små tomter får en stor höjning och kan komma att protestera mot förändringen. Skulle en 
sådan protest få rättsliga följder är utgången oviss.   
 
 

 De tjänstemän som arbetar med att besvara synpunkter om taxan får svårare att motivera 
taxans konstruktion då den inte längre följer den taxa som Svenskt vatten rekommenderar 
utifrån juridisk praxis. 
 

 Kommunen får lägre ”kompensation” för att bygga längre ledningssträckor inom stora 
utbyggnadsområden. Dvs den ekonomiska täckningsgraden sjunker. 
 

 Utbyggnadsområdet Aröd är under byggnation och etapp 1 är precis är debiterat, troligt att 
det uppkommer rättvisediskussioner om efterkommande etapper debiteras med en ny 
taxekonstruktion. Även andra områden som har en byggnation inplanerad de närmsta åren 
har troligtvis redan kalkylerat med vad de kan förvänta sig för kostnad utifrån dagens taxa.  

 
Förvaltningen anser att det är av hög vikt att ha en taxekonstruktion som man kan känna en 
trygghet i att den anses skälig och rättvis vid en juridisk prövning. Det underlättar i kontakten med 
medborgare då taxan skall motiveras. Utifrån detta är förvaltningens rekommendation att 
nuvarande taxekonstruktion avseende anläggningsavgiften ska kvarstå. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär 
en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen krävs 
omfattande utbyggnad av kommunala VA-ledningar och andra VA-anläggningar. Detta för att 
möta bostäder och kommande detaljplaner. För att fler sommarstugeområden ska kunna 
omvandlas till åretruntboende och tillåta ytterligare exploateringar krävs det oftast ett kommunalt 
ansvarstagande för VA -försörjningen. En lägre täckningsgrad för anläggningstaxan gör den 
ekonomiska utmaningen att möjliggöra denna samordning svårare. 
 
Kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 5 ”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen”, anses svårbedömt. Att införa en enhetstaxa som påverkar pågående 
och kommande utbyggnationer i t.ex Aröd kommer skapa friktion. Då kommunens planer på 
utbyggnation av kommunalt VA varit kommunicerat i ett antal år, har säkerligen en del fastigheter 
redan ordnat och kalkylerat med sin kommande anslutningsavgift. De fastigheter som får en lägre 
avgift vid förändringen kan antas bli nöjda. Medan det kan antas att de fastigheter med små tomter 
som tidigare räknat med en lägre avgift enligt nuvarande taxa kommer att bli missnöjda.  
 
Generellt kan en mer lättförståelig taxa öka förtroendet för kommunen och att alla ska betala lika 
mycket kan troligen uppfattas som mer rättvist för de som inte är pålästa kring hur en 
anläggningstaxa rekommenderas att utformas. Medborgare som läser på branschorganisationens 
rekommendationer och de rättsliga fall som finns skulle dock kunna i stället kunna få ett minskad 
förtroende.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen  
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3. (Hälsa och välbefinnande), 
6 (Rent vatten och sanitet),  
9. (Motståndskraftig infrastruktur), 
11. (Motståndskraftigt och hållbart samhälle) och  
14. (Nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling), 
 
krävs att kommunen är rustat att möta de önskemål och lagkrav som ställs på den kommunala va-
hanteringen. Finansieringen av detta sker genom Va-taxorna. 
 

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Förvaltningen har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och 
föreslagna åtgärder.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Kungälvs kommuns anläggningstaxa har haft samma konstruktion och nivå avseende småhus i 
många år. Det innebär att de förväntade avgifterna för de som inväntar kommunalt VA har varit 
kalkylerbara. Enhetstaxan innebär att alla som redan beräknat vilken taxa de har att förvänta sig 
kommer att få en förändring. För många kommer denna förändring vara positiv, men för de som får 
en högre avgift kan detta uppfattas som orättvist.  
 
De medborgare som får störst negativ effekt av införandet av en enhetstaxa bedöms vara de som 
bygger hus på mindre tomter i centrala delar av Kungälv. Där är det vanligt att tomtytorna ligger 
omkring 800 kvm vilket motsvarar 278 tkr med dagens taxa. 
 
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte VA-kollektivets brukare ska 
belastas oskäligt har kommunen en va-taxa utformad på rättvis och skälig grund. De minskade 
täckningsgrader som en enhetstaxa, framför allt på nivån 320 tkr, skulle innebära behöver troligen 
kompenseras med ökade brukningsavgifter. Det innebär att de medborgare som redan är anslutna 
till kommunens VA-nät får vara med och bära en större del av kostnaderna för utbyggnationen av 
nya områden. På samma sätt får de som har mindre tomter bära en större del av kostnaden för 
utbyggnad till de som har större tomter. 

 
 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Initialt bedöms arbetsbelastning på förvaltningen öka då det kan förväntas att det blir mycket 
diskussioner med de som får en ökad kostnad på grund av förändringen. En eventuell juridisk 
process skulle kräva mycket arbete från tjänstemännen och troligen också behov av att ta in 
juridiskt stöd. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som precis har anslutits med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa införts blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion som förvaltningen kommer att behöva hantera. Därmed ser 
förvaltningen en stor kommunikativ utmaning vid införandet av en enhetstaxa. 
 
När en ny taxa väl har accepterats tros dock en del av arbetsuppgifterna minska. Mycket av 
diskussionerna med medborgare idag vid fakturering av anläggningsavgifterna är ofta kopplat till 
tomtytan. Troligen skulle antalet invändningar vid faktureringar minska. Dock så är det en trygghet 
för de medarbetare som bemöter kritik kopplat till avgifterna att Kungälvs taxa är utformad som 
majoriteten av Sveriges andra kommuner och att den överensstämmer med den utformning av taxa 
som bedöms vara mest skälig och rättvis ur ett juridiskt perspektiv. Med en enhetstaxa skulle det 
vara svårare för medarbetarna att motivera taxan när det kommer in klagomål. 
 
Vid fakturering av småhusområden läggs en hel del tid på att räkna ut anläggningsavgifterna och 
därefter kontrollera så allt blir rätt på varje faktura. Denna arbetsinsats skulle minska om alla 
småhus skulle debiteras samma summa. Enda kontrollen skulle då behöva vara ifall de har mer än 
en bostadsenhet.  
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Ekonomisk bedömning 

Införs en enhetstaxa enligt alternativ 1 på 349 tkr anses förändringen vara i stort sett 
kostnadsneutral.  
 
En enhetstaxa enligt alternativ 2 innebär minskade intäkter på 5% motsvarande ca 15 miljoner kr i 
perioden 2023-2028. Effekten av detta bedöms inte vara jättestor, troligtvis skulle det innebära att 
brukningstaxan behöver höjas 1% mer inför 2024 års taxa än om nuvarande konstruktion behålls.  

Beslutsalternativ 

A) En enhetstaxa införs enligt alternativ 1 (349 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 1. 

B) En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2. 

C) Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt bilaga 3. 
 
Beroende på vilket beslut som fattas kommer tillhörande bilaga arbetas in i Kungälvs 
kommuns taxeföreskrifter. Denna visas i sin helhet i bilagan till tjänsteskrivelse KS 2022-1351. 

Förslag till beslut 

1. Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt 
bilaga 3. 

 
 
Marcus Spovell Anders Holm 
Verksamhetschef Teknik Sektorchef Samhälle och Utveckling 
 
 
 
 
Expedieras till:   
 

Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik 
 

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU 

  



100/22 Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 - KS2022/1470-1 Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 : Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr

1

Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift småhus
en fast tomtyteavgift för småhus 153 375  37 500

(30 %)
62 500
(50 %)

- 25 000
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre
än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
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6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.9 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsenhet
7.1 Avgift ska betalas för Övrig och Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)
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d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487  12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika
mellan fastigheterna.

7.3 Avgiften enligt 7.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 7.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 7.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 tas ut ytterligare avgift enligt 7.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 7.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.

7.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 7.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1 b) betalas.

7.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 7.3.

7.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 7.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

7.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 7.1 e).

7.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 7.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.
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7.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift småhus
en fast tomtyteavgift för småhus 124 375  37 500

(30 %)
62 500
(50 %)

- 25 000
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre
än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
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6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.9 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsenhet
7.1 Avgift ska betalas för Övrig och Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre
ledningar

två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vatten-
tjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745  17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)
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d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487  12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika
mellan fastigheterna.

7.3 Avgiften enligt 7.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 7.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 7.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 tas ut ytterligare avgift enligt 7.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 7.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
7.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 7.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1 b) betalas.

7.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 7.3.

7.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 7.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

7.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 7.1 e).

7.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 7.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

7.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre ledningar två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vattentjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745 17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.
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§ 113/2022

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470)
Sammanfattning
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att 
utreda möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns 
anläggningsavgift.
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till 
kommunens VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, 
därefter återinfördes tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en 
anläggningsavgift som beror av tomtyta.

I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. 
Utifrån de diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var 
småhus. I förslaget som tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan 
”Övrig, annan bostadsenhet” som inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier 
behåller den nuvarande konstruktionen. I denna utredning har förvaltningen sett över 677 
st fastigheter som finns med i planeringen att ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram 
tre olika alternativ:

Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 
kvm med dagen konstruktion.

Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen blir lägre än den befintliga taxan. 
Enhetstaxan motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion.

Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan 
behålls. 

En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form 
av enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser 
så har Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 
2022. Med en enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en 
enhetstaxa på 320 tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer.

Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir 
det 170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift.

En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter 
med ca 15 miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. 
Det innebär att täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade 
utbyggnadsområdena.
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Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt 
Vattens

normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En 
juridisk granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett 
överklagande av 2 (11) taxan är utgången är oviss. Risken är att taxan inte skulle anses 
rättvis gentemot småhusfastigheter med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal 
lägenheter.
Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin 
bakom att tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många 
medborgare upplever det trots allt som orättvist. Med en enhetstaxa blir det lättare för 
medborgarna att veta vad deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan 
är genomförd skulle förändringen troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för 
förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av avgifterna blir mycket lättare och det kan 
också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen. Den största nackdelen ur förvaltningens 
synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha en taxeutformning som följer 
Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att den vid en juridisk 
prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det mycket 
svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell 
juridisk prövning är oviss.

De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en 
väntad anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett stort missnöje kan förväntas 
från
fastighetsägare med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är 

fastighetsägare
som ska utföra nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av 

en
enhetstaxa förväntas därför skapa en omfattande rättvisediskussion.
Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin 
Nuvarande konstruktion och kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr
Bilaga Bilaga 2 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 320 tkr
Bilaga Bilaga 3 Del av taxeföreskrifter nuvarande konstruktion för anläggningsavgiften

Beslutsalternativ

A) En enhetstaxa införs enligt alternativ 1 (349 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 1.

B) En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2.

C) Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt bilaga 
3.
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Beroende på vilket beslut som fattas kommer tillhörande bilaga arbetas in i Kungälvs 
kommuns taxeföreskrifter. Denna visas i sin helhet i bilagan till tjänsteskrivelse KS 2022-
1351.

Yrkande 
Ove Wiktorsson (C): En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten)- enligt bilaga 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige
1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2.

__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU
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§ 244/2022

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470)
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att utreda
möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns anläggningsavgift.
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till kommunens
VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, därefter återinfördes
tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en anläggningsavgift som beror av
tomtyta.

I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. Utifrån de
diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var småhus. I förslaget som
tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan ”Övrig, annan bostadsenhet” som
inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier behåller den nuvarande konstruktionen.
I denna utredning har förvaltningen sett över 677 st fastigheter som finns med i planeringen att
ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram tre olika alternativ:

Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 kvm med
dagen konstruktion.

Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen lägre än den befintliga taxan. Enhetstaxan
motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion.

Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan behålls.
En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form av
enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser så har
Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 2022. Med en
enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en enhetstaxa på 320
tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer.

Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir det
170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift.
En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter med ca 15
miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. Det innebär att
täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade utbyggnadsområdena.

Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt Vattens
normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En juridisk
granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett överklagande av
taxan är utgångenoviss. Risken är att taxan inte skulle anses rättvis gentemot småhusfastigheter
med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal lägenheter.

Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin bakom att
tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många medborgare
upplever det trots allt som orättvist. Med en enhetstaxa blir det lättare för medborgarna att veta vad



100/22 Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 - KS2022/1470-3 Protokollsutdrag - Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 12 (56)
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deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan är genomförd skulle förändringen
troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av
avgifterna blir mycket lättare och det kan också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen.
Den största nackdelen ur förvaltningens synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha
en taxeutformning som följer Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att
den vid en juridisk prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det
mycket svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell
juridisk prövning är oviss.

De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en väntad
anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett missnöje kan förväntas från fastighetsägare
med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är fastighetsägare som ska utföra
nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av en enhetstaxa förväntas
därför skapa en omfattande rättvisediskussion.

Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin nuvarande
konstruktion och kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr
Bilaga Bilaga 2 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 320 tkr
Bilaga Bilaga 3 Del av taxeföreskrifter nuvarande konstruktion för anläggningsavgiften
Protokollsutdrag utskottet för samhälle och utveckling

Yrkande 
Ove Wiktorsson (C): Bifall till utskottet för samhälle och utvecklings förslag till beslut: 
1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Ove Wiktorssons (C) yrkande. Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige

1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 2.

__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU
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§ 113/2022

Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023 (Dnr 
KS2022/1470)
Sammanfattning
Denna tjänsteskrivelse utreder ett uppdrag som gavs av kommunfullmäktige 2021-11-04 att 
utreda möjligheterna att 2023 införa en enhetstaxa för Kungälvs kommuns 
anläggningsavgift.
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighet betalar vid anslutning till 
kommunens VA-anläggning. Kungälvs kommun har tidigare haft enhetstaxa 2009-2011, 
därefter återinfördes tomtytan i taxan igen och sedan dess har kommunen haft en 
anläggningsavgift som beror av tomtyta.

I beslutet specificerades inte för vilka typer av fastigheter som enhetstaxan skulle prövas. 
Utifrån de diskussioner som har förts har förvaltningen antagit att det som avsågs var 
småhus. I förslaget som tagits fram införs en fast avgift för tomtyta för småhus medan 
”Övrig, annan bostadsenhet” som inkluderar bland annat flerbostadshus och industrier 
behåller den nuvarande konstruktionen. I denna utredning har förvaltningen sett över 677 
st fastigheter som finns med i planeringen att ansluta under 2023-2028. Man har tagit fram 
tre olika alternativ:

Alternativ 1. Enhetstaxa 349 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten. Samma
ekonomiska täckning som för befintlig taxa. Enhetstaxan motsvarar en tomt på ca 1500 
kvm med dagen konstruktion.

Alternativ 2. Enhetstaxa 320 000 tkr för ett småhus med vatten, spill- och dagvatten.
För detta alternativ blir den ekonomiska täckningen blir lägre än den befintliga taxan. 
Enhetstaxan motsvarar en tomt på 1200 kvm med dagens konstruktion.

Alternativ 3. Nuvarande taxekonstruktion med en tomtyteavgift som beror av tomtytan 
behålls. 

En omvärldsbevakning har visat att 2021 hade 45 st av Sveriges 289 kommuner någon form 
av enhetstaxa, ingen av dessa kommuner tillhör Göteborgsregionen. I statistiska jämförelser 
så har Kungälvs kommun den 18e dyraste anläggningsavgiften av alla kommuner i Sverige 
2022. Med en enhetstaxa på 349 tkr skulle Kungälvs kommun bli dyrast i landet och med en 
enhetstaxa på 320 tkr skulle kommunen hamna på 3e plats enligt 2022 års nivåer.

Införandet av en enhetstaxa på 349 tkr skulle innebära att 325 av de fastigheter som har
inkluderats i utredningen skulle få en högre anläggningsavgift än med den nuvarande
konstruktionen. 352 st skulle få en lägre anläggningsavgift. För en enhetstaxa på 320 tkr blir 
det 170 st som får en högre anläggningsavgift och 507 som får en lägre avgift.

En enhetstaxa på 320 tkr skulle minska den förväntade intäkten från anläggningsavgifter 
med ca 15 miljoner kronor för perioden 2023-2028, detta motsvarar en minskning på ca 5%. 
Det innebär att täckningsgraden (Intäkten/Kostnaden) minskar i de planerade 
utbyggnadsområdena.
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Den taxa som idag är beslutad och gäller för Kungälv kommun är baserad på Svenskt 
Vattens

normalförslag och är juridisk granskad utifrån LAV och bedömd som rättvis och skälig. En 
juridisk granskning av detta förslag till konstruktion av en enhetstaxa säger att vid ett 
överklagande av 2 (11) taxan är utgången är oviss. Risken är att taxan inte skulle anses 
rättvis gentemot småhusfastigheter med små tomter och flerbostadshus med ett litet antal 
lägenheter.
Fördelarna med att införa en enhetstaxa anses vara att taxan bli lättare att förstå. Teorin 
bakom att tomtytan i anläggningsavgiften anses juridiskt rättvis är komplicerad och många 
medborgare upplever det trots allt som orättvist. Med en enhetstaxa blir det lättare för 
medborgarna att veta vad deras anslutningsavgift kommer att bli. När förankringen av taxan 
är genomförd skulle förändringen troligtvis leda till en minskad arbetsinsats för 
förvaltningen. Detta eftersom framräkningen av avgifterna blir mycket lättare och det kan 
också bli färre som ifrågasätter taxekonstruktionen. Den största nackdelen ur förvaltningens 
synpunkt är att enhetstaxan inte är juridiskt prövad. Att ha en taxeutformning som följer 
Svenskt vattens rekommendationer skapar en trygghet då man vet att den vid en juridisk 
prövning skulle anses skälig och rättvis. Vid införandet av en enhetstaxa blir det mycket 
svårare att motivera konstruktionen när det inkommer klagomål. Utgången av en eventuell 
juridisk prövning är oviss.

De fastigheter som ska ansluta till VA-nätet i närtid har troligtvis redan kalkylerat med en 
väntad anläggningsavgift enligt dagens taxekonstruktion. Ett stort missnöje kan förväntas 
från
fastighetsägare med små tomter. De som bedöms få störst negativ påverkan är 

fastighetsägare
som ska utföra nybyggnationer i centrala lägen där tomterna ofta är små. Ett införande av 

en
enhetstaxa förväntas därför skapa en omfattande rättvisediskussion.
Utifrån detta är förvaltningens förslag till beslut att anläggningstaxan behålls med sin 
Nuvarande konstruktion och kostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Prövning av enhetstaxa för anläggningsavgift VA-taxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 349 tkr
Bilaga Bilaga 2 Del av taxeföreskrifter för enhetstaxa 320 tkr
Bilaga Bilaga 3 Del av taxeföreskrifter nuvarande konstruktion för anläggningsavgiften

Beslutsalternativ

A) En enhetstaxa införs enligt alternativ 1 (349 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten) enligt bilaga 1.

B) En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med tjänsterna vatten, 
spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2.

C) Anläggningstaxan behålls med sin nuvarande konstruktion och kostnadsnivå, enligt bilaga 
3.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 22 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Beroende på vilket beslut som fattas kommer tillhörande bilaga arbetas in i Kungälvs 
kommuns taxeföreskrifter. Denna visas i sin helhet i bilagan till tjänsteskrivelse KS 2022-
1351.

Yrkande 
Ove Wiktorsson (C): En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten)- enligt bilaga 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige
1. En enhetstaxa införs enligt alternativ 2 (320 tkr för ett småhus med 
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten)  enligt bilaga 2.

__________

Expedieras till: Anders Holm SoU, Marcus Spovell SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Rebecka Stomvall Gill VA-teknik/SoU, Stefan Bohlin VA-teknik/SoU
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Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773-1) 

Sammanfattning 

Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge med 
många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver 
avfallstaxan höjas.  
 
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i 
Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste abonnemanget. 
 

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023. 
 

Juridisk bedömning  

Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 § får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas 
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälvs 
Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige. 
 
 

Förvaltningens bedömning 

Bakgrund 

Syftet med föreslagen avfallstaxan är som tidigare att stimulera till minskade mängder restavfall, 
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka kundnöjdheten. Dessa 
prioriteringar kommer även att vara fokus för föreslagen avfallstaxa. Avfallstaxan kommer fortsatt 
att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få så många hushåll som möjligt att 
ansluta sig till matavfallsinsamling. Nytt för taxan för 2023 är att kommunen fått ansvar för 
insamling och behandling av bygg och rivningsavfall som inte producerats yrkesmässigt (från 
hushåll).  
 

Verksamhetens bedömning 

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att 
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i avfallsplanen. Ett sätt att påverka den 
lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt  
styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserad avfallstaxa 
fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av  
matavfall, förpackningar och tidningar. 
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 Utformning avfallstaxan 
 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna från 
gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion; 

 Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt 
 Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste 
 alternativen 
 Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet 
 Gemensam hämtning är mer ekonomisk fördelaktig 
 Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall 
 Hög servicenivå med fler tjänster eftersträvas 
 Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering ska uppfyllas 

 
Nedan följer översiktligt hur taxan kommer att påverka olika avgifter och abonnenter. 
Förändringarna utifrån nuvarande taxa kan utläsas av bilaga 2, avgifter och text markerad med röd 
färg är nuvarande avgifter för 2022.  
 

 
 Fast avgift 

Förslås höjas med; 
70 kr för villa, radhus  
60 kr för fritidshus 
60 kr för verksamheter 

 30 kr för lägenheter  
 
 Viktavgift 
 Föreslås höjas med 20 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall.  
 
 Gångavstånd, över 3 meter 
 Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 30 öre per meter för samtliga kärl.  
 
 Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus 

Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 30 kr till 440 kr beroende på 
abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.  

 
För det vanligaste abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - 
innebär höjningen 188 kr per år. (Observera att mängden avfall per år kan variera mellan olika 
hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen). 

 
 
 Lägenheter och verksamheter, underjordsbehållare, containrar 
 Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas olika mycket beroende på 
 abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.  
 

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och matavfallssortering, hämtning varje vecka innebär 
höjningen 144 kr per år och lägenhet. (Observera att mängden avfall per år kan variera mellan 
olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen). 

 
Säckar 
Motsvarande höjningar som för abonnenter med kärl.  

 
Slam och fett, tunga lock, slanglängd, fosforfilter 
Avgift per tömning höjs med 130 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).   

 Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 20 kr per tömning. 
 Avgift för tungt lock höjs med 50 kr per lock och tömning för lock med vikt över 50 kg. 
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 Trädgårdsavfallshämtning 
 Avgiften föreslås höjas med 90 kr. 
 
  
 Bygg och rivningsavfall från hushåll 

Kommunen har från och med den 1 januari 2023 ansvar för insamling, transport och behandling av 
bygg och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet (förenklat hushåll). För att 
tillhandhålla de tjänster som följer av detta ansvar har kommunen etablerat ett 
auktorisationssystem till vilket entreprenörer får ansöka om anslutning. Hushåll som vill få bygg- 
och rivningsavfall hämtat fastighetsnära ska kontakta entreprenörerna som är auktoriserade av 
kommunen. Mindre mängder kan fortfarande lämnas på kommunens återvinningscentraler.  
Maxpriser för fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall har tagits fram. Entreprenörerna 
har inte rätt att debitera avfallslämnare en högre avgift för insamling och behandling än vad som 
anges av kommunernas maxtaxa.  
 

 
 Övriga förändringar 

Avgifter för hämtning av kontorspapper har tagits bort. 
Hämtning av elektronikbox har lagts till. 

 Avgift för storsäck för bygg- och rivningsavfall har lagts till.  
 
  
 

 
 

 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Avfallstaxan påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare och företag 
som vill reducera klimatutsläppen”.  

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar 
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande 
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att 
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar. 
 

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 
kommunala avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Verksamheten 
finansieras med avgifter beslutade av Kommunfullmäktige. Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut 
så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska: 

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 
 stimulera en god arbetsmiljö, 
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan, 
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och 
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Avfallstaxan berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha anknytning till 
avfallstaxan.  

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar 
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande 
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och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att 
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar. 

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att 
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens och Kungälv 
avfallsplan. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar 
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. 
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under en tvåårsperiod för att 
påverka abonnenterna så lite som möjligt. Avfallstaxan höjdes under 2021 och 2022 för att få 
renhållningskollektivets budget i balans. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge med många 
stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver 
avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av 
matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning 
kommer avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen (består av 13 kommuner runt 
om Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2023. Göteborgs kommun tas inte med i 
jämförelsen då det är en storstadskommun med andra förutsättningar än övriga kommuner.  
 

 

 
 

Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste 
abonnemanget 
 
 
Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder restavfall, 
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka kundnöjdheten. 
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Genom att sortera ut matavfall och förpackningar och tidningar kan abonnenten påverka hur stor 
avfallstaxan blir.  
 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Avfallstaxan påverkar medarbetare hos kundcenter och handläggare hos renhållningsenheten 
genom att fler samtal och frågor kommer att tas emot kring taxan. Detta bedöms kunna hanteras 
med befintliga personella resurser.  
 

Ekonomisk bedömning 

Avfallsverksamheten har under tidigare år haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet har upparbetats och för att komma i 
balans behövde taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske 
under en tvåårsperiod för att påverka abonnenterna så lite som möjligt. Avfallstaxan höjdes under 
2021 och 2022 för att få renhållningskollektivets budget i balans. Någon höjning var inte planerad 
för 2023, men på grund av ett besvärat ekonomiskt läge med många stora höjningar på bränsle, 
transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behöver avfallstaxan höjas.  
 
Utan föreslagen taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 3,2 miljoner kr.  
Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas nedan.   
 
Faktorer som medför ökade kostnader för taxan 

  
Indexhöjningar 
Kraftigt stigande index pga entreprenörers ökade kostnader för bland annat bränsle m.fl. Olika 
typer av index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadsavtal, bränsle, 
förbränning. Index används för att justera priser i olika typer av avtal. Olika avfallsindex räknar in 
olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Prisjustering i avtal enligt index brukar normalt 
medföra höjning med ca 2-3 % per år. Index har under senaste året stigit kraftigt, slamindex har 
stigit 16 % och index för insamlingsentreprenaden har stigit med 10 %.  

 
Ökade priser på bränsle 
Bränslepriser påverkar entreprenader för avfallshämtning. Priset på diesel har ökat med ca 70 % 
sen januari 2021. Detta medför ökade kostnader för avfallshämtningen då samtliga fordon går på 
förnyelsebar diesel, HVO.   
 
Ökade priser på behandling av avfallet 
Priset för att behandla avfallet har eller planeras att stiga under 2023. Kraftigt höjda priser på 
insatsvaror, ökade kostnader för bränsle, material och underhåll till Renovas 
förbränningsanläggning påverkar behandlingspriset på brännbart avfall, samt matavfallet. 
Behandlingspriset bedöms öka med ca 20 %. Kungälv skickar ca 8 500 ton till förbränning varje år.  
 
Minskad ersättning på material 
Osäkerhet i omvärlden samt höga elkostnader gör att efterfrågan på återvunnet material minskar. 
Detta påverkar intäkterna från återvunnet material, exempelvis metallskrot.  
 
 
 
 
 
 
 
 



101/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : KS2022_1773-1 Avfallstaxa 2023 1122890_7_0

 
 
 

 
 

6 (6) 

Förslag till beslut 

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den  
1 januari 2023. 
 

2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) upphör att 
gälla från och med den 31 december 2022. 

 
 

 
Anders Holm Marcus Spovell 
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik 
 
 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2023-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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1  Inledning

Förord

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljö-
balken	och	avfallsförordningen.	I	kommunens	Renhållningsordning	finns	de	lokala	bestämmelserna	för	
avfallshanteringen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	
uppdrag	av	kommunstyrelsen.	Verksamheten	finansieras	helt	av	taxeintäkter	från	avfallskollektivet	och	
regleras	via	den	avfallstaxa	som	beskrivs	i	detta	dokument.	Skattefinansiering	förekommer	inte. 
Avfallstaxan	är	beslutad	av	kommunfullmäktige

Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd 

Viktavgift
Viktdebitering	innebär	att	vi	väger	avfallet	när	vi	hämtar	det	och	att	du	betalar	en	viktavgift	som	beror	på	
hur	mycket	dina	sopor	väger.	Taxan	är	miljöstyrande.	Det	betyder	att	tjänster	som	styr	mot	ett	mer	
miljöriktigt	beteende	kostar	mindre	än	tjänster	som	inte	gör	det.	En	del	av	avgiften	du	betalar	finansierar	
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och 
miljöstationer.	Avgiften	varierar	därutöver	beroende	på	avfallsslag,	behållarens	storlek	och	hur	ofta	
avfallet	hämtas	och	täcker	kostnader	för	insamling,	transport,	behållare,	säckar	och	påsar.	

Mer	information	om	avfallshanteringen	finns	att	läsa	på	kommunens	hemsida	www.kungalv.se

Inledning
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4 Helårshämtning vid villor och radhus

2   
Helårshämtning vid villor och radhus 

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 260 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
2 060 kr

 
1 770 kr

 
850 kr

 
1  500 kr

 
680 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 460 kr

 
2 210 kr

 
1 350 kr Erbjuds	ej

 
Erbjuds	ej

Hemkompostering
Restavfall,	varje	

vecka1, 3 

Restavfall,	 
varannan vecka3

Restavfall.	 
var fjärde vecka3

Restavfall,	 
var sjätte vecka3

190 l kärl för  restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
2 060 kr

 
850 kr

 
680 kr

 
370 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall 3 460 kr 1 350 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och  matavfall, 
blandat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall 2 750 kr 1 850 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall 5 330 kr 3 490 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fastighetsinnehavare	som	använder	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	två	eller	flera	fastigheter	med	villor	eller	radhus,	
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma 
abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	
matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	hushåll,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	hushåll	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.  
Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfall. Sommartid varje 

vecka för matavfall4 Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 380 kr 2 300 kr 2 760 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 590 kr 2 550 kr 3 170 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 910 kr 2 880 kr 3 540 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 18 650 kr 19 460 kr 37 310 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering 36 170 kr 37 380 kr 72 310 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall 580 kr 1  140 kr 900 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 820 kr 1 600 kr 

370 l kärl för restavfall 1 010 kr 2 020 kr 

660 l kärl för restavfall 1 330 kr 2 400 kr 

5	kbm	container1 för restavfall 16 360 kr 32 720 kr 

10	kbm	container1 för restavfall 32 720 kr 65 450 kr

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3.	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	för	villor	och	radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	 
och hämtning varje vecka

Kärl, per hushåll 30,80 kr 4,40 kr 1 602 kr

1.	När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras. 
 

 
 
Avgift med säck
Säck	får	endast	användas	efter	ansökan	och	om	det	finns	särskilda	skäl.	I	priset	ingår	gångavstånd	om	max	3	meter.	 
Leverans av tomsäckar ingår.  Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 

2.6 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 260 kr 

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärl-
hämtning)

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall 2 800 kr 2 313 kr 1 350 kr 1 940 kr 980 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per 

hämtning,  
var sjätte vecka3

160 l säck för rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall 2 800 kr 1 350 kr 980 kr 540 kr

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och matavfall, 
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall 5 033 kr 3 002 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
      3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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3 �Sommarhämtning�vid�fritidshus,��flerbostadshus�och��verksamheter�
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 190 kr ( 860 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 500 kr 1 120 kr 740 kr 

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 190 kr 570 kr 

370 l kärl för restavfall 1 500 kr 740 kr 

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 950 kr 1 120 kr

370 l kärl för osorterat avfall 2 260 kr 1 570 kr 

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna



101/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2023

Kungälvs kommuns avfallstaxa

8 Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)

 
3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fritidshus,	två	eller	flera,	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	avfall,	gäller	nedan	-
stående	avgifter.	För	samtliga	hushåll	som	ingår	i	den	gemensamma	avfallslösningen	gäller	samma	abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	
För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	
Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	fritidshus,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	fritidshus	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 550 kr 740 kr 1 080 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 680 kr 870 kr 1 350 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering 1 090 kr 1 300 kr 2 450 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall 200 kr 400 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall 340 kr 690 kr

370 l kärl för restavfall 480 kr  950 kr

660 l kärl för restavfall 890 kr 2 050 kr

5	kbm	container2 för  restavfall 5 340 kr 10 680 kr

10	kbm	container2 för  restavfall 10 680 kr 21 350 kr

1	 Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	vid	sommarhämtning.
2		Kräver	matavfallsinsamling	med	140	l	kärl	eller	underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	
och hämtning varannan vecka

Kärl
30,80 kr 4,40 kr 554 kr 

1.	 När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras.
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3.6�Avgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter

a.��Hämtningsavgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter,�kärl�
(v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 190 kr 380 kr 740 kr 1 310 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 310 kr 600 kr 1 200 kr Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 380 kr  750  kr 1 500 kr 2 470 kr 

660 l kärl för restavfall 500 kr  1 000 kr 2 020 kr 4 010 kr 

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  860 kr  1 550 kr 3 120 kr Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 400 kr 2 800 kr 3 650 kr 4 850 kr 

660 l för osorterat avfall 1 720 kr 3 430 kr 5 240 kr 8 650 kr 

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	två,	tre	eller	fyra	gånger	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

b.   Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 1 890 kr 3 970 kr 

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 3 580 kr 7 890 kr 

660 l kärl för restavfall 1 450 kr 2 910kr 5 810 kr 12 910 kr

Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 5 580 kr 7 010 kr 14 730 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 12 500 kr 22 890 kr

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april 
– v.39, september)1,2

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, 
enligt	3.6	b.	Max	antal	hämtningar	per	vecka	totalt,	inklusive	 
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.  

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
 en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl 80 kr 140 kr

660 l kärl 160 kr 240 kr
1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2	Endast	verksamheter	som	har	hämtning	fyra	gånger	i	veckan	kan	beställa	tjänsten

Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. 
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 100 kr

Verksamhet 980 kr

Lägenhet 560 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall 1 500 kr 980 kr 730 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall 1 500 kr 730 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall 2 580 kr 1 440 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
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4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 

I	avgifterna	ingår	hämtning	och	behandling	av	kommunalt	avfall,	hyra	av	kärl,	gångavstånd	om	max	10	m.	Rengöring	av	kärl	ingår	ej.	 
Innersäckar	i	kärl	för	matavfall	ingår	inte.	Fastighetsinnehavare	investerar	och	installerar	själva	underjordsbehållare. 
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift

Villa och radhus i 
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening Verksamhet Lägenhet

Avgift 1 260 kr  980 kr 560 kr 

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 530 kr 1 090 kr 2 380 kr 3 780 kr 6 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 870 kr 1 720 kr 3 650 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 090 kr 2 170 kr 4 770 kr 6 400 kr 17 090 kr

660 l kärl för restavfal 1 450 kr 2 570 kr 7 740 kr 11 610 kr 27 080 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 490 kr 4 490 kr 7 590 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 5 580 kr 9 340 kr 14 020 kr 33 540 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr 7 580 kr 16 680 kr 24 990 kr 54 410 kr

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	mer	än	en	gång	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 



101/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2023

Kungälvs kommuns avfallstaxa

12 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift 2,10 kr 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3: 3 890 kr 7 070 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 2 720 kr 5 440 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 6 270 kr 12 560 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 9 870 kr 19 760 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 13  080 kr 26 170 kr 58 130 kr 116 240 kr

Container1 om 10 m3 26 280 kr 52 530 kr 116 240 kr 232 470 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3 11 180 kr 22 370 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 490 kr  10 450 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 11 430 kr 22 870 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 20 110 kr 37 260 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 27 270 kr 54 530 kr 92 530 kr 184 930 kr

Container1 om 10 m3 49 750 kr 92 530 kr 171 130 kr 342 280 kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 17 230 kr 34 470 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3	Lastväxlarcontainer,	som	inte	innehåller	något	matavfall	får	hämtas	en	gång	var	fjärde	vecka.	Halva	avgiften	för	hämtning	varannan	vecka	debiteras.



101/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2023

Kungälvs kommuns avfallstaxa

13Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall 530 kr 900 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall 1 340 kr 2 410 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall 3 670 kr 5 780 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet 560 kr

Verksamhet 980 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall

Hämtningsavgift 73 kr 95 kr

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap 
Betalas	endast	av	fastighetsägare	som	är	anslutna	till	sopsug	med	kommunalt	huvudmannaskap.	Avgiften	finansierar	bl.a.	driftkostnader,	
energiförbrukning,	underhåll,	återinvestering,	information	samt	försäkring	av	sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

Avgift

Lägenhet 695 kr 

Verksamhet 695 kr

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämt-
ning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	sommar	eller	
helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

5.1 Fast avgift

Avgift

Villa,	helårsboende 1 260 kr

Fritidshus 1 100 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning,  
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift. 
 

Sommarhämtning  

v.20, maj - v. 37, sept Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	9	säckar	för	
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

730 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

380 kr

Extra säck 120 kr/ säck

Helårshämtning Avgift

Året runt 
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	12	säckar	per	
år lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

 960 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

490 kr

Extra säck
90 kr/säck 
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 290 kr1 

3,1	-	4	kbm 1 550 kr  

4,1	-	5	kbm 1 820 kr 

5,1	-	6	kbm 2 070 kr 

6,1	-	7	kbm 2 350 kr 

7,1	-	8	kbm 2 620 kr

8,1	-	9	kbm 2 900 kr 

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 190 kr 

16 - 20 m 250 kr

21 - 25 m 310 kr 

26 - 30 m 370 kr

31 - 35 m 430 kr 

36 - 40 m 490 kr 

41 - 45 m 550 kr 

46 - 50 m 610 kr 

51 - 55 m 960 kr 

56 - 60 m 1 020 kr 

61 - 65 m 1 080 kr 

66 - 70 m 1 140 kr 

71 - 75 m 1 200 kr 

76 - 80 m 1 260 kr 

Över 80 m 1 320 kr 

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 273 kr 

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 700 kr 

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 535 kr 
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för  
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer 

Avgift per tömning

Arbete	som	utförs	inom 24 timmar	(6	timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning 3 890 kr 

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6	timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3 096 kr 

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning  
enligt 6.1 tillkommer 

Avgift per tömning

Budad tömning 
Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 310 kr 

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 140 kr 

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 090 kr 

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp 
till tio meter ingår i avgiften

Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m3 2 870 kr 

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 380 kr 

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 600 kr 

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 810 kr 

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla 

Avgift per tömning

Filtermaterial kassett, högst 1 ton 1 160 kr 

Filtermaterial lösvikt 1 560 kr 

6.10 Övriga avgifter
För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	sker	debitering	per	timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	 
Priset	bestäms	av	kommunen.	Nedanstående	timpriser	tillämpas	inom	normal	arbetstid,	vardagar	kl	07.00	–	16.00.

Avgift

Timpris	för	extra	personal	vid	svåra	arbetsmoment	(kr/tim) 490 kr

Timpris	för	slamtömningsfordon	inkl	bemanning	(kr/tim) 980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle) 770 kr 

Rabatt	om	samtidig	hämtning	av	slam	från	fler	avlopp	på	samma	
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp) -200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning) 1875 kr
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7   Tilläggstjänster och särskilda avgifter 

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift	gäller	även	för	extra	tömning	av	kärl,	container	och	underjordsbehållare	(1,90	kr	per	kg).	 
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn  
efter	beställning

Avgift, inom ett dygn  
efter	beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 90 kr 190 kr 280 kr 

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 100 kr1 210 kr1 340 kr1 

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 420 kr 770 kr 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 470 kr 890 kr

Tömning av container Erbjuds	ej 890 kr  1 060 kr

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr 1 810 kr 

1.	Hämtning	av	extrasäck	erbjuds	endast	till	kunder	som	har	abonnemang	med	säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC

Avgift per kort

Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr

Extra	besök	för	avlämning	av	grovavfall	vid	återvinningscentral,	utöver	6	st	avgiftsfria	besök	per	år,	per	
besök	(gäller	fastighetsägare	som	fått	begränsningar) 300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1

Avgift per kolli

Grovavfall eller smått elavfall  ≤ 1 m3, per kolli 370 kr

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift container 5 m3 Avgift container 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle 1 340 kr 1 720 kr

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	ordinarie	
avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning.2 2 680 kr 3 440 kr

1		 Hämtas	efter	budning 
2	 För	att	undvika	kostnad	för	felsorterat	avfall	ska	kunden	kontrollera	innehållet	i	containern	och,	vid	behov,	vidtagit	åtgärder,	innan	tömningsfordon	kommit	till	platsen.	Om	
containern	för	grovavfall	innehåller	stora	mängder	bygg-	och	rivningsavfall,	nekas	hämtning.	Avfallet	klassas	då	om	till	bygg-och	rivningsavfall	och	avgifterna	enligt	7.15	gäller.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Avgift per kärl för extrahämtning 
hämtas	inom	7	arbetsdagar

Kärl om 370 l 1 050 kr 250 kr

1	Hämtning	sker	från	april	till	november	(16	hämtningar),
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  

7.6 Avgift för hämtning av tidningar 

Tidningar Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka
Extra hämtning, inom 
fem	arbetsdagar

190 l kärl 6 500 kr 3 200 kr 1 600 kr 150 kr

370 l kärl 7 600 kr 3 800 kr 1 900 kr 180 kr

660 l kärl 9 500 kr 4 700 kr 2 300 kr 220 kr
 

7.7 Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	latrin	i	engångsbehållare.	Engångsbehållare	ingår.

Avgift	per	behållare	och	tillfälle

Hämtning	av	latrinbehållare	efter	beställning 320 kr 

 
7.8 Avgift för hämtning av elektronikbox
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	boxen.	Maximalt	5	hämtningar	per	år.		Elektronikbox	ingår.

Avgift	per	box	och	år

Tömning	av	elektronikbox	efter	beställning 300 kr

7.9 Avgift för byte av abonnemang

Avgift per ändring

Ändring	av	hämtningsintervall	eller	storlek	av		behållare.	En	ändring	
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. 100 kr

Ansökan om uppehåll 250 kr
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7.10 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	
tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet 
påpekas.

Om	container	för	grovavfall	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordinarie	avgiften	vid	första	tillfället. 

Avgift kr per hämtställe och tillfälle

Villor,	radhus,	fritidsboende,	flerbostadshus	och	verksamhet 300 kr

Grovavfall Se kapitel 7.4

7.11�Avgift�för�gångavstånd,�för�flerbostadshus�och�verksamheter�över�10�meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 4 576 kr 

7.12 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck 

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl,	avstånd	10	meter	och	
hämtning varannan vecka

Kärl eller säck 30,80 kr 4,40 kr 1 602 kr

 
 

7.13 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie 
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie 
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte 
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll 
 
Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt 
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som 
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.14 Avgifter vid timersättning
För	hämtning	med	andra	metoder	än	de	som	är	beskrivna	i	denna	renhållningstaxa	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	vad	som	
är	normalt	debiteras	avgift	per	timme.	Vid	behov	får	kommunen	besluta	om	tillfälliga	avgifter	baserat	på	självkostnad	för	tjänsten.

Avgift kr per timme

Renhållningsfordon	inklusive	förare 910 kr

Lastväxlare inklusive förare 840 kr

Kranbil	inklusive	förare 1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning 3 500 kr

Hjälparbetare	på	båten 700 kr
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7.15 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	nedan	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	Färjeavgift	tillkommer	utöver	avgifterna	
nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, 
rapportering	och	behandling.	Om	avfallet	är	felsorterat	kan	felsorteringsavgifter	tillkomma.	

Auktoriserad	entreprenör	instruktioner,	sorteringsanvisningar	och	regler	ska	följas	vid	hantering	och	hämtning	av	bygg-	och	rivningsav-
fall. Containrarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall. 

Container
 10 m3

Container
 15 m3

Container
 20 m3

Grovt	brännbart 5 900 kr 6 550 kr 8 400 kr 

Trä	(målat/behandlat)	ej	tryckimpregnerat 5 000 kr 5 050 kr 5 650 kr 

Tryckimpregnerat trä 6 000 kr 7 000 kr 8 200 kr 

Gips 6 500 kr 7 850 kr 10 200 kr 

Metall 3 900 kr 4 500 kr 5 100 kr 

Plast	(blandad) 5 200 kr 6 150 kr 7 100 kr

Rena	mineraliska	massor	 
(inklusive	analyskostnad),	ex	betong,	tegel	osv 15 100 kr 17 650 kr 21 200 kr

Planglas 6 400 kr 11 500 kr 16 200 kr 

Wellpapp 4 450 kr 4 600 kr 5 100 kr

Asbest	(inklusive	rapportering) 5 550 kr 6 650 kr 7 700 kr

Asfalt (inklusive analyskostnad) 19 800 kr 20 800 kr 24 000 kr

Obrännbart/deponi	(ex	isolering) 6 500 kr 7 900 kr 13 500 kr

Bygg och rivningsavfall till sortering 19 000 kr 21 000 kr 27 000 kr

Jord (inklusive analyskostnad) 18 950 kr 18 600 kr 26 350 kr

Jord med invasiva växter  
(inklusive analyskostnad) 19 950 kr 20 800 kr 26 350 kr 

Transportavgift för 
1 - 15 säckar Avfallslag Storsäck per m3 Avfallslag Storsäck per m3

3 000 kr Grovt	brännbart 450 kr Rena	mineraliska	massor 8 100 kr 

Trä	(målat/behandlat)	 
ej tryckimpregnerat 350 kr Plast	(blandat) 450 kr

 Tryckimpregnerat trä 650 kr Wellpapp 250 kr 

Gips 550 kr Asfalt 750 kr 

Metall 350 kr Asbest 1 250 kr 

Planglas  400 kr Jord med invasiva växter 9 000 kr

Obrännbart/deponi 3 500 kr Jord 9 000 kr

Felsorteringsavgift Avgift container Avgift storsäck 

Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall 
klassas	avfallet	om.	Avgiften	blir	då	efter	vad	avfallet	klassas	till.	
Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. 1 3 300 kr 500 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	som	uppkommer	i	kommunen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	uppdrag	av	
kommunstyrelsen.	Enheten	ansvarar	även	för	information	och	råd	om	avfallshantering.	Verksamheten	finansieras	med	avgifter	beslutade	
av	kommunfullmäktige.	Avfallshanteringen	regleras	av	miljöbalken	och	avfallsförordningen.	Reglerna	gäller	i	Sverige	och	därmed	också	i	
Kungälvs kommun.

Varje	kommun	ska	ha	en	renhållningsordning.	Renhållningsordningen	består	av	två	dokument;	avfallsföreskrifter	och		avfallsplan.	 
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall 
inom	kommunen	och	kommunens	åtgärder	för	att	minska	avfallets	mängd,	farlighet	etc.	Renhållningsordningen	är	kommunens	verktyg	
för	att	styra	avfallshanteringen	och	en	rättslig	grund	i	det	dagliga	arbetet	samt	vid	tvister	etc.	

8.1 Allmänt 
Dessa	föreskrifter	om	avgifter	har	kommunen	beslutat	med	stöd	av	27	kap.	4-5	§	miljöbalken.	Avgifterna	avser	den	insamling,	transport,	
återvinning	och	bortskaffande	av	avfall	som	utförs	genom	kommunens		försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .  
Taxan	ska:

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

•	 stimulera	en	god	arbetsmiljö,	

•	 styra	mot	en	rationell	avfallshantering	som	bidrar	till	minskad	klimatpåverkan,	

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,

	•	 finansiera	kostnaderna	för	kommunens	avfallsverksamhet.	

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet	för	kommunens	renhållning	ligger	hos	kommunstyrelsen.	Utförande	organ	är	Renhållningsenheten.	Kommunens	
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För	kommunens	avfallshantering	gäller	bestämmelserna	i	Miljöbalken,	Avfallsförordningen,	andra	förordningar	utfärdade	med	stöd	av	
miljöbalken	samt	i	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun.

8.3�Definitioner
Fast avgift:	Årlig	avgift	som	ska	bidra	till	kostnader	för	drift	av	återvinningscentraler	samt	behandling	av	avfall	som	lämnas	på	centralerna,	
insamling	och	behandling	av	grovavfall,	farligt	avfall	m.m.	samt	kostnader	för	kundtjänst,	avfallsplanering,	utveckling	och	information.

Hämtningsavgift: Årlig	avgift	som	ska	täcka	kostnader	för	insamling	och	behandling	av	kärl-	och	säckavfall.	Nivån	på	den	rörliga	
avgiften	avgörs	av	kundens	val	av	behållarstorlek,	hämtningsintervall	m.m.

Villahushåll:	Som	boende	i	en-	och	tvåbostadsfastigheter	till	denna	kategori	räknas	samtliga	fastigheter	taxerade	som	småhus	utom	
fastigheter	för	fritidsboende,	se	nedan

Fritidsboende:	om	folkbokförd	på	annan	fastighet.

Flerbostadshus:	är	ett	bostadshus	med	minst	tre	bostadslägenheter.

Verksamheter: Skolor,	förskolor,	restauranger,	sjukhus,	fritidsanläggningar,	affärer,	hotell,	båtklubbar	m	m	som	inte	utgörs	av	boende.

Budning:	Beställning	vid	varje	enskild	hämtning.	Avgift	betalas	per	hämtning.

Abonnemang:	Regelbunden	hämtning	med	bestämt	intervall.

Kbm:	Förkortning	för	kubikmeter.	Anger	volym	på	exempelvis	container	och	slam.

Osorterat avfall: innehåller	både	rest-	och	matavfall,	blandat.

Behållare: avser	säck,	kärl	eller	brunn	vid	enskild	avloppsanläggning.	

Bomkörning:	uppstår	om	slambilen	inte	kan	utföra	slamtömningen	som	planerat.	Exempel	på	orsaker	till	bomkörning	kan	vara	att	
handtag	saknas	på	betonglock,	hinder	på	vägen	eller	att	brunnslocket	är	blockerat	m.m.



101/22 Avfallstaxa 2023 - KS2022/1773-1 Avfallstaxa 2023 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2023

Kungälvs kommuns avfallstaxa

23Avfallstaxan	för	Kungälvs	kommun	–	Allmänna	bestämmelser

I�övrigt�gäller�samma�definitioner�som�i�avfallsföreskrifterna�för�Kungälvs�kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare	är	betalningsskyldig	och	ska	teckna	abonnemang	för	aktuell	avfallshantering.	Avgiften	ska	betalas	till	Kungälvs	
kommun.

Betalas	inte	debiterad	avgift	inom	tid	som	anges	på	fakturan	skickas	betalningspåminnelse.	Därefter	skickas	inkassokrav	och	ersättning	
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet	gäller	även	vid	de	tillfällen	då	avfall	inte	kunnat	hämtas,	på	grund	av	att	avfallsbehållaren	inte	varit	tillgänglig	vid	
hämtningstillfället,	inte	använts	eller	varit	placerad	på	annat	sätt	än	det	i	abonnemanget	specificerade	sättet.

Avgiftsskyldigheten	kan	inte	överlåtas	på	nyttjanderättshavare	även	om	sådan	överenskommelse	finns	mellan	fastighetsinnehavare	och	
nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet	föreligger	även	från	fastigheter	där	avfall	ej	finns	att	hämta	dock	inte	om	dispens	för	uppehåll	föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid	ägarbyte	ska	uppgifter	om	ny	ägare	och	tillträdesdatum	snarast	lämnas	skriftligt	till	Kungälvs	kommun.	Blankett	om	ägarbyte	finns	på	
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring	av	ägandeförhållanden,	avfallsmängd,	behållares	placering	eller	annan	ändring	som	kan	ha	betydelse	för	beräkning	av	avfalls-	
avgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den 
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på 
fastigheten.	Fastighetsinnehavarens	ansvar	gällande	sortering,	behållare,	avfallsutrymmen,	hämtningsvägar	m.m.	återfinns	i	kommunens	
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion 
Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. 

Fast avgift	ska	betalas	för	alla	lägenheter	i	flerfamiljshus	och	för	alla	bostäder	i	småhus,	villor,	radhus	och	parhus	för	permanentboende	
och	fritidsboende,	samt	för	alla	verksamheter.	För	verksamheter	betalas	fast	avgift	per	anläggning.	Vissa	småhus	innehåller	två	bostäder	
och	fast	avgift	ska	betalas	för	varje	bostad.	Fastighet	där	det	finns	mer	än	en	byggnad	för	bostadsändamål,	debiteras	fast	avgift	per	
bostad.	För	fastigheter	med	permanentboende	och	gäststuga	och	liknande		utgår	fast	avgift	för	permanentboende	och	en	fast	avgift	för	
gäststugan	då	den	används.	För	byggnad	som	normalt	inte	klassas	som	bostad,	men	som	används	som	bostad,	debiteras	fast	avgift	per	
hushåll.

Den	fasta	avgiften	finansierar	bland	annat	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	behandling	av	farligt	avfall,	grovavfall,	
insamling	av	kylmöbler	och	småbatterier,	samt	planering,	utveckling,	information,	administration,	kundtjänst	och	fakturering.

Den	fasta	avgiften	utgår	för	samtliga	bebyggda	fastigheter.	När	uppehåll	i	hämtning	av	kommunalt	avfall	har	beviljats,	efter	ansökan	
enligt	kommunens	avfallsföreskrifter,	kvarstår	betalningsskyldigheten	för	den	fasta	avgiften.	Undantag	görs	för	fastigheter	där	ingen	
verksamhet	sker	eller	som	betraktas	som	obeboeliga.

Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. 

Hämtningsavgift	i	den	ingår	tömning	och	hämtning.	Nivån	på	avgiften	beror	på	val	av	abonnemang,	behållarstorlek	och	hämtningsintervall.	

Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår    
ingen	extra	avgift.	Gångavstånd	räknas	för	avfall	från	kärl	och	säck	och	definieras	som	den	kortaste	uppmätta	sträcka	mellan	insamlings-	
fordonets	uppställningsplats	och	platsen	för	hämtning	av	behållare.	Gångavståndet	mäts	av	kommunen	utsedd	insamlingsentreprenör.	
Gångavståndet	debiteras	per	meter	och	behållare	överstigande	3	m	(i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det	finns	möjlighet	att	få	glesare	hämtning	vid	t.ex.	matavfallsortering	eller	hemkompostering	m.m.	Det	finns	också	möjlighet	till	andra	
undantag.	Samtliga	undantag	framgår	av	kommunens	avfallsföreskrifter.		Föreskrifterna	hittar	du	på	kommunens	webbplats,		www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	(ÅVC),	får	hushåll	i	Kungälvs	kommun	som	har	avfallsabonnemang,	lämna	sorterat	grovav-
fall,	farligt	avfall	och	elavfall.	Den	fasta	avgiften	i	taxan	finansierar	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler.	Passerkort	
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.  

För	begränsningar	i	mängden	avfall	som	får	lämnas	se	avfallsföreskrifterna	och	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska 
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcen-
ter,	Stadshuset,	Kungälv.	Passerkortet/ÅVC-passerkortet	behöver	inte	överlämnas	till	den	nya	ägaren	vid	ägarbyte.	Hushåll	som	inte	
längre	har	tillgång	till	återvinningscentralerna,	pga	avflyttning	från	kommunen	ska	återlämna	ÅVC-passerkortet	till	kommunen.	 
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. 

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	samt	vilka	andra	regler	som	gäller	finns	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.		

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster 

Grovsavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver 
ovanstående	kan	grovavfall	och	smått	elavfall	även	hämtas	genom	budning	mot	en	särskild	avgift,	se	tabell	7.3	-	7.4.	Sorteringsanvis-
ningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall	från	villahushåll	och	fritidsboende	kan	avlämnas	utan	extra	kostnader	vid	kommunens	återvinningscentraler.	Utöver	
detta	kan	abonnemang	tecknas	för	hämtning	av	trädgårdsavfall	vid	fastighet,	se	tabell	7.5.	Abonnemanget	är	säsongsbundet	och	avfall	
hämtas	en	gång	varannan	vecka	under	perioden	april	–	november.	Kärlet	ska	på	hämtningsdagen	vara	uppställt	i	omedelbar	anslutning	
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln 
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar	eller	fällda	träd.	Avfall	som	uppstår	vid	fastighetsinnehavarens	skötsel	av	flerbostadshusens	grönytor	ingår	inte	heller.	Trädgårds-
avfall	får	inte	innehålla	annat	avfall	än	sådant	som	kan	brytas	ned	genom	kompostering	samt	mindre	mängder	jord,	sand	och	grus.	

Latrin
Fastighetsinnehavare	kan	efter	ansökan	till	Miljöenheten	medges	tillstånd	att	kompostera	latrin.	Fastighetsinnehavare	kan	även	beställa	
budad	hämtning	av	latrin,	för	avgift	se	tabell	7.7.	Latrinbehållaren	är	av	engångstyp	och	levereras	till	kund	inom	fem	(5),	två (2)	arbetsda-
gar	efter	beställning.	Behållare	hämtas	från	anvisad	plats..	

Ö-hämtning
Insamling	av	kommunalt	avfall	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna)	sker	enligt	schema,	21	gånger	per	
år	med	hämtning	en	gång	per	månad	i	oktober	till	april	och	tätare	under	vår	och	sommar.	

Fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller 
helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	
sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet	på	anvisad	plats	på	fastlandet,	se	tabell	
5.2
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Slam

Abonnemang	kan	tecknas	för	regelbunden,	schemalagd	hämtning	av	slam	från	slamavskiljare,	sluten	tank	och	minireningsverk	m.m.

De	avgifter	som	anges	i	tabell	6.1,	gäller	vid	maximalt	10	meter	slang	mellan	fordonets	uppställningsplats	och	anslutningspunkt	till	
anläggningen	som	ska	tömmas.	Om	längre	slanglängd	krävs	tas	en	extra	avgift	ut,	se	tabell	6.2.	För	tunga	lock	över	15	kg	tas	en	avgift	ut,	
se	tabell	6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning 
utgår	särskild	avgift	i	enlighet	med	timpriser	angivna	i	tabell	6.10.	

Extra	slamsugning	av	enskild	avloppsanläggning	kan	beställas	enligt	6.6.	Slamsugning	kan	utföras	på	datumbestämd	för-	eller	efter-
middag (kl 8-16, vardag). 

  
Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen	kan	även	tömma	avloppsanläggningar	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna).	Hämtning	
sker	enligt	intervall	som	anges	i	avfallsföreskrifterna	eller	så	ofta	som	behövs	för	att	en	fullgod	funktion	ska	uppnås,	för	avgift	se	tabell	6.1	
och 6.10. 

Fettavskiljare
Tömning	beställs	hos	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	för	avgifter	se	tabell	6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.  
 
Inför	tömning	av	fosforfällor	ska	fastighetsinnehavaren	förbereda	anläggningen	så	att	tömning	kan	ske	genom	slamsugning	eller	med	
kranbil.	Avståndet	mellan	fordon	och	fosforfälla	får	inte	överstiga	4	m.	

Felsorteringsavgift
Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. 

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Elektronikbox 
För	insamling	av	batterier,	ljuskällor	och	småelektronik	kan	hushåll	beställa	en	elektronikbox.	Boxen	är	indelad	i	tre	fack	-	ett	för	varje	

avfallsslag.	Boxen	töms	efter	budning	och	maxiamlt	5	hämtningar	per	år	ingår.	

Bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	enligt	7.15	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	

Särskilda avgifter
Vid	mer	än	en	ändring	per	år	av	gångavstånd,	hämtningsintervall	eller	storlek	av	behållare	tas	avgift	ut	enligt	tabell	7.9.	

För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	det	normala,	sker	debitering	per	
timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	Priset	bestäms	av	kommunen,	för	timavgift	se	tabell	6.10	och	7.14.
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9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Exempel�på�avgifter,��fler�exempel�på�avgifter�finns�på�kommunens�webbplats,�www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 1	260	kr
Hämtningsavgift:	 850	kr
Viktavgift:	 502	kr
Summa årskostnad 2023: 2 612 kr  

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus   
(v.20, maj - v. 37, sept.)

EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under 
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast	avgift:	 1100	kr
Hämtningsavgift:	 570	kr
Viktavgift:	 143	kr
Summa årskostnad 2023: 1 813 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	säsong	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	15	lägenheter	har	3	stycken	370	liters	kärl	för	restavfall	och	2	stycken	140	liters	kärl	för	matavfall,	med	hämtning	en	
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 15	x	560	=	8	400	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2	x	1	090	=	2	180	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	2	170	=	6	510	kr
Viktavgift 15 x 333 x 2,10 = 10 490 kr
Summa årskostnad 2023: 27 580 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
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27Renhållningstaxan	för	Kungälvs	kommun	–	Exempel	på	avgifter

Gemensam avfallslösning med kärl eller container  
- Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Fem	villor	har	gemensamma	behållare	för	restavfall	och	matavfall.	660	liter	för	restavfall	och	140	liter	för	matavfall	med	hämtning	
varannan vecka. 
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 5	x	1	260	kr	=	6	300	kr
Hämtningsavgift:	 	1	910	kr	=	1	910kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	2,10	=	2	509	kr
Summa årskostnad: 10 719 kr
Årskostnad per hushåll 2023: 2 144 kr 
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare  
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	112	lägenheter	
1	underjordsbehållare	med	volymen	5	kubikmeter,	som	töms	en	gång	per	vecka,	för	restavfall.	8	stycken	140	liter	kärl	för	matavfall,	med	
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 112	x	560	=	62	720	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1090	=	8	720	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 19	760	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	2,10	=	61	152	kr
Summa årskostnad 2023: 152 352 kr  
 
 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Mat-	och	restavfall	lämnas	på	anvisad	plats	på	ön.

Fast	avgift:	 1	260kr
Hämtningsavgift:	 	960kr
Summa årskostnad 2023: 2 220 kr  
 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2023:                                  1 550  kr  
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10 Bilaga t i l l  avfallstaxan för Kungälvs kommun 
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken.

Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

330	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande 150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order 130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr 
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr 
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr 
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr 
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering 610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering 615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering 665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering 745 kr

Storsäck	för	bygg-	och	rivningsavfall 110 kr
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29Kap 2

Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Enbart	de	tjänster	som	taxan	omfattar	är	de	som	kommunen	tillhandahåller	och	utför. 
Abonnenten	är	skyldig	att	anpassa	avfallshanteringen	till	de	villkor	avseende	bl.a.	behållartyp,	 

storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.
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Kap 2

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2023-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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1  Inledning

Förord

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljö-
balken	och	avfallsförordningen.	I	kommunens	Renhållningsordning	finns	de	lokala	bestämmelserna	för	
avfallshanteringen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	
uppdrag	av	kommunstyrelsen.	Verksamheten	finansieras	helt	av	taxeintäkter	från	avfallskollektivet	och	
regleras	via	den	avfallstaxa	som	beskrivs	i	detta	dokument.	Skattefinansiering	förekommer	inte. 
Avfallstaxan	är	beslutad	av	kommunfullmäktige

Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd 

Viktavgift
Viktdebitering	innebär	att	vi	väger	avfallet	när	vi	hämtar	det	och	att	du	betalar	en	viktavgift	som	beror	på	
hur	mycket	dina	sopor	väger.	Taxan	är	miljöstyrande.	Det	betyder	att	tjänster	som	styr	mot	ett	mer	
miljöriktigt	beteende	kostar	mindre	än	tjänster	som	inte	gör	det.	En	del	av	avgiften	du	betalar	finansierar	
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och 
miljöstationer.	Avgiften	varierar	därutöver	beroende	på	avfallsslag,	behållarens	storlek	och	hur	ofta	
avfallet	hämtas	och	täcker	kostnader	för	insamling,	transport,	behållare,	säckar	och	påsar.	

Mer	information	om	avfallshanteringen	finns	att	läsa	på	kommunens	hemsida	www.kungalv.se

Inledning
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2   
Helårshämtning vid villor och radhus 

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus
1 260 kr 
1 190 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 2,10 kr
1,90 kr

2,10 kr
1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
2 060 kr
1890 kr

 
1 770 kr
1450 kr

 
850 kr
780 kr

 
1  500 kr
1 380 kr

 
680 kr
620 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 460 kr
3 170 kr

 
2 210 kr
2 030 kr

 
1 350 kr
1 240 kr

 
Erbjuds	ej

 
Erbjuds	ej

Hemkompostering
Restavfall,	varje	

vecka1, 3 

Restavfall,	 
varannan vecka3

Restavfall.	 
var fjärde vecka3

Restavfall,	 
var sjätte vecka3

190 l kärl för  restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
2 060 kr
1 890 kr

 
850 kr
780 kr

 
680 kr
620 kr

 
370 kr
340 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

3 460 kr
3 170 kr

1 350 kr
1 240 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och  matavfall, 
blandat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall

2 750 kr
2 520 kr

1 850 kr
1 700 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall

5 330 kr
4 890 kr

3 490 kr
3 200 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fastighetsinnehavare	som	använder	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	två	eller	flera	fastigheter	med	villor	eller	radhus,	
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma 
abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	
matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	hushåll,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	hushåll	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.  
Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfall. Sommartid varje 

vecka för matavfall4 Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 380 kr 
1 270 kr

2 300 kr
2 260 kr

2 760 kr
2 530 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 590 kr
1 460 kr

2 550 kr
2 340 kr

3 170 kr
2 910 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 910 kr
1 750 kr

2 880 kr
2 640 kr

3 540 kr
3 250 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

18 650 kr
17 110 kr

19 460 kr
17 850 kr

37 310 kr
34 230 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

36 170 kr
33 180 kr

37 380 kr
34 290 kr

72 310 kr
66 340 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall
580 kr
 530 kr

1  140 kr
1 050 kr

900 kr
830 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 820 kr (750 kr) 1 600 kr (1 470 kr)

370 l kärl för restavfall 1 010 kr (930 kr) 2 020 kr (1 850 kr)

660 l kärl för restavfall 1 330 kr (1 220 kr) 2 400 kr (2 200 kr)

5	kbm	container1 för restavfall 16 360 kr (15 010 kr) 32 720 kr (30 020 kr)

10	kbm	container1 för restavfall 32 720 kr (30 020 kr) 65 450 kr (60 050 kr)

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3.	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	för	villor	och	radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	 
och hämtning varje vecka

Kärl, per hushåll
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr

1 602 kr
1 492 kr

1.	När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras. 
 

 
 
Avgift med säck
Säck	får	endast	användas	efter	ansökan	och	om	det	finns	särskilda	skäl.	I	priset	ingår	gångavstånd	om	max	3	meter.	 
Leverans av tomsäckar ingår.  Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 

2.6 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 260 kr 
1 190 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärl-
hämtning)

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall

2 800 kr
2 570 kr

2 313 kr
2 075 kr

1 350 kr
1 240 kr

1 940 kr
1 740 kr

980 kr
900 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per 

hämtning,  
var sjätte vecka3

160 l säck för rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall

2 800 kr
2 570 kr

1 350 kr
1 230 kr

980 kr
900 kr

540 kr
490 kr

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och matavfall, 
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall

5 033 kr
4 660 kr

3 002 kr
2 780 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
      3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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3 �Sommarhämtning�vid�fritidshus,��flerbostadshus�och��verksamheter�
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift

Avgift

Fritidshus
1 100 kr

 1 040 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

Lägenhet
560 kr
530 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
1 ,90 kr

2,10 kr
1 ,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 190 kr (1090 kr) 860 kr (790 kr) 570 kr (520 kr)

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 500 kr (1 380 kr) 1 120 kr (1 030 kr) 740 kr (680 kr)

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 190 kr (1 090 kr) 570 kr (520 kr)

370 l kärl för restavfall 1 500 kr (1 380 kr) 740 kr (680 kr)

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 950 kr (1 790 kr) 1 120 kr (1 030 kr)

370 l kärl för osorterat avfall 2 260 kr (2 070 kr) 1 570 kr (1 440 kr)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fritidshus,	två	eller	flera,	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	avfall,	gäller	nedan	-
stående	avgifter.	För	samtliga	hushåll	som	ingår	i	den	gemensamma	avfallslösningen	gäller	samma	abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	
För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	
Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	fritidshus,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	fritidshus	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

550 kr
 500 kr

740 kr
680 kr

1 080 kr
990 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

680 kr
620 kr

870 kr
800 kr

1 350 kr
1 240 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 090 kr
1 000 kr

1 300 kr
1 190 kr

2 450 kr
2 250 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall
200 kr
180 kr

400 kr
370 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall
340 kr
310 kr

690 kr
630 kr

370 l kärl för restavfall
480 kr
440 kr

 950 kr
870 kr

660 l kärl för restavfall
890 kr
820 kr

2 050 kr
 1 880 kr

5	kbm	container2 för  restavfall
5 340 kr
4 900 kr

10 680 kr
9 800 kr

10	kbm	container2 för  restavfall
10 680 kr
9 800 kr

21 350 kr
19 590 kr

1	 Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	vid	sommarhämtning.
2		Kräver	matavfallsinsamling	med	140	l	kärl	eller	underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	
och hämtning varannan vecka

Kärl
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10  kr

554 kr 
517 kr

1.	 När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras.
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3.6�Avgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter

a.��Hämtningsavgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter,�kärl�
(v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 190 kr
160 kr

380 kr
330 kr

740 kr
 650 kr

1 310 kr
1 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 310 kr (250 kr) 600 kr (437 kr) 1 200 kr (875 kr) Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 380 kr (310 kr)  750  kr (522 kr) 1 500 kr (1 099 kr) 2 470 kr (1 813 kr)

660 l kärl för restavfall 500 kr (410 kr)  1 000 kr (735 kr) 2 020 kr (1 470 kr) 4 010 kr (2 940 kr)

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  860 kr (700 kr)  1 550 kr (1 260 kr) 3 120 kr (2 530 kr) Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 400 kr (1 130 kr) 2 800 kr (2 270 kr) 3 650 kr (3 140 kr) 4 850 kr (3 940 kr)

660 l för osorterat avfall 1 720 kr (1 400 kr) 3 430 kr (2 790 kr) 5 240 kr (4 260 kr) 8 650 kr (7 030 kr)

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	två,	tre	eller	fyra	gånger	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

b.   Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 530 kr (470 kr) 1 090 kr (950 kr) 1 890 kr (1 650 kr) 3 970 kr (3 470 kr)

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 090 kr (890 kr) 2 170 kr (1 780 kr) 3 580 kr (2 930 kr) 7 890 kr (6 460 kr)

660 l kärl för restavfall 1 450 kr (1 190 kr) 2 910kr (2 380 kr) 5 810 kr (4 760 kr) 12 910 kr (10 570 kr)

Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr 
3 280 kr

5 580 kr
4 530 kr

7 010 kr
5 690 kr

14 730 kr
11 960 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr
4 030 kr

7 580 kr
6 150 kr

12 500 kr
10 150 kr

22 890 kr
18 580 kr

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april 
– v.39, september)1,2

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, 
enligt	3.6	b.	Max	antal	hämtningar	per	vecka	totalt,	inklusive	 
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.  

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
 en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl 80 kr 140 kr

660 l kärl 
160 kr 
130 kr

240 kr
220 kr

1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2	Endast	verksamheter	som	har	hämtning	fyra	gånger	i	veckan	kan	beställa	tjänsten

Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. 
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 100 kr
 1 040 kr

Verksamhet 980 kr
920 kr

Lägenhet 560 kr
530 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall

1 500 kr
1 380 kr

980 kr
900 kr

730 kr
670 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall

1 500 kr
1 380 kr

730 kr
670 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall
2 580 kr
2 370 kr

1 440 kr
1 320 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
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4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 

I	avgifterna	ingår	hämtning	och	behandling	av	kommunalt	avfall,	hyra	av	kärl,	gångavstånd	om	max	10	m.	Rengöring	av	kärl	ingår	ej.	 
Innersäckar	i	kärl	för	matavfall	ingår	inte.	Fastighetsinnehavare	investerar	och	installerar	själva	underjordsbehållare. 
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift

Villa och radhus i 
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening Verksamhet Lägenhet

Avgift 1 260 kr  (1 190 kr) 980 kr (920 kr) 560 kr (530 kr)

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
1 ,90 kr

2,10 kr
1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 530 kr
490 kr

1 090 kr
1 000 kr

2 380 kr
2 180 kr

3 780 kr
3 470 kr

6 140 kr
5 630 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 870 kr 
800 kr

1 720 kr
1 580 kr

3 650 kr
3 350 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 090 kr
1 000 kr

2 170 kr
1 990 kr

4 770 kr
4 380 kr

6 400 kr
5 870 kr

17 090 kr
15 680 kr

660 l kärl för restavfal 1 450 kr
1 330 kr

2 570 kr
2 360 kr

7 740 kr
7 100 kr

11 610 kr
10 650 kr

27 080 kr
24 840 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 490 kr
2 280 kr

4 490 kr
4 120 kr

7 590 kr
6 960 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

4 040 kr
3 710 kr

5 580 kr
5 120 kr

9 340 kr
8 570 kr

14 020 kr
12 860 kr

33 540 kr
30 770 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 960 kr
4 550 kr

7 580 kr
6 950 kr

16 680 kr
15 300 kr

24 990 kr
22 930 kr

54 410 kr
49 920 kr

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	mer	än	en	gång	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl 30,80 kr (28,70 kr) 4,40 kr (4,10 kr) 4 576 kr (4 264 kr)
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift
2,10 kr 
1,90 kr

2,10 kr
1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:

3 890 kr
3 570 kr

7 070 kr
6 490 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 720 kr
2 520 kr

5 440 kr
5 040 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

6 270 kr
5 810 kr

12 560 kr
11 630 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

9 870 kr
9 140 kr

19 760 kr
18 300 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3

13  080 kr
12 110 kr

26 170 kr
24 230 kr

58 130 kr
53 820 kr

116 240 kr
107 630 kr

Container1 om 10 m3

26 280 kr
24 330 kr

52 530 kr
48 640 kr

1116 240 kr
107 630 kr

232 470 kr
215 250 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

11 180 kr
10 350 kr

22 370 kr
20 710 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 490 kr  (5 040 kr) 10 450 kr (9 590 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 11 430 kr (10 490 kr) 22 870 kr (20980 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 20 110 kr (18 450 kr) 37 260 kr (34 180 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 27 270 kr (25 020 kr) 54 530 kr (50 030 kr) 92 530 kr (84 890 kr) 184 930 kr, 169660kr

Container1 om 10 m3 49 750 kr (45 640kr) 92 530 kr (84 890 kr) 171 130kr (157 000 kr 342280 kr, 314 020kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 17 230 kr (15 810 kr) 34 470 kr (31 620 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3	Lastväxlarcontainer,	som	inte	innehåller	något	matavfall	får	hämtas	en	gång	var	fjärde	vecka.	Halva	avgiften	för	hämtning	varannan	vecka	debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall
530 kr
490 kr

900 kr
830 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall
1 340 kr
1 230 kr

2 410 kr
2 210 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall
3 670 kr
3 370 kr

5 780 kr
5 300 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
560 kr
530 kr

Verksamhet
980 kr
920 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
2,10 kr
1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall

Hämtningsavgift
73 kr
68 kr

95 kr 
89 kr

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap 
Betalas	endast	av	fastighetsägare	som	är	anslutna	till	sopsug	med	kommunalt	huvudmannaskap.	Avgiften	finansierar	bl.a.	driftkostnader,	
energiförbrukning,	underhåll,	återinvestering,	information	samt	försäkring	av	sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

Avgift

Lägenhet 695 kr 

Verksamhet 695 kr

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämt-
ning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	sommar	eller	
helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

5.1 Fast avgift

Avgift

Villa,	helårsboende
1 260 kr
1 190 kr

Fritidshus
1 100 kr
1 040 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning,  
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift. 
 

Sommarhämtning  

v.20, maj - v. 37, sept Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	9	säckar	för	
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

730 kr 
670 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

380 kr 
350 kr

Extra säck
120 kr/ säck 
140 kr/säck

Helårshämtning Avgift

Året runt 
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	12	säckar	per	
år lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

 960 kr
880 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

490 kr 
450 kr

Extra säck
90 kr/säck 
140 kr/säck
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 290 kr1 (1 180 kr)

3,1	-	4	kbm 1 550 kr  (1 420 kr)

4,1	-	5	kbm 1 820 kr (1 670 kr)

5,1	-	6	kbm 2 070 kr (1 900 kr)

6,1	-	7	kbm 2 350 kr (2 160 kr)

7,1	-	8	kbm 2 620 kr (2 400 kr)

8,1	-	9	kbm 2 900 kr (2 660 kr)

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 190 kr (170 kr)

16 - 20 m 250 kr (230 kr)

21 - 25 m 310 kr (290 kr)

26 - 30 m 370 kr (350 kr)

31 - 35 m 430 kr (410 kr)

36 - 40 m 490 kr (470 kr)

41 - 45 m 550 kr (530 kr)

46 - 50 m 610 kr (590 kr)

51 - 55 m 960 kr (880 kr)

56 - 60 m 1 020 kr (940 kr)

61 - 65 m 1 080 kr (1 000 kr)

66 - 70 m 1 140 kr (1 060 kr)

71 - 75 m 1 200 kr (1 120 kr)

76 - 80 m 1 260 kr (1 180 kr)

Över 80 m 1 320 kr (1 240 kr)

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 273 kr (250 kr)

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 700 kr (650 kr)

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 535 kr (490 kr)
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för  
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer 

Avgift per tömning

Arbete	som	utförs	inom 24 timmar (6 timmar) efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning 3 890 kr (3 890 kr)

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6 timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 3 096 kr (2 840 kr)

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning  
enligt 6.1 tillkommer 

Avgift per tömning

Budad tömning 
Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 310 kr (280 kr)

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 140 kr (1 050 kr)

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 090 kr (3 010 kr)

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp 
till tio meter ingår i avgiften

Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m3 2 870 kr (2 630 kr)

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 380 kr (4 020 kr)

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 600 kr (1 470 kr)

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 810 kr (1 620 kr)

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla 

Avgift per tömning

Filtermaterial kassett, högst 1 ton 1 160 kr 

Filtermaterial lösvikt 1 560 kr 

6.10 Övriga avgifter
För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	sker	debitering	per	timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	 
Priset	bestäms	av	kommunen.	Nedanstående	timpriser	tillämpas	inom	normal	arbetstid,	vardagar	kl	07.00	–	16.00.

Avgift

Timpris	för	extra	personal	vid	svåra	arbetsmoment	(kr/tim) 490 kr

Timpris	för	slamtömningsfordon	inkl	bemanning	(kr/tim) 980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle) 770 kr (560 kr)

Rabatt	om	samtidig	hämtning	av	slam	från	fler	avlopp	på	samma	
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp) -200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning) 1875 kr
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7   Tilläggstjänster och särskilda avgifter 

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift	gäller	även	för	extra	tömning	av	kärl,	container	och	underjordsbehållare	(1,90	kr	per	kg).	 
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn  
efter	beställning

Avgift, inom ett dygn  
efter	beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 90 kr (80 kr) 190 kr (180 kr) 280 kr (260 kr)

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 100 kr1 (90 kr) 210 kr1 (200 kr) 340 kr1 (320 kr)

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 420 kr (390 kr) 770 kr (720 kr) 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 470 kr (440 kr) 890 kr (830 kr)

Tömning av container Erbjuds	ej 890 kr (830 kr) 1 060 kr (990 kr)

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr (1 510 kr) 1 810 kr (1 810 kr)

1.	Hämtning	av	extrasäck	erbjuds	endast	till	kunder	som	har	abonnemang	med	säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC

Avgift per kort

Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr

Extra	besök	för	avlämning	av	grovavfall	vid	återvinningscentral,	utöver	6	st	avgiftsfria	besök	per	år,	per	
besök	(gäller	fastighetsägare	som	fått	begränsningar) 300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1

Avgift per kolli

Grovavfall eller smått elavfall  ≤ 1 m3, per kolli
370 kr 

(350 kr)

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift container 5 m3 Avgift container 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle

1 340 kr 
(1 280 kr)

1 720 kr 
(1 640 kr)

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle

1 340 kr 
(1 280 kr)

1 720 kr 
(1 640 kr)

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	ordinarie	
avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning.2

2 680 kr 
(2 560 kr)

3 440 kr 
(3 280 kr)

1		 Hämtas	efter	budning 
2	 För	att	undvika	kostnad	för	felsorterat	avfall	ska	kunden	kontrollera	innehållet	i	containern	och,	vid	behov,	vidtagit	åtgärder,	innan	tömningsfordon	kommit	till	platsen.	Om 
containern	för	grovavfall	innehåller	stora	mängder	bygg-	och	rivningsavfall,	nekas	hämtning.	Avfallet	klassas	då	om	till	bygg-och	rivningsavfall	och	avgifterna	enligt	7.15	gäller.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Avgift per kärl för extrahämtning 
hämtas	inom	7	arbetsdagar

Kärl om 370 l 1 050 kr (960 kr) 250 kr

1	Hämtning	sker	från	april	till	november	(16	hämtningar),
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  

7.6 Avgift för hämtning av tidningar 

Tidningar Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka
Extra hämtning, inom 
fem	arbetsdagar

190 l kärl 6 500 kr 3 200 kr 1 600 kr 150 kr

370 l kärl 7 600 kr 3 800 kr 1 900 kr 180 kr

660 l kärl 9 500 kr 4 700 kr 2 300 kr 220 kr

Kontorspapper

190 l kärl 4 150 kr 2 100 kr 1 250 kr 150 kr

370 l kärl 4 200 kr 2 200 kr 1 300 kr 180 kr

660 l kärl 4 600 kr 2 400 kr 1 800 kr 220 kr
 

7.7 Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	latrin	i	engångsbehållare.	Engångsbehållare	ingår.

Avgift	per	behållare	och	tillfälle

Hämtning	av	latrinbehållare	efter	beställning 320 kr 
(310 kr)

 
7.8 Avgift för hämtning av elektronikbox
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	boxen.	Maximalt	5	hämtningar	per	år.		Elektronikbox	ingår.

Avgift	per	box	och	år

Tömning	av	elektronikbox	efter	beställning 300 kr

7.9 Avgift för byte av abonnemang

Avgift per ändring

Ändring	av	hämtningsintervall	eller	storlek	av		behållare.	En	ändring	
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. 100 kr

Ansökan om uppehåll 250 kr
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7.10 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	
tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet 
påpekas.

Om	container	för	grovavfall	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordinarie	avgiften	vid	första	tillfället. 

Avgift kr per hämtställe och tillfälle

Villor,	radhus,	fritidsboende,	flerbostadshus	och	verksamhet 300 kr

Grovavfall Se kapitel 7.4

7.11�Avgift�för�gångavstånd,�för�flerbostadshus�och�verksamheter�över�10�meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl eller säck
30,80 kr
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr 4 576 kr (4264 kr)

7.12 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck 

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl,	avstånd	10	meter	och	
hämtning varannan vecka

Kärl eller säck
30,80 kr 
28,70 kr

4,40 kr
4,10 kr

1 602 kr 
1 492 kr

 
 

7.13 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie 
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie 
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte 
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll 
 
Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt 
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som 
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.14 Avgifter vid timersättning
För	hämtning	med	andra	metoder	än	de	som	är	beskrivna	i	denna	renhållningstaxa	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	vad	som	
är	normalt	debiteras	avgift	per	timme.	Vid	behov	får	kommunen	besluta	om	tillfälliga	avgifter	baserat	på	självkostnad	för	tjänsten.

Avgift kr per timme

Renhållningsfordon	inklusive	förare 910 kr

Lastväxlare inklusive förare 840 kr

Kranbil	inklusive	förare 1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning 3 500 kr

Hjälparbetare	på	båten 700 kr
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7.15 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	nedan	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	Färjeavgift	tillkommer	utöver	avgifterna	
nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, 
rapportering	och	behandling.	Om	avfallet	är	felsorterat	kan	felsorteringsavgifter	tillkomma.	

Auktoriserad	entreprenör	instruktioner,	sorteringsanvisningar	och	regler	ska	följas	vid	hantering	och	hämtning	av	bygg-	och	rivningsav-
fall. Containrarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall. 

Container
 10 m3

Container
 15 m3

Container
 20 m3

Grovt	brännbart 5 900 kr 6 550 kr 8 400 kr 

Trä	(målat/behandlat)	ej	tryckimpregnerat 5 000 kr 5 050 kr 5 650 kr 

Tryckimpregnerat trä 6 000 kr 7 000 kr 8 200 kr 

Gips 6 500 kr 7 850 kr 10 200 kr 

Metall 3 900 kr 4 500 kr 5 100 kr 

Plast	(blandad) 5 200 kr 6 150 kr 7 100 kr

Rena	mineraliska	massor	 
(inklusive	analyskostnad),	ex	betong,	tegel	osv 15 100 kr 17 650 kr 21 200 kr

Planglas 6 400 kr 11 500 kr 16 200 kr 

Wellpapp 4 450 kr 4 600 kr 5 100 kr

Asbest	(inklusive	rapportering) 5 550 kr 6 650 kr 7 700 kr

Asfalt (inklusive analyskostnad) 19 800 kr 20 800 kr 24 000 kr

Obrännbart/deponi	(ex	isolering) 6 500 kr 7 900 kr 13 500 kr

Bygg och rivningsavfall till sortering 19 000 kr 21 000 kr 27 000 kr

Jord (inklusive analyskostnad) 18 950 kr 18 600 kr 26 350 kr

Jord med invasiva växter  
(inklusive analyskostnad) 19 950 kr 20 800 kr 26 350 kr 

Transportavgift för 
1 - 15 säckar Avfallslag Storsäck per m3 Avfallslag Storsäck per m3

3 000 kr Grovt	brännbart 450 kr Rena	mineraliska	massor 8 100 kr 

Trä	(målat/behandlat)	 
ej tryckimpregnerat 350 kr Plast	(blandat) 450 kr

 Tryckimpregnerat trä 650 kr Wellpapp 250 kr 

Gips 550 kr Asfalt 750 kr 

Metall 350 kr Asbest 1 250 kr 

Planglas  400 kr Jord med invasiva växter 9 000 kr

Obrännbart/deponi 3 500 kr Jord 9 000 kr

Felsorteringsavgift Avgift container Avgift storsäck 

Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall 
klassas	avfallet	om.	Avgiften	blir	då	efter	vad	avfallet	klassas	till.	
Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. 1 3300 kr 500 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	som	uppkommer	i	kommunen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	uppdrag	av	
kommunstyrelsen.	Enheten	ansvarar	även	för	information	och	råd	om	avfallshantering.	Verksamheten	finansieras	med	avgifter	beslutade	
av	kommunfullmäktige.	Avfallshanteringen	regleras	av	miljöbalken	och	avfallsförordningen.	Reglerna	gäller	i	Sverige	och	därmed	också	i	
Kungälvs kommun.

Varje	kommun	ska	ha	en	renhållningsordning.	Renhållningsordningen	består	av	två	dokument;	avfallsföreskrifter	och		avfallsplan.	 
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall 
inom	kommunen	och	kommunens	åtgärder	för	att	minska	avfallets	mängd,	farlighet	etc.	Renhållningsordningen	är	kommunens	verktyg	
för	att	styra	avfallshanteringen	och	en	rättslig	grund	i	det	dagliga	arbetet	samt	vid	tvister	etc.	

8.1 Allmänt 
Dessa	föreskrifter	om	avgifter	har	kommunen	beslutat	med	stöd	av	27	kap.	4-5	§	miljöbalken.	Avgifterna	avser	den	insamling,	transport,	
återvinning	och	bortskaffande	av	avfall	som	utförs	genom	kommunens		försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .  
Taxan	ska:

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

•	 stimulera	en	god	arbetsmiljö,	

•	 styra	mot	en	rationell	avfallshantering	som	bidrar	till	minskad	klimatpåverkan,	

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,

	•	 finansiera	kostnaderna	för	kommunens	avfallsverksamhet.	

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet	för	kommunens	renhållning	ligger	hos	kommunstyrelsen.	Utförande	organ	är	Renhållningsenheten.	Kommunens	
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För	kommunens	avfallshantering	gäller	bestämmelserna	i	Miljöbalken,	Avfallsförordningen,	andra	förordningar	utfärdade	med	stöd	av	
miljöbalken	samt	i	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun.

8.3�Definitioner
Fast avgift:	Årlig	avgift	som	ska	bidra	till	kostnader	för	drift	av	återvinningscentraler	samt	behandling	av	avfall	som	lämnas	på	centralerna,	
insamling	och	behandling	av	grovavfall,	farligt	avfall	m.m.	samt	kostnader	för	kundtjänst,	avfallsplanering,	utveckling	och	information.

Hämtningsavgift: Årlig	avgift	som	ska	täcka	kostnader	för	insamling	och	behandling	av	kärl-	och	säckavfall.	Nivån	på	den	rörliga	
avgiften	avgörs	av	kundens	val	av	behållarstorlek,	hämtningsintervall	m.m.

Villahushåll:	Som	boende	i	en-	och	tvåbostadsfastigheter	till	denna	kategori	räknas	samtliga	fastigheter	taxerade	som	småhus	utom	
fastigheter	för	fritidsboende,	se	nedan

Fritidsboende:	om	folkbokförd	på	annan	fastighet.

Flerbostadshus:	är	ett	bostadshus	med	minst	tre	bostadslägenheter.

Verksamheter: Skolor,	förskolor,	restauranger,	sjukhus,	fritidsanläggningar,	affärer,	hotell,	båtklubbar	m	m	som	inte	utgörs	av	boende.

Budning:	Beställning	vid	varje	enskild	hämtning.	Avgift	betalas	per	hämtning.

Abonnemang:	Regelbunden	hämtning	med	bestämt	intervall.

Kbm:	Förkortning	för	kubikmeter.	Anger	volym	på	exempelvis	container	och	slam.

Osorterat avfall: innehåller	både	rest-	och	matavfall,	blandat.

Behållare: avser	säck,	kärl	eller	brunn	vid	enskild	avloppsanläggning.	

Bomkörning:	uppstår	om	slambilen	inte	kan	utföra	slamtömningen	som	planerat.	Exempel	på	orsaker	till	bomkörning	kan	vara	att	
handtag	saknas	på	betonglock,	hinder	på	vägen	eller	att	brunnslocket	är	blockerat	m.m.
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I�övrigt�gäller�samma�definitioner�som�i�avfallsföreskrifterna�för�Kungälvs�kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare	är	betalningsskyldig	och	ska	teckna	abonnemang	för	aktuell	avfallshantering.	Avgiften	ska	betalas	till	Kungälvs	
kommun.

Betalas	inte	debiterad	avgift	inom	tid	som	anges	på	fakturan	skickas	betalningspåminnelse.	Därefter	skickas	inkassokrav	och	ersättning	
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet	gäller	även	vid	de	tillfällen	då	avfall	inte	kunnat	hämtas,	på	grund	av	att	avfallsbehållaren	inte	varit	tillgänglig	vid	
hämtningstillfället,	inte	använts	eller	varit	placerad	på	annat	sätt	än	det	i	abonnemanget	specificerade	sättet.

Avgiftsskyldigheten	kan	inte	överlåtas	på	nyttjanderättshavare	även	om	sådan	överenskommelse	finns	mellan	fastighetsinnehavare	och	
nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet	föreligger	även	från	fastigheter	där	avfall	ej	finns	att	hämta	dock	inte	om	dispens	för	uppehåll	föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid	ägarbyte	ska	uppgifter	om	ny	ägare	och	tillträdesdatum	snarast	lämnas	skriftligt	till	Kungälvs	kommun.	Blankett	om	ägarbyte	finns	på	
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring	av	ägandeförhållanden,	avfallsmängd,	behållares	placering	eller	annan	ändring	som	kan	ha	betydelse	för	beräkning	av	avfalls-	
avgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den 
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på 
fastigheten.	Fastighetsinnehavarens	ansvar	gällande	sortering,	behållare,	avfallsutrymmen,	hämtningsvägar	m.m.	återfinns	i	kommunens	
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion 
Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. 

Fast avgift	ska	betalas	för	alla	lägenheter	i	flerfamiljshus	och	för	alla	bostäder	i	småhus,	villor,	radhus	och	parhus	för	permanentboende	
och	fritidsboende,	samt	för	alla	verksamheter.	För	verksamheter	betalas	fast	avgift	per	anläggning.	Vissa	småhus	innehåller	två	bostäder	
och	fast	avgift	ska	betalas	för	varje	bostad.	Fastighet	där	det	finns	mer	än	en	byggnad	för	bostadsändamål,	debiteras	fast	avgift	per	
bostad.	För	fastigheter	med	permanentboende	och	gäststuga	och	liknande		utgår	fast	avgift	för	permanentboende	och	en	fast	avgift	för	
gäststugan	då	den	används.	För	byggnad	som	normalt	inte	klassas	som	bostad,	men	som	används	som	bostad,	debiteras	fast	avgift	per	
hushåll.

Den	fasta	avgiften	finansierar	bland	annat	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	behandling	av	farligt	avfall,	grovavfall,	
insamling	av	kylmöbler	och	småbatterier,	samt	planering,	utveckling,	information,	administration,	kundtjänst	och	fakturering.

Den	fasta	avgiften	utgår	för	samtliga	bebyggda	fastigheter.	När	uppehåll	i	hämtning	av	kommunalt	avfall	har	beviljats,	efter	ansökan	
enligt	kommunens	avfallsföreskrifter,	kvarstår	betalningsskyldigheten	för	den	fasta	avgiften.	Undantag	görs	för	fastigheter	där	ingen	
verksamhet	sker	eller	som	betraktas	som	obeboeliga.

Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. 

Hämtningsavgift	i	den	ingår	tömning	och	hämtning.	Nivån	på	avgiften	beror	på	val	av	abonnemang,	behållarstorlek	och	hämtningsintervall.	

Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår    
ingen	extra	avgift.	Gångavstånd	räknas	för	avfall	från	kärl	och	säck	och	definieras	som	den	kortaste	uppmätta	sträcka	mellan	insamlings-	
fordonets	uppställningsplats	och	platsen	för	hämtning	av	behållare.	Gångavståndet	mäts	av	kommunen	utsedd	insamlingsentreprenör.	
Gångavståndet	debiteras	per	meter	och	behållare	överstigande	3	m	(i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det	finns	möjlighet	att	få	glesare	hämtning	vid	t.ex.	matavfallsortering	eller	hemkompostering	m.m.	Det	finns	också	möjlighet	till	andra	
undantag.	Samtliga	undantag	framgår	av	kommunens	avfallsföreskrifter.		Föreskrifterna	hittar	du	på	kommunens	webbplats,		www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	(ÅVC),	får	hushåll	i	Kungälvs	kommun	som	har	avfallsabonnemang,	lämna	sorterat	grovav-
fall,	farligt	avfall	och	elavfall.	Den	fasta	avgiften	i	taxan	finansierar	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler.	Passerkort	
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.  

För	begränsningar	i	mängden	avfall	som	får	lämnas	se	avfallsföreskrifterna	och	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska 
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcen-
ter,	Stadshuset,	Kungälv.	Passerkortet/ÅVC-passerkortet	behöver	inte	överlämnas	till	den	nya	ägaren	vid	ägarbyte.	Hushåll	som	inte	
längre	har	tillgång	till	återvinningscentralerna,	pga	avflyttning	från	kommunen	ska	återlämna	ÅVC-passerkortet	till	kommunen.	 
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. 

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	samt	vilka	andra	regler	som	gäller	finns	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.		

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster 

Grovsavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver 
ovanstående	kan	grovavfall	och	smått	elavfall	även	hämtas	genom	budning	mot	en	särskild	avgift,	se	tabell	7.3	-	7.4.	Sorteringsanvis-
ningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall	från	villahushåll	och	fritidsboende	kan	avlämnas	utan	extra	kostnader	vid	kommunens	återvinningscentraler.	Utöver	
detta	kan	abonnemang	tecknas	för	hämtning	av	trädgårdsavfall	vid	fastighet,	se	tabell	7.5.	Abonnemanget	är	säsongsbundet	och	avfall	
hämtas	en	gång	varannan	vecka	under	perioden	april	–	november.	Kärlet	ska	på	hämtningsdagen	vara	uppställt	i	omedelbar	anslutning	
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln 
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar	eller	fällda	träd.	Avfall	som	uppstår	vid	fastighetsinnehavarens	skötsel	av	flerbostadshusens	grönytor	ingår	inte	heller.	Trädgårds-
avfall	får	inte	innehålla	annat	avfall	än	sådant	som	kan	brytas	ned	genom	kompostering	samt	mindre	mängder	jord,	sand	och	grus.	

Latrin
Fastighetsinnehavare	kan	efter	ansökan	till	Miljöenheten	medges	tillstånd	att	kompostera	latrin.	Fastighetsinnehavare	kan	även	beställa	
budad	hämtning	av	latrin,	för	avgift	se	tabell	7.7.	Latrinbehållaren	är	av	engångstyp	och	levereras	till	kund	inom	fem	(5),	två (2)	arbetsda-
gar	efter	beställning.	Behållare	hämtas	från	anvisad	plats..	

Ö-hämtning
Insamling	av	kommunalt	avfall	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna)	sker	enligt	schema,	21	gånger	per	
år	med	hämtning	en	gång	per	månad	i	oktober	till	april	och	tätare	under	vår	och	sommar.	

Fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller 
helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	beroende	på	tjänst,	
sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet	på	anvisad	plats	på	fastlandet,	se	tabell	
5.2
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Slam

Abonnemang	kan	tecknas	för	regelbunden,	schemalagd	hämtning	av	slam	från	slamavskiljare,	sluten	tank	och	minireningsverk	m.m.

De	avgifter	som	anges	i	tabell	6.1,	gäller	vid	maximalt	10	meter	slang	mellan	fordonets	uppställningsplats	och	anslutningspunkt	till	
anläggningen	som	ska	tömmas.	Om	längre	slanglängd	krävs	tas	en	extra	avgift	ut,	se	tabell	6.2.	För	tunga	lock	över	15	kg	tas	en	avgift	ut,	
se	tabell	6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning 
utgår	särskild	avgift	i	enlighet	med	timpriser	angivna	i	tabell	6.10.	

Extra	slamsugning	av	enskild	avloppsanläggning	kan	beställas	enligt	6.6.	Slamsugning	kan	utföras	på	datumbestämd	för-	eller	efter-
middag (kl 8-16, vardag). 

  
Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen	kan	även	tömma	avloppsanläggningar	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna).	Hämtning	
sker	enligt	intervall	som	anges	i	avfallsföreskrifterna	eller	så	ofta	som	behövs	för	att	en	fullgod	funktion	ska	uppnås,	för	avgift	se	tabell	6.1	
och 6.10. 

Fettavskiljare
Tömning	beställs	hos	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	för	avgifter	se	tabell	6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.  
 
Inför	tömning	av	fosforfällor	ska	fastighetsinnehavaren	förbereda	anläggningen	så	att	tömning	kan	ske	genom	slamsugning	eller	med	
kranbil.	Avståndet	mellan	fordon	och	fosforfälla	får	inte	överstiga	4	m.	

Felsorteringsavgift
Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall,	tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. 

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Elektronikbox 
För	insamling	av	batterier,	ljuskällor	och	småelektronik	kan	hushåll	beställa	en	elektronikbox.	Boxen	är	indelad	i	tre	fack	-	ett	för	varje	

avfallsslag.	Boxen	töms	efter	budning	och	maxiamlt	5	hämtningar	per	år	ingår.	

Bygg- och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden 
inte	överskrider	2	kbm	per	besök.	Överskridande	mängder	hämtas	fastighetsnära	av	auktoriserad	entreprenör.	Containrar	eller	storsäck	
ska	beställas	av	auktoriserad	entreprenör.	Storsäckar	kan	även	hämtas	på	kommunens	återvinningscentraler	mot	en	kostnad.		
Avgifterna	enligt	7.15	är	maximala	priser	som	auktoriserad	entreprenör	får	debitera	avfallslämnare.	

Särskilda avgifter
Vid	mer	än	en	ändring	per	år	av	gångavstånd,	hämtningsintervall	eller	storlek	av	behållare	tas	avgift	ut	enligt	tabell	7.9.	

För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	det	normala,	sker	debitering	per	
timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	Priset	bestäms	av	kommunen,	för	timavgift	se	tabell	6.10	och	7.14.
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9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Exempel�på�avgifter,��fler�exempel�på�avgifter�finns�på�kommunens�webbplats,�www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 1	260	kr
Hämtningsavgift:	 850	kr
Viktavgift:	 502	kr
Summa årskostnad 2023: 2 612 kr  
Summa årskostnad 2022: 2 424 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus   
(v.20, maj - v. 37, sept.)

EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under 
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast	avgift:	 1100	kr
Hämtningsavgift:	 570	kr
Viktavgift:	 143	kr
Summa årskostnad 2023: 1 813 kr  
Summa årskostnad 2022: 1 663 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	säsong	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	15	lägenheter	har	3	stycken	370	liters	kärl	för	restavfall	och	2	stycken	140	liters	kärl	för	matavfall,	med	hämtning	en	
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 15	x	560	=	8	400	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2	x	1	090	=	2	180	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	2	170	=	6	510	kr
Viktavgift 15 x 333 x 2,10 = 10 490 kr
Summa årskostnad 2023: 27 580 kr  
Summa årskostnad 2022:                            25 411 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container  
- Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Fem	villor	har	gemensamma	behållare	för	restavfall	och	matavfall.	660	liter	för	restavfall	och	140	liter	för	matavfall	med	hämtning	
varannan vecka. 
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 5	x	1	260	kr	=	6	300	kr
Hämtningsavgift:	 	1	910	kr	=	1	910kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	2,10	=	2	509	kr
Summa årskostnad: 10 719 kr
Årskostnad per hushåll 2023: 2 144 kr 
Årskostnad per hushåll 2022:                         1 994 kr

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare  
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	112	lägenheter	
1	underjordsbehållare	med	volymen	5	kubikmeter,	som	töms	en	gång	per	vecka,	för	restavfall.	8	stycken	140	liter	kärl	för	matavfall,	med	
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 112	x	560	=	62	720	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1090	=	8	720	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 19	760	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	2,10	=	61	152	kr
Summa årskostnad 2023: 152 352 kr  
Summa årskostnad 2022: 140 988 kr 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Mat-	och	restavfall	lämnas	på	anvisad	plats	på	ön.

Fast	avgift:	 1	260kr
Hämtningsavgift:	 	960kr
Summa årskostnad 2023: 2 220 kr  
Summa årskostnad 2022: 2 070 kr 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2023:                                  1 550  kr  
Summa årskostnad 2022:                                  1 420 kr 
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10 Bilaga t i l l  avfallstaxan för Kungälvs kommun 
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken.

Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

330	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

(300 kr)

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande 150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order 130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr 
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr 
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr 
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr 
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering 610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering 615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering 665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering 745 kr

Storsäck	för	bygg-	och	rivningsavfall 110 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Enbart	de	tjänster	som	taxan	omfattar	är	de	som	kommunen	tillhandahåller	och	utför. 
Abonnenten	är	skyldig	att	anpassa	avfallshanteringen	till	de	villkor	avseende	bl.a.	behållartyp,	 

storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 108/2022

Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773)
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge 
med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i 
omvärlden behöver avfallstaxan höjas. 

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer 
avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste 
abonnemanget.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2023_avgifter före-efter

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2023.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) 

upphör att gälla från och med den 31 december 2022.
__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 252/2022

Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773)
Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge 
med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i 
omvärlden behöver avfallstaxan höjas.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan 
i
Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste abonnemanget.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2023_avgifter före-efter
Protokollsutdrag utskotte för samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från 

och med den 1 januari 2023.

2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021)
upphör att gälla från och med den 31 december 2022.

__________

Expedieras till: Dan Gorga
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 108/2022

Avfallstaxa 2023 (Dnr KS2022/1773)
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad avfallstaxa har tagits fram. På grund av ett besvärat ekonomiskt läge 
med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i 
omvärlden behöver avfallstaxan höjas. 

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 188 kr per år. Trots denna höjning kommer 
avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen för det vanligaste 
abonnemanget.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2023
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2023_avgifter före-efter

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2023.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 4 november 2021 (§ 144/2021) 

upphör att gälla från och med den 31 december 2022.
__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106,
Pumpen 3 m.fl. (Dnr KS2022/1841-1)

Sammanfattning

I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, Dnr
KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal tecknas
avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. Inom
planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken bostäder där
30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal mellan
Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal har tagits fram
mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera detaljplanens
genomförandefrågor som berör Pumpen 3.

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande en
byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 7,2
miljoner kronor.

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering och
prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal.

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av geotekniska
förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar
som behöver genomföras innan ny byggnation inom detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader
bedöms rymmas inom projektet och projektet förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler,
generera ett överskott till Kommunen.

Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och Exploatören,
där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till
Kommunen av ägaren till Pumpen 3.

Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna
anläggningar inom planområdet.

Juridisk bedömning

Försäljningen sker i enlighet med Kommunallagen (1991:900) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom.

Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av kommunal
mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att
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Kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset. Inför 
upprättande av berört marköverlåtelseavtal har värdering av byggrättens marknadsvärde gjorts av 
två oberoende värderingsfirmor och priset är satt med ledning av dessa. 

Genomförandeavtalet, marköverlåtelseavtalet och exploateringsavtalet har upprättats i enlighet 
med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994).

Avtalens innehåll har stämts av med kommunens kommunjurister.  

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
Förvaltningen fick 2015-12-16 § 446/2015 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för 
aktuellt område. ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av 
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, Dnr KS2015/1826, nedan kallad 
”detaljplan för Entré Ytterby”.  Detaljplanen är framtagen genom så kallad byggherredriven 
planprocess. Detaljplanen är nu klart för antagande. 
Inom området planläggs det för byggnation av bostäder och verksamheter med centrumändamål. 
Det planeras byggnation av ca 80 stycken bostäder fördelat på 8 300 kvm BTA (byggnadsteknisk 
area) på kommunal mark. Ca 30 % (ca 24 st) av bostäderna blir hyresrätter och 70 % (ca 56 st) blir 
bostadsrätter. 3 200 kvm BTA lokaler för centrumändamål planläggs på kommunal mark. Den 
privata, redan bebyggda, fastigheten Pumpen 3, får i detaljplan ändrad användning från 
småindustri till centrumändamål. Pumpen 3s byggrätten på 1400 BTA är oförändrad. 

Orienteringsbild över detaljplaneområdet Entré Ytterby. 

I samband med antagande av detaljplanen ska ett genomförandeavtal tecknas avseende 
förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. Förvaltningen har även 
tagit fram ett förslag till marköverlåtelseavtal, för försäljning av del av den kommunala 
kvartersmarken för byggnation av bostäder. Resterande kvartersmark för bostäder och 
kvartersmark för centrumändamål föreslås markanvisas till Entré Ytterby AB (nedan kallad 
Exploatören), som en del i genomförandeavtalet. 

Ett förslag på exploateringsavtal har tagits fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten 
Pumpen 3, för att reglera detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3. 

Genomförandeavtal
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Ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kommunen och Entré Ytterby AB. 
Genomförandeavtalet reglerar villkor mellan Kommunen och Entré Ytterby AB avseende 
genomförande av framtagen detaljplan. Avtalet syftar till att reglera ansvarsförhållanden, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor m.m. I genomförandeavtalet regleras också 
förutsättningar för kommande marköverlåtelser/försäljningar.
I föreslaget genomförandeavtal ges en markanvisning till Entré Ytterby AB på kommunägd 
kvartersmark inom planområdet (3200 BTA för centrumlokaler och 7100 BTA för bostäder). 30% av 
bostäderna som uppförs ska vara hyresrätter. 

Marköverlåtelseavtal 
Direkt försäljning görs av 1200 BTA (ca 1500 kvm mark) till Entré Ytterby AB, vilket regleras i 
framtaget förslag tillmarköverlåtelseavtal. 
Marköverlåtelsen ska ske genom avstyckning och är första steget i genomförandet av 
bostadsbyggnation inom detaljplaneområdet. Marköverlåtelseavtalet är upprättat som ett fristående 
dokument men ligger som bilaga till framtaget genomförandeavtal. Marköverlåtelseavtalet hänvisar 
till upprättat förslag på genomförandeavtal avseende genomförandefrågor. 
Köpeskillingen är 7 200 000 kronor. 

Exploateringsavtal
Ett förslag till exploateringsavtal har tagits fram mellan Kommunen och ägaren till fastigheten 
Pumpen 3, KB Kungälv Pumpen 3. Avtalet reglerar gatukostnader, överföring av allmän plats till 
kommunal fastighet samt hantering av servitut. 

Tidigare avtal
Samverkansavtal har 2016-11-10 och 2016-12-05 ingåtts mellan Kommunen och 
Saltholmsgruppen AB. Entré Ytterby AB, är ett helägt dotterbolag till Saltholmsgruppen AB. 
Saltholmsgruppen AB har uttryckt en önskan att kommande avtal, genomförandeavtal och 
marköverlåtelseavtal, ska tecknas med företagets helägda dotterbolag Entré Ytterby AB, detta har 
förvaltningen godkänt. Samverkansavtalet ersätts i sin helhet av genomförandeavtalet med 
tillhörande bilagor. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att föreslagna avtal främjar ett effektivt och gynnsamt genomförande av 
detaljplanen för Entré Ytterby. Genom dessa avtal regleras kostnader och ersättningar mellan 
berörda parter och ansvarsförhållanden klargörs. 

För att möjliggöra ny byggnation inom detaljplaneområdet krävs geotekniska förstärkningsåtgärder, 
erosionsskydd och marksanering. Förvaltningen gör bedömningen att dessa erforderliga åtgärder 
bör genomföras oaktat planerad byggnation inom området. Detta då markens lokalisering inom 
Ytterby gör att området är attraktivt för byggnation och/eller verksamheter, varför dessa åtgärder 
ändå kan komma att behöva genomföras i framtiden. Inom planområdet säkras samtidigt 
Kyrkebäcken, en viktig recipient för dagvatten, mot skred och erosion. Kostnaderna för geotekniska 
förstärkningsåtgärder samt sanering bedöms rymmas inom tidigare upprättade kalkylunderlag för 
projektet.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål 
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
-Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till aktivitetsstråk och i nära anslutning till 
Kastellegårdsskolan med dess bollplan.  

Mål nr 5: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
-I samband med upprättande av berörda avtal har omfattande dialog förts med aktuell exploatör.  
-Vid framtagande av avtalen har synpunkter som kommit in under detaljplanens samråds och 
granskningsskede, från närboende, näringsliv och myndigheter, beaktats. 

Mål nr 6: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Genom byggnation inom berört område utnyttjas befintlig utbyggd infrastruktur som finns inom och i 
direkt anslutning till detaljplaneområdet, till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.
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Mål nr 7: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Bostäderna är lokaliserade med centralt läge i Ytterby med gång och cykelavstånd till Ytterby 
station och service på orten. Detaljplaneområdet ligger samtidigt i direkt anslutning till 
Marstrandsvägen där busshållplats finns. Längs med Marstrandsvägen finns en befintlig gång och 
cykelväg som leder mellan Ytterby och Kungälv. Detta medför goda förutsättningar för resor till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Med ökat bostadsutbyggande ökar också underlaget för god 
kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till miljömål som bedömts 
relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen har gjort ett avsteg från kommunens styrdokument ”Riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning”, KS2019/0931. I genomförandeavtalet ges en 
markanvisning på kommunal kvartersmark med en markanvisningstid på 48 månader. Det innebär 
ett avsteg från de kommunala riktlinjerna, som anger 24 månaders markanvisning. Förvaltningen 
har gjort bedömningen att 48 månader bör medges i detta avtal. Detta då Kommunen innan marken 
kan tillträdas och bebyggas ska genomföra geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering och 
omläggning av VA-ledningar vilket innebär en fördröjning för Exploatören som i normalfallen inte 
uppkommer vid markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Inom ramen för framtagande av berörd detaljplan har medborgare, näringsliv och myndigheter 
beretts tillfälle att yttra sig om och lämna synpunkter avseende berörd detaljplan och exploatering. 

Barnperspektivet: 
Inom ramen för detaljplanearbetet för Entré Ytterby har hänsyn tagits till barnperspektivet. 
Barnfamiljer kommer att bo och röra sig inom området. I direkt anslutning till planområdet ligger 
Kastellegårdsskolan, som kan nås utan att vägar korsas. 

Jämställdhetsperspektivet: 
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund 
för jämlika och sociala levnadsförhållanden. Inom ramen för upprättade avtal har överenskommits 
om byggnation av både hyresrätter och bostadsrätter.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

Tekniskbedömning/ genomförandeplan
Innan byggnation av bostäder och verksamheter kan påbörjas inom området ska Kommunen 
genomföra geotekniska förstärkningsåtgärder i anslutning till Kyrkebäcken och dess biflöde, med 
syftet att möjliggöra byggnation. Kommunen ska också genomföra marksanering på delar av 
området där något förhöjda föroreningshalter noterats. Parallellt pågår ett projekt med utbyggnad 
av kommunala överföringsledningar för vatten och avlopp som gränsar till detaljplaneområdet. När 
överföringsledningarna tas i bruk kommer VA-ledningar som idag går genom planområdet att kunna 
kopplas bort, vilket är en förutsättning för att byggnation av bostäder och verksamheter ska kunna 
ske inom detaljplaneområdet. Kommunen ska även bygga ut gång och cykelväg längs med 
Hollandsgatan samt en vändplan längst in på gatan.
 
De kommunala åtagandena förväntas vara klara under första kvartalet av 2024 om inget oförutsett 
inträffar. I samband med färdigställande av kommunala åtaganden kan Exploatören påbörja 
byggnation av den första etappen bostäder. Dessa beräknas vara inflyttningsklara under första 
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halvan av år 2025. Hela området är helt utbyggt tidigast år 2026, varefter finplanering av kommunal 
allmän plats genomförs. 

Bostäder och centrumverksamheter ska ansluta sig till det kommunala vatten- och spillvattennätet. 
Dagvatten kan anslutas till det kommunala dagvattennätet alternativt släppas  ut i  angränsande 
recipient, bäcken, efter att vattnet fördröjts på kvartersmark. 

Kommunen ska ansöka om avstyckning av det markområde som föreslås säljas genom upprättat 
marköverlåtelseavtal. Fastighetsregleringar ska göras av de markområden som i ny detaljplan får 
ändamålet Allmän plats och därför ska överföras från privata fastigheter till kommunägd fastighet. 
Flera rättigheter kommer att behöva upprättas för genomförande av detaljplanen Dessa kommer att 
upprättas mellan berörda parter i samband med att exakt placering av kommande byggnader sätts.

Ekonomisk bedömning
Försäljning av mark och åtgärder på allmän plats
Genomförande av detaljplan Entré Ytterby och här berörda avtal kommer att generera intäkter till 
Kommunen i form av sålda byggrätter. Genomförande av detaljplanen kommer samtidigt att 
generera kostnader genom utförande av geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt 
utbyggnad av allmän plats och allmänna anläggningar som behöver genomföras innan ny 
byggnation inom detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet 
och projektet förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen. 

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande en 
byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen på 7,2 
miljoner kronor. 

Den i genomförandeavtalet upprättad markanvisning förväntas resultera i att ett eller flera 
marköverlåtelseavtal tecknas framåt för försäljning av resterande kommunal kvartersmark inom 
detaljplaneområdet till Exploatören. Vid dessa kommande försäljningar kommer värderingar göras 
vid varje tillfälle, detta för att säkerställa ett vid försäljningstidpunkten marknadsmässigt pris.

I genomförandeavtalet regleras förutsättningar för kommande marköverlåtelser/försäljningar. 
Köpeskilling anpassas efter om det byggs hyresrätter eller bostadsrätter. Tilläggsköpeskilling, 
motsvarande mellanskillnaden mellan byggrättsvärdet för hyresrätter respektive bostadsrätter, ska 
erläggas om exploatören i stället för 30% hyresrätter bygger bostadsrätter. Ett vite på 2500 kr/BTA 
(byggnadstekniskarea) ska samtidigt utgå för varje kvm byggrätt som blir bostadsrätt i stället för 
hyresrätt. 
För de fall byggnation inte påbörjas inom 18 månader från det att markanvisade områden köpts och 
tillträtts tar Kommunen ut ett månatligt vite, uppgående till 100 000 kronor per månad. 

Övriga ekonomiska konsekvenser
Plankostnaderna för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.  
Som ett led i genomförandet av detaljplanen ska befintlig återvinningscentral som idag är belägen 
inom detaljplaneområdet avetableras och inhysas vid Munkegärde återvinningscentral. Exploatören 
ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, då omlokaliseringen är 
en direkt effekt av detaljplaneläggningen inom området.

Gatukostnadsersättning
Mark som Exploatören köper av Kommunen ska exploatören inte betala gatukostnadsersättning för. 
Gatukostnadsersättning ska dock utgå med 20 000 kronor för den separata fastigheten Pumpen 3, 
detta har reglerats i upprättat exploateringsavtal.

Mindre markområden, som i detaljplanen läggs ut som allmän plats, kommer att behöva överföras 
från privata fastigheter till kommunal mark. Dessa överlåtelser sker utan ersättning.

Tjänstemän har gjort ekonomiska bedömningar och löpande redovisat dessa till styrgruppen för 
Stora Exploateringar. 
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Driftskostnader
Kommunen är huvudman för allmän plats i framtagen detaljplan. Detta innebär att Kommunen 
kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna anläggningar inom 
planområdet. Detta avser ny gång och cykelväg, nya gångstråk, ny dagvattenanläggning i gata 
samt naturstråk längs med Kyrkebäcken och dess biflöde.

Förslag till beslut
1.  Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby AB godkänns.
2.  Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns. 
3.  Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna upprättat 

genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 
KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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Mellan Kommanditbolaget Kungälv Pumpen 3, org.nr: 969666-8475, Box 600, 44217 Kungälv
(nedan kallad Exploatören) och Kungälvs kommun (nedan kallad Kommunen) org.nr:212000-1371,
442 81 Kungälv, gemensamt kallat Parterna, träffas härmed följande:

EXPLOATERINGSAVTAL
(nedan kallat Avtalet)

avseende genomförande av detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby", Pumpen 3,
samt del av Ytterby-Tunge 1 :11, 1:106 och 1 :109 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga P1: Plankarta och illustrationskarta detaljplanen, antagandehandling (ej lagakraftvunnen).
Bilaga K2: Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan, "Detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1 :109 Kungälv Kommun, Västra Götalands län" Dnr KS201 511826 (nedan
kallad detaljplanen), är framtagen och ska innan den blir gällande antas av Kommunfullmäktige i

Kungälvs kommun, bilaga P1. Detaljplanen har tagits fram genom så kallad byggherredriven
planprocess.

Detaljplanen innebär att det längs delar av Hollandsgatan iYtterby möjliggörs ny blandad bebyggelse
som ska innehålla 8200 BTA bostäder (beteckningen B i detaljplanen) och 4600 BTA centrum-
funktioner (beteckningen C i detaljplanen), varav 1400 BTA är beläget inom Pumpen 3.

Exploatören är införstådd med och accepterar att Kommunen ställer krav på att Exploatören ska
uppfylla Detaljplanens syfte. Exploatören har medverkat i detaljplanearbetet, genom Entrö Ytterby AB
som företrätt Exploatören.

Avtalet syftar till att reglera marköverlåtelse samt villkor för genomförande av planerad byggnation
inom detaljplaneområdet som berör Pumpen 3.

2 DETALJPLAN

2.1 Plankostnad
Då exploatören genom samarbete med Entrå Ytterby AB, exploatören för den kommunala marken,
betalat del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, inte betala ytterligare plankostnader
med anledning av berörd detaljplan.

3 MARKÖVERLATELSER
Som ett led i genomförande av framtagen detaljplan ska flera marköverlåtelser och
fastighetsregleri ngar genomfdras.

3.1.1 Gatukostnadsersättning

Då Exploatören genom ändrad användning från småindustri till centrumändamål får en värdeökning av
fastigheten ska exploatören erlägga gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättningen avser del äv
åtgärderna på allmän plats som krävs för genomförande av detaljplanen.

Exploatören ska till kommunen erlägga 20 000 kr i gatukostnadsersättning. Ersättningen ska betalas
40 dagar efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

I ersättningen ingår inte arbeten på gata och allmän platsmark till följd av att Detaljplanen senare
ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

0
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4 FASTIGHETSBILDNING / RÄTTIGHETER

4.1 Lantmäteriförrättningar
Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning avseende fastighetsreglering
av allmän plats till kommunalfastighet.

4.1.1 lnlösen allmän plats
Del av fastigheten Pumpen 3, markerat med röd skraffering på bilaga K2, utgör enligt Detaljplanen
allmän plats. Allmänplats överlåts till kommunen utan ersättning. Separata överenskommelser
u pprättas för denna marköverföring.

4.2 Servitut och nyttjanderätter

4.2.1 Nya rättigheter
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och
exploateringen. lngen ersättning ska erläggas för nedanstående nödvändiga rättigheter och servitut
över kvartersmark.

Följande servitut skall bildas:

r Servitut tillförmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
Pumpen 3 eller nybildad centrumfastighet (tjänande), för gångväg, inkl. tillhörande
anläggningar, mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på sträcka mellan punkterna enligt
bifogad karta, "A1-A2" och "B1 och B.2" ,bilaga K2. Servitutets exakta läge fastställs isamråd
mellan Exploatören och ägaren till nybildad centrumfastighet.

Befintliga rättigheter

Fötjande rättigheter ska upphöra:
Befintligt servitut (Akt 1482-952.1 hos Lantmäteriet) tillförmån för Pumpen 3 beläget på delav
fastigheten Ytterby-Tunge 1 :106 ska upphöra och tas bort från fastighetsregistret innan eller i

samband med att berörd mark, inom område Z, avstyckas till en egen fastighet. Separat avtal
ska tecknas mellan Kungälvs kommun och ägaren till Pumpen 3 avseende detta. Se svart
skrafferat område, bilaga K2.

4.2.2

4.2.2.1
a

4.3 Ledningsrätt
Eventuella kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

5 ALLMÄNNAANLÄGGNINGAR TEKNISK FÖRSÖRJNING

5.1 Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet och ansvarar för och bekostar
utbyggnad av allmän platsmark inom Detaljplanen. Allmän plats byggs ut i enlighet med Plan- och
bygglag (2010:900) 6 kap 1B g.

Planerad omfattning av allmän platsmark framgår av detaljplanekartan, bilaga p1.

5.1.1 Atgärder på kommunal anläggning
Om Exploatören genomför åtgärder på sin kvartersmark som kräver att åtgärder vidtas på kommunala
anläggningar eller allmän plats, till exempel om infart flyttas, ska detta bekostas av exploatören.

5.2 Vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar (VA)
Detaljplaneområdet ligger inom Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
(även kallat VA). Kommunen ansvarar för och bekostar planerad omläggning av kommunala vatten-,
spillvatten och dagvattenanläggningar i allmän platsmark, fram tillförbindelsepunkt vid
fastighetsgräns.

5.2.1 VA-anslutning
Pumpen 3 är ansluten till det kommunala VA-nätet.
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5.3 Föroreningar
I detaljplanearbetet har ingen markmiljöundersökning utförts inom Pumpen 3.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.

6 BYGGNATION OCH ANLAGGNINGAR INOM
KVARTERSMARK

6.1 Atgärder inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark, Pumpen 3. Exploatören ska följa de
riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.

6.2 Parkering
Parkeringsplatser för handel, boende och besökare ska anordnas inom kvartersmark. Exploatören är
medveten om att kommunen inte kan erbjuda parkeringsfriköp iYtterby i dagsläget.

7 UTBYGGNADSORDNING OCH LOGISTIKPLANERING

7.1 Utbyggnadsordning
Entreprenaden för gator, vatten, spillvatten och dagvatten i allmän plats, geotekniska
stabilitetsåtgärder samt marksanering, är planerad att starta så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Exploatören ansvarar för att vid behov medverka i ett forum för samordning av bygglogistik.

7.2 Tidplan
Nedanstående preliminära tidplan för kommunala åtaganden gäller under förutsättning att
Detaljplanen vinner laga kraft senast 2023-01-01. Eventuellförskjutning av Detaljplanens lagakraft-
datum, förskjuter övrig tidplan i motsvarande omfattning. Omfördelning i utbyggnadsordning kan ske

- 2024 kv 1: Allmän plats, VA och geotekniska förstärkningsåtgärder utbyggt.
- 2026 kv 2: Finplanering av allmän plats i samband med inflyttning av sista etappen.

Om tidplanen för Kommunens åtaganden överskridits på grund av omständigheter som Kommunen
inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringens eller geotekniska förstärkningsåtgärders
omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU, anmälan eller ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande är Parterna införstådda
med att tidplanen förskjuts i motsvarande omfattning.

8 OVRIGT

8.1 Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

8,2 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby" som ligger till grund för Avtalet godkänns
av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft senast två år efter
kommu nfull mäktiges godkännande.

b) det godkänns av kommunfullmäktige i Kungälv genom beslut som vinner laga kraft.

Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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8.3 Atergång
Om Avtalet mellan parterna inte blir giltigt efter att Avtalet godkänts av kommunfullmäktige, enligt
punkt 8.2, på grund av att detaljplanen ejvinner laga kraft eller pga. omständigheter som Parterna inte
råder över har inte Part rätt till ersättning för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna
förhoppningar. Överläggningar ska upptas mellan Parterna beträffande projektets eventuella fortsatta
handläggning med målsättning att träffa ett nytt avtal.

Handlingar som har upprättats i samband med berörd detaljplaneläggning är Kommunens egendom.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Kungälv 2022-

KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv 2022- 04 l{
KB KUNGÄLV PUMPEN 3

0

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör
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Mellan Entr6 Ytterby AB, org.nr: 559274-1713, Box 600, 44217 Kungälv (nedan kailad Exptoatören)
och Kungälvs kommun (nedan kallad Kommunen) org.nr: 212000-1371, 442 81 Kungälv,
gemensamt kallat Parterna, träffas härmed följande:

GENOMFORANDEAVTAL
(nedan kallat Avtalet)

avseende marköverlåtelse och exploatering för detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6
Ytterby", Pumpen 3, samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun, Västra
Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga Pl:
Bilaga K{:
Bilaga K2:
Bilaga M1:
Bilaga MB:

Plankarta och illustrationskarta detaljplanen, antagandehandling (ej lagakraftvunnen).
Karta för områdesindelning
Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Marköverlåtelseavtal, område X
Moderbolagsborgen

1 BAKGRUND OCH SYFTE
Ny detaljplan, "Detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby, Pumpen 3 samt del av ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 Kungälv Kommun, Västra Götalands län" Dnr KS201 5fig26 (nedan
kallad detaljplanen), är framtagen och ska innan den blir gällande antas av Kommunfullmäktige i

Kungälvs kommun, bilaga P1. Detaljplanen har tagits fram genom så kallad byggherredriven
planprocess.

Detaljplanen innebär att det längs delar av Hollandsgatan i Ytterby möjliggörs ny blandad bebyggelse
som ska innehålla 8200 BTA bostäder (beteckningen B i detaljplanen) och 4600 BTA centrum-
funktioner (beteckningen C i detaljplanen), varav 3200 BTA utgör byggrätt på nu obebyggd mark.
Kvartersmark inom detaljplaneområdet kommer preliminärt att byggas ut i etapper och inäelas i en
eller två bostadsrättsfastigheter, en hyresrättsfastighet och två centrumfastigheter, där Pumpen 3 är
en befintlig redan bebyggd centrumfastighet.

Exploatören är införstådd med och accepterar att Kommunen ställer krav på att Exploatören ska
uppfyl la Detaljplanens syfte.

Samverkansavtal har ingåtts mellan Parterna den 2016-1 1 -10 och 2016-12-05. Samverkansavtalet
ersätts i sin helhet med Avtalet och tillhörande bilagor. Avtalet syftar till att reglera marköverlåtelse
samt villkor för genomförande av planerad byggnationen inom detaljplaneområdet, dock inte pumpen
3, där separat avtal tecknas med fastighetsägaren. Detaljplaneområdet exklusive Pumpen 3 benämns
nedan exploateringsområdeVområdet.

2 DETALJPLAN

2.1 Plankostnad
Exploatören har finansierat framtagandet av berörd detaljplan. Efter överenskommelse ska en
avräkning pä 2,73 miljoner kronor göras och fakturering av de interna kommunala plankostnader som
uppkommit efter 2021-12-01 ska inte faktureras. Sammantaget innebär detta att ersättningen till
exploatören för nedlagda plankostnader uppgår till 3 miljoner kronor. Reglering av denna åvräkning
görs genom utbetalning från kommunen till exploatören i samband med att område X tillträds.

Då exploatören betalar del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan.
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3 MARKÖVERLATELSER
Som ett led i genomförande av framtagen detaljplan ska flera marköverlåtelser och
fastighetsregleringar genomföras.

3.1 Försäljning av kommunal kvartersmark
Separata avtal avseende marköverlåtelser av kommunal kvartersmark ska tecknas. Prissättning och
villkor ska baseras på det som avtalats i detta avtal.

3.1.1 Område X:
Område X, röd skraffering i bilaga K1. Se separat tecknat marköverlåtelseavtal, bilaga Ml

4 MARKANVISNING
Exploatören ges härmed en markanvisning på del av exploateringsområdet, område Y ochZ,
markerat i karta, bilaga K1.

Marköverlåtelseavtal och/eller fastighetsregleringsavtal för mark som ingår i markanvisningen ska
baseras på principerna i detta avtal. Kommande marköverlåtelser och/eller fastighetsregleringar ska
också hänvisa till detta avtal avseende genomförandefrågor.

För markanvisning gäller vid tidpunkten gällande riktlinjer fcir markanvisning, med undantag för vad
som anges i detta avtal. Dessa finns angivna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning" som antogs av Kommunfullmäktige är 201g.

4.1 Giltighet
En markanvisning innebär ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningar för köp av
markanvisningsområdet. Markanvisningens giltighet är 48 månader från det att Avtalet har vunnit laga
kraft eller till den tidigare tidpunkt då hela markanvisningsområdet överlåtits till Exploatören eller fram
till att det blir klarlagt att avtal inte kan träffas mellan parterna, oavsett skä|. Kommunen kan förlänga
markanvisningen efter giltighetstidens utgång, kommunen bedömer då om skäl för detta finns.

I det fall avtal avseende hela eller delar av markanvisningsområdet (område Y och Z) inte kan träffas
mellan parterna före ovannämnda tidpunkt och förlängning av markanvisningen inte sker, upphör
markanvisningen i sin helhet, utan krav på ersättning från någondera av parterna för till exempel
nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar hänförliga till markanvisningsområdet.

4.2 Förutsättningar för kommande markövertåtelser

4.2.1 Område Y
Område Y, markerat i bilaga K1. Köpeskillingen i marköverlåtelseavtalet ska för område Y sättas
utifrån planerad byggrätt (BTA) inom område Y, minst 6000 kvm BTA.

Köpeskillingen för område Y ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän, där
hänsyn i värderingen tagits till planerad upplåtelseform. Värderingen ska göras i anslutning till att
köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde. Kungälvs kommun beställer värderingen och
står för värderingskostnaden.

Område Y får delas upp i flera marköverlåtelser, minsta storlek på marköverlåtelse är 1000 BTA.
Exploatören ska innan marköverlåtelse- eller fastighetsregleringsavtal tecknas för mark inom område
Y meddela kommunen om byggnation av hyresrätter planeras inom berört delområde.

4.2.1.1 Anpassning av BTA
I de fall slutligt medgiven byggrätt för bostads-/huvudbyggnaderna enligt beviljat bygglov awiker från
den BTA-yta som avtalats i respektive köpehandling ska justering i form av avdrag eller tillägg av antal
kvadratmeter BTA i kommande köpehandling göras. Detta för att anpassa totalt antal kvadratmeter
BTA efter faktisk byggnation. Dock får antal BTA för ett delområde/köpehandling aldrig understiga
1000 BTA.
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4.2.1.2 Tilläggsköpeskilling och vite, hyresrätter
Exploatören ska inom område Y, uppföra byggnader innehållande bostäder som upplåts med
hyresrätter. Andelen hyresrätter ska motsvara cirka 30%, vilket Exploatören accepterat genom
undertecknandet av Avtalet.

Om Exploatören vid köp erhållit reduktion på köpeskillingen utifrån upplåtelseformen hyresrätter och
sedan bygger bostadsrätter ska en tilläggsköpeskilling avseende mellanskillnaden mellan
byggrättsvärdet per BTA för hyresrätter respektive bostadsrätter erläggas till Kungälvs kommun. Ett
vite på 2 500 kr per kvm BTA ska också betalas till Kungälvs kommun, då en förutsättning för
markköpet är att hyresrätter upplåts. Detsamma gäller om en hyresrättsfastighet omvandlas till
bostads- eller äganderättslägenheter inom 10 år från att Avtalet blivit giltigt. Tilläggsköpeskillingen och
vitet ska justeras med KPl, från datum för tillträde av berört markområde till dag för registrerad
omvandling.

Exploatören förbinder sig att ha med detta villkor i kontraktet vid försäljning av hyresfastigheten/
hyresfastigheterna, samt förbinda framtida köpare. I det fall Exploatören säljer vidare utan villkor om
tilläggsköpeskilling och vite, är Exploatören ansvarig gentemot Kommunen att erlägga
tilläggsköpeskilling, om ny ägare omvandlar till, eller bygger bostadsrätter eller ägarlägenheter.
Kommunen har rätt att skriva in detta villkor ifastighetsregistret.

4.2.2 Område Z
Område Z, markerat i bilaga K1. För exploateringsområde planlagt för centrumändamål/lokaler skall
köpeskilling baseras på områdets planlagda byggrätt.

Köpeskillingen för område Z ska baseras på två värderingar gjorda av oberoende värderingsmän.
Värderingen ska göras i anslutning till att köpeavtal tecknas och genomförs för varje delområde.
Kungälvs kommun beställer värderingen och står för värderingskostnaden.

4.3 För alla delområden gäller:
Äganderätten till marken övergår på tillträdesdagen.

4.3.1 Erläggande av köpeskilling
Handpenning på 10o/o av köpeskillingen ska erläggas senast 40 dagar efter att marköverlåtelseavtal
eller fastighetsregleringsavtal undertecknats av båda parterna efter antagandebeslut av kommunen.

Resterande del av ersättningen för respektive markområden som överlåts inom exploateringsområdet
erläggs senast på tillträdesdagen alternativt senast 30 dagar efter det att fastighetsreglering av berört
delområde vunnit laga kraft.

Om exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är hand-
penningen, dvs 10 % av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

4.3.2 Tillträde, köpebrev, likvidavräkning
Tillträdesdagen sker för fastighet som bildas genom avstyckning då avstyckning vunnit laga kraft,
köpeskillingen är betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Tillträde till mark som överlåts genom fastighetsreglering sker då fastighetsregleringen vunnit laga
kraft och ersättning betalats.

Likvidavräkning ska upprättas på tillträdesdagen.

Äganderätten övergår på tillträdesdagen.

4.3.2.1 Köpebrev
Vid avstyckning ska köpebrev upprättas i samband med tillträdet, som bekräftelse på fullgjord
betalning.

4.3.2.2 Likvidavräkning
På tillträdesdagen ska en likvidavräkning upprättas ivilken avräkning av intäkter och kostnader ska
justeras mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen

Sida 3 av 12



102/22 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  - KS2022/1841-1 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  : Genomförandeavtal, G1

Dnr: KS202211841 G1

svarar Kommunen för medan Exploatören svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och
med tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

4.3.2.3 lnnantillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

4.3.3 Lagfart och stämpelskatt
Kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter betalas i sin helhet av Exploatören

4.3.4 Penninginteckningar
Kommunen garanterar att exploateringsområdet på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

4.3.5 Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från det datum
då respektive delområde tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Exploatören inte kunnat tillträda marken pga. att
Kommunen inte sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny överföringsledning och
pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte genomfört geotekniska
stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller inte utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
eller lokaler väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts. Det gäller bara så länge
väsentligen försämrade förutsättningar på marknaden for bostäder respektive lokaler råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjligt tillträde senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut, till
exempel sanering av föroreningar.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

4.3.6 Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet är blivande fastigheter inom
exploateringsområdet befriade från att betala ytterligare ersättning för gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Detta gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark till följd av
att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

5 FASTIGHETSBILDNING / RATTIGHETER

5.1 Lantmäteriförrättningar
Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning för avstyckning och fastighetsreglering från
kommunal mark. Exploatören bekostar allfastighetsbildning med anledning av genomförande av
detaljplanen inom exploateringsområdet. Kommunen fakturerar Exploatören för
förrättn ingskostnaderna.

Om avstyckning av mindre fastighet inte medges av Lantmäteriet skall avstyckning och överlåtelse ske
av hela område Y respektive Z. Nytt köpeavtal/fastighetsregleringsavtal ska då upprättas och
köpeskillingen baseras på dess byggrättsyta men i övrigt med samma villkor som enligt Avtalet.
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5.1.1 lnlösen allmän plats
Del av fastigheten Ytterby-Tunge 1:109 och del av Pumpen 3, markerade med röd skraffering på
bilaga K2, utgör enligt Detaljplanen allmän plats. Det åligger Exploatören att komma överens med
ägarna till dessa fastigheter om inlösen av den allmänna platsen vilken genom fastighetsreglering skall
överföras till Kommunens fastighet. Separata överenskommelser upprättas för denna marköverföring.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för överföring av dessa markområden. Exploatören ska
ersätta Kommunen för de ersättningar som överenskommes och för förrättningskostnaden.

5.2 Servitut och nyttjanderätter

5.2.1 Nya rättigheter
Servitut ska etableras i den omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och
exploateringen. lngen ersättning ska erläggas för nedanstående nödvändiga rättigheter och servitut
över kvartersmark. Servituten regleras ytterligare i kommande marköverlåtelseavtal och
fastighetsregleringsavtal för berörda delområden.

Följande servitut skall bildas på berörda delar av exploateringsområdet:

r Ett servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter och centrumfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten att ta
väg (till fots och vid behov med fordon med en max vikt 300 kg) över tjänande fastighet för
åtkomst för allmänt underhåll av allmän plats, natur, längs med bäcken. Se röd markering på
bilaga K2 för u ngefärl igt servitutsområde.

r Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildade bostadsfastigheter (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst från
Hollandsgatan med fordon för allmänt underhåll av allmän plats, natur, fram till ca 3-4 jämnt
fördelade åtkomstpunkter i närhet naturmarken. Max belastning framgår av plankartan. Se
gröna markeringar på bilaga K2 för föreslagna åtkomstpunkter.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
Pumpen 3 eller nybildad centrumfastighet (tjänande), för gångväg, inkl. erforderliga
anläggningar, mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på sträcka mellan punkterna "Al-
A2" och "B1 och B.2" pä bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvararför samråd med
ägaren till Pumpen 3, avseende placering. Kan överenskommelse inte nås ska placeringen
ske inom nybildad centrumfastighet, enligt stäcka i bilaga K2. Exploatören ansvarar för att
anlägga och bekosta gångvägen.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande) för gångväg, inkl. erforderliga anläggningar, från
Hollandsgatan fram till bäcken, i enlighet med x-område i detaljplanekartan. Exploatören
ansvarar för att anlägga och bekosta gångväg i x-område inom detaljplan. Servitutsområde
markerat xr i plankartan, bilaga P1 och med blått på bifogad karta, bilaga K2.

o För de fall exploatören väljer att leda fordröjt dagvatten direkt till bäcken ska servitut bildas för
detta. Servitutet avser då förmån för nybildad bostadsfastighet respektive centrumfastighet
(härskande), belastande Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 och Ytterby-Tunge 1:11
(tjänande), att nedlägga och för all framtid bibehålla och underhålla dagvattenledning över
kommunens fastighet till bäcken. Läge ejfastställt, förslag på ledningsläge, se blå pil på
bifogad karta, bilaga K2.

5.2.2 Befintliga rättigheter
Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med
marköverlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras
inom mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören
separat.

Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av exploatörens
byggnation eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av
exploatören. Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell
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påverkan på dessa ledningar. Exploatören kontaktar Kungälv Energiför exakt läge av berörda
ledningar.

Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt avloppspumpstation, går över/står på
kvartersmark inom exploateringsområdet. Dessa kommer att tas ur drift innan exploatören
påbörjar byggnation inom berörd mark. Avloppspumpstationen kommer att tas bort. Ledningar
kommer att ligga kvar i marken. Se vidare punkt 6.2. Karta över ledningarna överlämnas till
Exploatören separat, på grund av sekretess.

5.2.2.1 Följande rättigheter ska upphöra:
r Befintligt servitut (Akt 1482-952.1 hos Lantmäteriet) tillförmån för Pumpen 3 beläget på delav

fastigheten Ytterby-Tunge 1 :106 ska upphöra och tas bort från fastighetsregistret innan eller i

samband med att berörd mark, inom område Z, avstyckas till en egen fastighet. Separat avtal
ska tecknas mellan Kungälvs kommun och ägaren till Pumpen 3 avseende detta. Se svart
skrafferat område, bilaga K2.

. Befintlig nyttjanderätt finns för FTI AB (Svenska Förpackningsinsamlingen AB) att nyttja ett
markområde inom Ytterby-Tunge 1 :106 för ändamålet återvinningsstation. Nyttjanderätten ska
upphöra och Atervinningsstationen avvecklas från platsen innan markarbeten påbörjas.
Kungälvs kommun ansvarar för kommunikationen med FTl. För ungefärligt läge se blå ring
bilaga K2.

5.3 Ledningsrätt
Eventuella kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

Ledningsrätt (Akt 1482-2018190.1 hos Lantmäteriet) finns för kommunala VA-ledningar som delvis
berör fastigheterna Ytterby-Tunge 1 :106 och Ytterby-Tunge 1 :1 1 . Ledningsrätten ska fortsätta gälla i

oförändrat läge. U-område lagt på berörd kvartersmark, se bestämmelsen ur på bilaga P1 och K2.

5.4 Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras.
Exploatören förbinder sig att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för erforderlig
gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening innan marken säljs vidare till
slutkund/bostadsrättsförening. Exploatören ansvarar för att slutkunden är väl informerad om de
gemensamhetsanläggningar som dennes fastighet eventuellt ingår i.

6 ALLMÄNNAANLÄGGNINGAR, TEKNISK FÖRSÖNINING

6.1 Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet och ansvarar för och bekostar
utbyggnad av allmän platsmark inom Detaljplanen. Allmän plats byggs ut i enlighet med Plan- och
bygglag (2010:900) 6 kap 18 $. Se även punkt 6.9 nedan.

Planerad omfattning av allmän platsmark framgår av detaljplanekartan, bilaga P1.

6.1.1 Atgärder på kommunal anläggning
Om Exploatören genomför åtgärder på sin kvartersmark som kräver att åtgärder vidtas på kommunala
anläggningar eller allmän plats, till exempel om infart flyttas, ska detta bekostas av exploatören.

6.2 Vatten, spillvatten och dagvattenanläggningar (VA)
Detaljplaneområdet ligger inom Kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten
(även kallat VA). Kommunen ansvarar för och bekostar planerad omläggning av kommunala vatten-,
spillvatten och dagvattenanläggningar i allmän platsmark, fram tillförbindelsepunkt vid
fastighetsgräns.

Pumpstationen belägen inom kvartersmark, kommer att tas ur bruk och avlägsnas från platsen.
Ledningar belägna inom kvartersmark som tas ur bruk kommer ligga kvar i marken med oförändrat
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läge. Dessa ledningar ska säkerställas mot att omgivande massor tränger in i ledningarna genom att
ledningarna fylls med stenmaterial eller motsvarande. Ledningarnas läge ska säkerställas och
tillhandahållas Exploatören inför byggnation på kvartersmarken.

lnför omläggning av VA-ledningar längs med Hollandsgatan ska Exploatören meddela planerat antal
avstyckade fastigheter, detta så att blivande förbindelsepunkter får rätt placering.

Samordning ska ske mellan projektering av VA-ledningar och planerad byggnation avseende
höjdsättning och placering av ledningar vid kommande förbindelsepunkter.

6.2.1 VA-anslutning
Kommunen bygger ut och bekostar anläggningar för allmänt vatten, spillvatten och dagvatten i allmän
plats.

Anläggningsavgift, enligt vid debiteringstillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt har ordnats
och fastighetsägaren fått information om förbindelsepunktens läge. Exploatören betalar
anläggningsavgift, för de tjänster som nyttjas.

Vid utsläpp av dagvatten direkt i recipienten tar kommunen inte ut någon anläggningsavgift eller
brukningsavgift för dagvatten fastighet.

Om blivande fastigheter får gemensamma VA-ledningar på samfälld mark, ska Exploatören lämna
över en filmning av ledningarna till samfällighetsföreningen. Exploatören ska även lämna över en
filmning av fastighetens privata VA-ledningar till den blivande bostadsrättsforeningen.

6.2.2 Dagvatten
Exploatören bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med fördröjnings- och
reningsvolymer angivna idetaljplanekartan och principerna i tillhörande va-utredning. (VA och
dagvattenutredn ing Entr6 Ytterby, Afry, 2021 O3-1 8).

När dagvattenanläggning inom kvartersmark är byggd ska Exploatören tillhandahålla ett protokollfrån
besiktning av dagvattenanläggning där dess avsedda funktion säkerställs. Besiktningsprotokoll ska
lämnas till enheten VA{eknik/miljö inom kommunen.

Exploatören har möjlighet att besluta om påkoppling på det kommunala dagvattennätet alternativt
direktutsläpp till recipient. Exploatören har för avsikt att efter fördröjning inom kvartersmark välja att
avleda dagvatten direkt till recipient vilket innebär att dagvatten inte kommer ledas till det kommunala
dagvattennätet.

Väljer exploatören att, efter fördröjning på kvartersmark, släppa ut dagvattnet direkt till recipienten ska,
innan genomförandet, ett avtal tecknas mellan Kommunen och Exploatören avseende den/de
ledning/-ar som behöver dras över kommunal mark, från kvartersmark till recipienten. Detta avtal ska
reglera ansvar och villkor för anläggningen som leds över kommunal mark, till exempel hur marken vid
utsläppspunkten ska utföras och skötas.

För de fall kommande fastighetsägare i framtiden vill/behöver ansluta sig till det kommunala
dagvattennätet har Kungälvs kommun rätt ta ut anläggningsavgift enligt vid då gällande taxa, samt
därefter löpande brukningsavgift.

Kungälvs kommun anlägger dagvattenledningar och dagvattenserviser längs med Hollandsgatan,
vilket möjliggör eventuell framtida anslutning.

6.3 Grundförhållanden
Geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäcken behöver utföras inom detaljplaneområdet, i enlighet
med framtagen geoteknisk utredning (PM Geoteknik, Afry, 2021-02-11). Kungälvs kommun ska
samråda med exploatören avseende planerade åtgärder innan dessa genomförs. Kommunen
ansvarar för och bekostar förstärkningsåtgärder vid bäckfåran, för att uppnå i detaljplanen angivna
lastrestriktioner.

Exploatören påtar sig allt ansvar för de skador som en grundvattensänkning inom
exploateringsområdet kan åstadkomma på omkringliggande fastigheter avseende de av Exploatören
genomförda åtgärderna.

Beroende på val av förstärkningsåtgärd kan anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap
9 $ miljöbalken (1998:808) bli aktuellt. Tillstånd för vattenverksamhet har erhållits. Om tidsfristen för
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denna hinner gå ut innan berörda åtgärder vidtas ansvarar Kommunen för anmälan eller ansökan om
förnyat tillstånd för vattenverksamhet.

6.4 Föroreningar
Exploatören har gjort en markmiljöundersökning som visar på att markföroreningar finns inom
exploateringsområdet. Kommunen ansvarar för och bekostar sanering för att marken ska uppfylla
kraven angivna i detaljplanekartan.

Kommunen informerar om att det i marken inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av
exempelvis arsenik och kobolt, så kallade bakgrundshalter. Detta är inte att se som förorening.
Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av Kungälvs kommun.

6.5 Arkeologi
Utredning har gjorts i samband med detaljplanearbetet. lnga kända fornlämningar finns inom
exploateringsområdet. I det fall fornlämningar påträffas innan Exploatören påbörjar sin byggnation ska
Kommunen vidta de åtgärder som myndigheter kräver, efter Exploatörens påbörjade byggnation
övergår ansvaret på Exploatören.

6.6 Avfallshantering
Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.

Miljöhus för hantering av avfall inom kvartersmark ska vara väl tilltagna för att kunna erhålla full
sortering, samt utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen.

För att underlätta källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats
under diskbänken.

6.7 Befintlig återvinningscentral
lnom exploateringsområdet finns idag en återvinningscentral. Kommunen åtar sig att
flytta/omlokalisera denna senast inför att markarbeten ska påbörjas på platsen. Atervinningscentralen
planeras att flyttas inför att sanerings och stabiliseringsarbeten enligt punkt 6.3 och 6.4 påbörjas.

Exploatören ersätter kommunen med en engångssumma på 2 500 000 kronor för. kostnader
uppkomna i samband med flytt/omlokalisering av återvinningscentralen. Detta då borttagande av
återvinn ingscentralen är nödvänd igt för genomförande av detaljplanen.

Ersättningen ska betalas till kommunen i samband med tillträde av område X, se punkt 3.1.1 ovan.

lnom exploateringsområdet finns även en återvinningsstation. Kommunen ombesörjer att denna
avvecklas från platsen innan markarbeten inom berört område påbörjas, se även punkt 5.2.2.1.

6.8 El , Fiber och fjärrvärme
Exploateringsområdet ska anslutas till elnät som Kungälv Energi AB äger och ansvarar för.
Exploatören ansvarar för att teckna separat avtal avseende detta med Kungälv Energi AB.
Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället gällande taxa.

Exploateringsområdet ska ha möjlighet att ansluta sig tillfibernät. Anslutningsavgifter betalas av
Exploatören efter överenskommelse med berörd fiberleverantör. Exploatören ansvar själv för kontakt
med önskad fibernätsleverantör.

Kungälvs kommun ska inom allmän plats underlätta framdragande av fiberledningar, genom att
möjliggöra for nedläggning av tomrör i gatan, i samband med de markarbeten som kommunen avser
att genomföra inom gaturummet.

Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme är inte
utbyggt till eller inom detaljplaneområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för
fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälv EnergiAB om så önskas.
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6.9 Genomförande av allmänna anläggningar
Utbyggnaden av allmänna anläggningar och allmän platsmark samt genomförande av
saneringsåtgärder och geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran inom och utanför
Exploateringsområdet, inklusive kvartersmark, genomförs och bekostas av Kommunen.

Kommunen förbinder sig att iordningställa kommunala anläggningar i så stor omfattning att tillgänglig-
heten till del av kvartersmarkens första utbyggnadsetapp möjliggörs senast två år efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Atgärderna ska genomföras så att byggnation inom exploaterings-
området inte i onödan förhindras, försenas eller försvåras. Tillgänglighet till del av kvartersmarken kan
eventuellt ske tidigare och etappvis.

Om tidplanen för Kommunens åtaganden överskridits på grund av omständigheter som Kommunen
inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller geotekniska förstärkningsåtgärders
omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU, anmälan eller ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande är Parterna införstådda
med att tidplanen för Kommunens åtaganden förskjuts i motsvarande omfattning. Exploatörens
åtaganden förskjuts även dessa i motsvarande omfattning.

7 BYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM
KVARTERSMARK

7.1 AtgarOer inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark, dvs. exploateringsområdet, utom
geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran som behöver utföras inom exploateringsområdet, i

enlighet med punkt 6.3 ovan, samt marksanering ienlighet med punkt 6.4 ovan. Exploatören ska följa
de riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och plankarta.

7.1.1 Gångväg
Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta asfalterad gångväg med belysning på kvartersmark
längs med xr-område idetaljplan.

Exploatören ansvarar för att anlägga och bekosta en asfalterad gångväg med belysning på
kvartersmark mellan Hollandsgatan och Marstrandsvägen på ungefärligt angiven sträcka mellan
punkterna'A1-A2'och "B1-82" angivna i bifogad karta, bilaga K2. Exploatören ansvarar fcir att
anlägga och bekosta gångvägen även om lokalisering sker inom Pumpen 3.

7,2 Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva bostäder,
hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald, tillgängliggörande av naturområden samt
underlättande för de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen bör vara resurs-
och energieffektiv för att minska dess negativa miljöpåverkan.

7.3 Parkering
Parkeringsplatser för handel, boende och besökare ska anordnas inom kvartersmark. Exploatören är
medveten om att kommunen inte kan erbjuda parkeringsfriköp i Ytterby i dagsläget.

7.4 Markavvattningsföretag
Kyrkebäcken i detaljplaneområdets östra del omfattas av ett markawattningsföretag. Kommunen ser
över möjligheterna att upphäva eller ompröva detta markawattningsföretag.

Exploatören ansvarar för kvartersmarkens eventuella inträde i markavvattningsföretaget om
upphävande inte sker.

Sida 9 av 12



102/22 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  - KS2022/1841-1 Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.  : Genomförandeavtal, G1

Dnr: KS202211841 G1

8 UTBYGGNADSORDNING OCH LOGISTIKPLANERING

8.1 Utbyggnadsordning
Entreprenaden för gator, vatten, spillvatten och dagvatten i allmän plats, geotekniska
stabilitetsåtgärder samt marksanering, är planerad att starta så snart detaljplanen vunnit laga kraft.
Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras. Tidigaste möjliga inflyttning i nya bostäder, är när
teknisk infrastruktur är färdigställd, befintlig överföringsledning för VA är flyttad till nytt läge och ny
pumpstation är driftsatt, förutsatt att inkoppling inte kan ske på befintligt nät.

Kommunen har överföringsledning för vatten och spillvatten som korsar exploateringsområdet i dess
östra del, karta över ledningarnas läge överlämnas till Exploatören separat. Bortkoppling av denna
krävs för att delar av exploateringsområdet skall kunna användas för avsett ändamå|. Ny pumpstation
ska byggas och måste vara driftsatt innan byggstart för centrumlokaler (område Z) och Bostäder
(område Y, östra delen) är möjligt, bilaga K1. Överföringsledning för vatten och spillvatten planeras
vara klar och ny pumpstation driftsatt senast kv. 1 år 2024.Tidplanen är preliminär och kan komma att
justeras.

Exploatören ansvarar for att vid behov medverka i ett forum för samordning av bygglogistik.

8.2 Tillgänglighet under byggtiden
Exploatören skall tillse att det i samband med dennes anläggnings- och byggnadsarbeten enligt
Avtalet finns erforderlig framkomlighet för gång-, cykel- och biltrafik. Exploatören skall ansöka om TA-
plan hos Kommunen.

8.3 Tidplan
Nedanstående preliminära tidplan gäller under frirutsättning att Detaljplanen vinner laga kraft senast
2023-01-01. Eventuell förskjutning av Detaljplanens lagakraftdatum, förskjuter övrig tidplan i

motsvarande omfattning. Omfördelning i utbyggnadsordning kan ske.

- 2024 kv 1:
- 2023 kv 4:
-2024kv 1:
-2O24kv 2:
- 2025 kv llkv 2:
- 2026 kv llkv 2:
-2026kv 2:

Allmän plats, VA och geotekniska förstärkningsåtgärder utbyggt.
Byggstart del av bostäderna.
Byggstart lokaler norr om Hollandsgatan.
Byggstart resterande del bostäder.
lnflyttning del av bostäder och lokaler.
I nflyttnin g resterande bostäder.
Finplanering av allmän plats isamband med inflyttning av sista etappen

Om tidplanen för Kommunens eller Exploatörens åtaganden överskridits på grund av omständigheter
som Kommunen eller Exploatören inte kunnat råda över till exempel strejk, att marksaneringen eller
geotekniska förstärkningsåtgärders omfattning utökas väsentligt, överklagad upphandling enligt LOU,
anmälan eller ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek
eller liknande är Parterna införstådda med att tidplanen förskjuts i motsvarande omfattning.

9 ÖVnlcr

9.1 Syn och Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undviks på befintliga gator, närliggande byggnader och
anläggningar, vegetation, till exempel häckar och träd vid arbete på kvartersmarken.

Exploatören eller av denna anlitad entreprenör ska svara för att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar, byggnader och vegetation genomförs enligt gängse metoder före och efter genomförd
byggnation. Berörda ska kallas till sådan syn.

Skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne anlitad
entreprenör ska återställas genom Exploatörens försorg och på dess bekostnad.
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Det åligger Exploatören att undvika och åtgärda lerspill och dylikt som uppkommer vid transporter till
och från exploateringsområdet i samband med byggnationen. Det åligger Exploatören att inte släppa
orenat länsvatten från byggnationen till vattendrag.

9.2 Försäkringar
Med anledning av ovan nämnda arbeten ska Exploatören teckna de försäkringar som erfordras för att
ge omkringliggande fastigheter betryggande skydd mot eventuella skador.

9.3 Etablering, upplag och dylikt
Uppställning av bodar, upplag och dylikt ska iförsta hand ske inom exploatörens markområden.

Exploatören kan disponera Kommunens kvartersmark inom detaljplaneområdet för upplag eller annat
ändamål som står i samband med detaljplanens bebyggande om det inte är i konflikt med
Kommunens etablering eller befintlig återvinningscentral. Exploatören ska samråda med Kommunen i

god tid före byggstart om vilka ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa
behövs. Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens kvartersmark eller allmän
platsmark inom eller utanför detaljplaneområdet för upplag eller annat ändamål som står i samband
med exploateringsområdets bebyggande. En avgift kan komma att tas ut för detta. Exploatören äger
dock rätt att nyttja den mark Pumpen 3 upplåtit sin servitutsrätt på enl. pkt. 5.2.2.1 ovan för etablering
utan kostnad, under förutsättning att ägaren till Pumpen 3 tillåter detta.

Exploatören ansvarar för att söka erforderligt bygglov och andra tillstånd.

9.4 Finansiering av projektorganisation för genomförande
Respektive part finansierar helt sitt deltagande under projektets genomförande. Exploatören betalar
bygglovsavgift samt övriga av kommunfullmäktige beslutade anslutningsavgifter.

9.5 lnformation och samordning
Parterna förbinder sig att fortlöpande och utan anmaning lämna varandra all den information som de
innehar och som de förstår berör övriga i projektet inblandade parters möjligheter att effektivt och
rationellt genomföra projektet. Kommunen skall såsom genomförandeansvarig för allmän platsmark
kalla Exploatören till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.

Exploatören skall såsom genomförandeansvarig för anläggningsarbetena i anslutning till allmän
platsmark kalla Kommunen till de byggmöten som kommer att hållas under byggtiden.
Byggmötesprotokoll skal I skickas till Kommunens byggprojektledare.

9.6 överlåtelseförbud
Exploatören får inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan Kommunens skriftliga
medgivande.

9.7 Säkerhet
Moderbolagsborgen har tecknats som säkerhet när Avtalet skrivs med ett projektbolag, se bilaga MB
Vid överlåtelse av Avtalet ska säkerheten gälla även iförhållande till köparen.

9.8 Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

9.9 Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entrö Ytterby Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11,
1:106 och 1:109" som ligger till grund för Avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs
kommun genom beslut som vinner laga kraft senast två år efter kommunfullmäktiges
godkännande.

b) det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft.
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Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.

9.{ 0Atergång
Om Avtalet mellan parterna inte blir giltigt efter att Avtalet godkänts av kommunfullmäktige, enligt
punkt 9.9, på grund av att detaljplanen ejvinner laga kraft eller pga. omständigheter som Parterna inte
råder över har Part inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader, utfört arbete eller svikna
förhoppningar. Överläggningar ska upptras mellan Parterna beträffande projektets eventuella fortsatta
handläggning med målsättning att träffa ett nytt avtat.

Handlingar som har upprättats i samband med berörd detaljplaneläggning är Kommunens egendom.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt

Kungälv 2022-

KUNGÄLVS KOMMUN

Kunsätv 2022-d- lS
RBY AB

0

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör
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MARKÖVTRLATELSEAVTAL

A. PARTER

Köpare: Entr6 Ytterby AB
Box 600, 44217 Kungälv

(nedan kallad Exploatören)

org.nr: 559274-1713

Säljare Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

(nedan kallad Kommunen)

org.nr: 212000-1371

Mellan ovanstående parter har följande överenskommelse tecknats

B. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTIIIruCNR

B.1. Bakgrund och syfte
Detta marköverlåtelseavtal avseende marköverlåtelse inom Ytterby-Tunge 1 :106 sker som ett led i

genomförandet av detaljplan "för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby", Pumpen 3, samt del av
Ytterby-Tunge 1 :1 1 , 1 :106 och 1 :109 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

Till avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga K0: Karta över överlåtet område
Bilaga G1 : Genomförandeavtal
Bilaga K2: Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga F1 : Fastighetsutdrag

C. MARKÖVERLATELSE

C.1 . överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter och försäljer härmed med full äganderätt till köparen den del av fastigheten
Ytterby-Tunge 1:106, som är markerad med röd skraffering på bilaga K0, ca 1500 kvm (nedan idetta
avtal kallad Exploateringsfastigheten).

C.2. Köpeskilling
Köparen ska betala 7 200 000 [SJUMILJONERTVAHUNDRATUSEN] kronor i köpeskiiling.

Köpeskillingen är inklusive gatukostnader och baserad på en planerad byggnation på 1200 kvm BTA
inom Exploateringsfastigheten.

Köpeskillingen har baserats på värderingar utförda av opartiska värderingsmän.

C.3. Köpeskillingens erläggande

C.3.1. Handpenning

Handpenning på 1Oo/o ?v köpeskillingen ska erläggas senast 40 dagar efter att marköverlåtelseavtal
eller fastighetsregleringsavtal undertecknats av båda parterna, efter antagandebeslut i

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3. 2. Resfe ran de Köpeski I I i n g
Resterande del av ersättningen erläggs senast 40 dagar efter att startbesked för berört markområde
beviljats.

Erläggandet av köpeskillingen sker genom faktura som skickas från Kommunen.

C.3.3. Utebliven betalning
Om Exploatören inte betalat Köpeskilling enligt ovan, äger Kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet. Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köp enligt denna punkt är
handpenningen, dvs 10 % av köpeskillingen förfallen, och ska inte återbetalas till Exploatören. Ska
betalningen fullgöras är Exploatören skyldig att betala dröjsmålsränta enligt lag.

C.4. Köpebrev
På tillträdesdagen, när Exploatören betalat Köpeskillingen för Exploateringsfastigheten enligt punkt
3.3 ovan, ska köpebrev upprättas och kvitteras för att sedan överlämnas till Exploatören, som
bekräftelse på fullgjord betalning. Exploatören ansöker sedan om lagfart.

C.5. Tillträde
Tillträdesdagen sker då samtliga kriterier är uppfyllda, dvs då avstyckning vunnit laga kraft,
köpeskillingen är betald och startbesked beviljats, om inget annat överenskommes.

Äganderätten övergår först på tillträdesdagen.

Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

C.5.1. lnnan tillträde
Exploatören har möjlighet att innan tillträdet, efter samråd med Kommunen, utföra erforderliga
undersökningar av markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar.

G.6. Likvidavräkning
På tillträdet ska en likvidavräkning upprättas i vilken avräkning av intäkter och kostnader ska justeras
mellan parterna. lntäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar
Kommunen för medan Exploatören svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med
tillträdesdagen.

Vad avser kommunalfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar
den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.

C.7. Detaljplanekostnader
Då Exploatören betalat del av framtagandet av detaljplanen behöver Exploatören, vid köp av mark
inom exploateringsområdet inte betala ytterligare plankostnader med anledning av berörd detaljplan

G.8. Penninginteckningar
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några
penninginteckningar.

C.9. Lagfartskostnader
Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader betalas av Exploatören
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C.10. Vite
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 100 000 kronor per påbörjat kvartalvarmed
byggstarten senareläggs om Exploatören inte påbörjar byggnationen inom 18 månader från det datum
då Exploateri ngsfastigheten tillträtts.

Vite ska inte utgå om försenad byggstart beror på att Kommunen inte, isådan utsträckning att
byggnation av bottenplatta inte kan påbörjas, sanerat kvartersmarken, inte färdigställt och driftsatt ny
överföringsledning och pumpstation, inte färdigställt allmän plats så att åtkomst är möjlig eller inte
genomfört geotekniska stabiliseringsåtgärder vid bäckfåran.

Vite ska inte heller utkrävas i det fall villkoren och förutsättningarna på marknaden för bostäder
väsentligt förändrats efter det att respektive delområde tillträtts, det gäller dock bara så länge de
väsentligen försämrade förutsättningarna på marknaden för bostäder råder.

Tidsfristen innan vite börjar löpa förlängs med motsvarande den tid som möjlig byggstart senareläggs,
med hänsyn tagen till extrem väderlek och eventuella hinder på grund av myndighetsbeslut,
marksanering, geotekniska förstärkningåtgärder etcetera.

Med byggstart menas att bottenplattan för minst en huvudbyggnad inom berört delområde är gjuten.

C.11. Gatukostnadsersättning
När Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt Marköverlåtelseavtalet är
exploateringsfastigheten befriad från att betala ytterligare ersättning for gatukostnad i enlighet med
berörd Detaljplan. Friskrivningen gäller dock inte ersättning för arbeten på gata och allmän platsmark
tillföljd av att Detaljplanen ändras eller ny detaljplan vinner laga kraft.

C.12. Beskrivning av Exploateringsfastigheten

C.l 2.1. Servitut och nyttjanderätter
Kommunen garanterar att Exploateringsfastigheten, på tillträdesdagen, inte belastas av inskrivet eller
oinskrivet servitut eller nyttjanderätter eller annan begränsad sakrätt, utöver vad som framgår i detta
avtal samt av bifogat registerutdrag, bilaga F1.

C.12.2. Skick
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka fastigheten innan köp. lnom området krävs sanering av
noterade markföroreningar och inom detaljplaneområdet krävs geotekniska förstärkningsåtgärdei, mer
information om detta finns i Genomförandeavtalet punkt 6.3 och 6.4, se bilaga G1.

D. AVSTYCKNING

D.1. Ansökan om avstyckning
Exploateringsfastigheten ska avstyckas genom Lantmäteriförrättning. När detta marköverlåtelseavtal
vunnit laga kraft ska Kommunen ansöka om avstyckning av Exploateringsfastigheten till
Lantmäterimyndigheten. Exploatören bekostar lantmäteriförrättningen meO Oårtitl hörande kostnader,
Detta sker genom vidarefakturering från Kommunen, om inget annat överenskommes.

Exploatören biträder härmed ansökan om avstyckning.

D.1 .1 . Gemensam hetsanl ägg ni ng
Gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas där så erfordras
Exploatören ansvarar för eventuell ansökan och bekostar lantmäteriförrättning för eventuell
gemensam hetsanläggning.

D.1.2. Servitut
Följande servitut finns eller ska bildas:

. Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande) för gångväg, inkl. erforderliga anläggningar, från
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Hollandsgatan fram till bäcken, i enlighet med x-område i detaljplanekartan. Exploatören ansvarar
för att anlägga och bekosta gångväg i x-område inom detaljplan. Servitutsområde markerat x i

plankartan och med blått på bifogad karta, bilaga K2.

o Servitut till förmån för Kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1 :106 (härskande), belastande
nybildad bostadsfastighet (tjänande), för att säkerställa rätten för åtkomst med fordon för allmänt
underhåll av allmän plats, natur fram till åtkomstpunkter. Förslag på läge för åtkomstpunkter
illustreras i grönt på bifogad karta, bilaga K2. Max belastning framgår av plankartan.

. Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som
Skanova har över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med
marköverlåtelse av kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras
inom mark som överlåts till Exploatören. Karta över ledningarna överlämnas till Exploatören
separat.

. Elledningar finns inom exploateringsområdet som går in på eller ligger i direkt anslutning till
kvartersmarken. Om dessa ledningar behöver flyttas med anledning av Exploatörens byggnation
eller andra åtgärder inom kvarter ska detta genomföras och bekostas av Exploatören.
Exploatören ansvarar för kontakt med Kungälv Energi avseende eventuell påverkan på dessa
ledningar. Karta över ledningarnas läge överlämnas separat. För exakt läge i samband med
projektering m.m. ska Kungälv Energi kontaktas.

lngen ersättning ska utgå med anledning av ovanstående servitut.

D.1.3. Ledningsrätt och annan rättighet
Framtida kommunala ledningar över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt för
kommunala ledningar ska upplåtas utan ersättning.

E. OVRIGT

E.1. Genomförandefrågor
För genomförande av berörd detaljplan och byggnation finns ett framtaget genomförandeavtal, bilaga
2. Genomförandeavtalet ska gälla tillsammans med marköverlåtelseavtalet och de villkor och
förutsättningar som beskrivs i genomförandeavtalet ska följas även för detta markområde.

E.2. Överlåtelseförbud
lnnan tillträdet får Exploatören inte överlåta avtalet på annan fysisk eller juridisk person utan
Kommunens skriftliga medgivande.

E.3. Tvist
Vid tvist gäller jordabalkens regler.

E.4. Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättning att:

a) "detaljplan för bostäder och verksamheter Entr6 Ytterby" som ligger till grund för Avtalet
godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft senast
två år efter kommunfullmäktiges godkännande.

b) "genomförandeavtal avseende marköverlåtelse och exploatering för detaljplan för bostäder och
verksamheter Entr6 Ytterby" godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut
som vinner laga kraft.

c) det godkänns av Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun genom beslut som vinner laga kraft.

Kungälvs kommun skriver under avtalet när bifallsbeslut avseende avtalet är fattat av
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
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Detta marköverlåtelseavtal är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka säljaren och köparen tar var
sitt och ett skickas till Lantmäterimyndigheten.

Kungälv 2022 -

Säljare: Kungälvs kommun

MiguelOdhner

Kommunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist

Kommundirektör

Bevittning av säljarens namnteckning

Namnförtydligande

Ku 2022-0q -ft
Ytterby AB

0

Namnförtydligande
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Bilaga F1
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LGA-förrättning

Anmärkning: (1959)
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MM

Senast öndrod Under ajourf Korto och status

N

Levande

Senost öndrad

Kungälv

VÄC

Kungälv

14-lM3-97/7558.1 (Divu) Avtalsservitut

mä rkning/beskrivning:

tgörd Dotum

1997-05-02

Under ojourf Korta och status

N

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Senost öndrad

14-YTT-723.1 (DiVu) Officialservitut Levande Väg

Dotum

t967-07-L4

Under ojourf Korto och status

N
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2:26

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

2

Tu 2

2:48 Kun gälv

)

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungålv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Akt

1482-97139 {DiVul

Åtgard

FRGL

Datum

1997-08-15

Htinvisningstyp

Berörkrets ändrad

14-YTT-83L.1 (DiVu) Officialservitut Levande Utrymme
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Dotum Senast öndrad Under ajourf Karta och stotus

N

ng: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

Kungälv

I

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Datum Senost öndrad Under ajourf Korto och stotus

2014-05-16 N

ATT ANVÄNDA OMRÄDE X FÖR ALLMÄN GÄNGTRAFIK SAMT FÖR VÄGÄNDAMÅL FöR ARBETSFoRDoN

Kungälv

Kungälv

1482-1120.1 (DiVu) Officialservitut Levande Gångväg

rkning/beskrivning

ING (DTAMETER < 450 MM) MED BRUNNAR, VENT|LER, VTSARE OCH ÖVR|GA ANORDNTNGAR SOM
övs rön DEss ÄNDAMÄL.AVLoensLEDNtNG (DTAMETER < 710 MM) MED puMpsrATtoNER, BRUNNAR, vENTtLER,

OCH ÖVRIGA ANORDNINGAR soM BEHÖVS FöR DEss ÄNDAMÄ1.

Kommun

Kungälvn

lv

lier

Datum

2020-!2-10

mä rkning/beskrivning:

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Senost iindrad Under ajourf Karta och stotus

N

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

1482-2018/90.1 (Divu) Ledningsrätt Levande Vatten Och Avlopp

1482-2020/53.1 (DiVu) Ledningsrätt Levande Vatten Och Avlopp
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övEnröntruesLEDNrNGAR, vARAV EN FöR vATTEN ocH wÄ röR nvlopp, MED puMpsrATtoNER, BRUNNAR,
VISARE OCH övRIen nNoRDNINGAR soM BEHöVs FöR DEss ÄNDAMÄ1.

Kommun

Akt

Datum

N

mä rkning/beskrivning

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Kungälv

Dotum

2022-04-2r

Åtgörd

FRGL

Hiinvisningstyp

Berörkrets ändrad

Senost iindrod Under ajourf Karta och stotus

2021-ot-07 2022-04-21"

Officialservitut Levande Parkering1482-952.1 (DiVu)

Senast öndrod

Kungälv

Kungälv

ATT ANVÄNDA OMRÄDE X FöR PARKERING AV FORDON.

rkning/beskrivning:

Under ojourf Karto och stotus

N

Dotum

2009-01-14

74821M-O7 I 67 09.t (DiVu) Avtalsservitut NG,PLANTERING

Kungälv

Levande Tl

rkning/beskrivning

RÖJ N I N G, PLANTER I NGsFÖR BU D

Senast öndrod Under ajourf Karta och status

N

Dotum

2007-02-21

Taxering

498 lndustrienhet, gatu- eller parkmark

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

lndustritillbehör saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2079

rde tkr:
kod

ing:

u lvs Kommun

ägare

Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: 199213
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Kommuner

r saknas)

heter

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

824 Specialenhet, bad -, sport - och idrottsanläggning

Utgörtaxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

2019

(FB)

Kommuner

saknas)

Skattemynd/konton 74t2 Areal i kvm:

kod

ngsvärde tkr:

ing:

ndustritillbehör:

ägare

ungälvs Kommun

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

825 Specialenhet, skolbyggnad

Utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet

Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

(FB)

Kommuner

2019

U

Skattemynd/kontor: 7412 Areal i kvm: 27OOOppgiftsår:

ngsvärde tkr:

ing:

nd ustritillbe hör:

ägare

Kommun

gäller även för

ngsenheter

sakna

442 81 Kungälv

Andel: 1/1

Juridisk form
Ägandetyp:

Hus 1

Hus 2

ren a re

Namn enligt lagfart:

Dagboksnummer:

Köp(även transportköp)
Juridisk form:

Andel:

Kungälvs Kommun

64/27s3

1962-08-01

Kommuner

tlt

Kommun (FB)

442 81 Kungälv

1964-12-t6

Anmärknin Anmärkn

lnskrivningsdatu m:

lngen köpeskilling redovisad.
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Tomträttsinnehavare

Tidigare ägare

Tomträttsupplåtelse

lnskrivningar

Anteckningar

Noteringa r (kommunspecffi kal

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

(Uppgifter saknas)

---Listanslut---
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 9 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 105/2022

Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 
mfl. (Dnr KS2022/1841)
Sammanfattning
I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré 
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, 
Dnr KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal 
tecknas avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. 
Inom planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken 
bostäder där 30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal 
mellan Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal 
har tagits fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera 
detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3. 

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande 
en byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen 
på 7,2 miljoner kronor. 

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering 
och prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal. 

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av 
geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och 
allmänna anläggningar som behöver genomföras innan ny byggnation inom 
detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet och projektet 
förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen. 

Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.  
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för 
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till 
Kommunen av ägaren till Pumpen 3.

Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna 
anläggningar inom planområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende 
dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.
Bilaga Exploateringsavtal, Pumpen 3
Bilaga Genomförandeavtal, G1
Bilaga Marköverlåtelseavtal, M1
Bilaga Bilaga K1 - Karta för områdesindelning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 10 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Bilaga Bilaga K2 - Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga Bilaga K0 - Karta över överlåtet område
Bilaga Bilaga MB - Moderbolagsborgen
Bilaga Bilaga F1 - Fastighetsutdrag

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby 

AB godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns.
3. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och 
exploateringsavtal.

__________

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 
KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 27 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 254/2022

Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 
mfl. (Dnr KS2022/1841)
Sammanfattning
I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré 
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, 
Dnr KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal 
tecknas avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. 
Inom planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken 
bostäder där 30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal 
mellan Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal 
har tagits fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera 
detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3. 

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande 
en byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen 
på 7,2 miljoner kronor. 

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering 
och prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal. 

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av 
geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och 
allmänna anläggningar som behöver genomföras innan ny byggnation inom 
detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet och projektet 
förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen. 

Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.  
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för 
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till 
Kommunen av ägaren till Pumpen 3.

Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna 
anläggningar inom planområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende 
dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.
Bilaga Exploateringsavtal, Pumpen 3
Bilaga Genomförandeavtal, G1
Bilaga Marköverlåtelseavtal, M1
Bilaga Bilaga K1 - Karta för områdesindelning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 28 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Bilaga Bilaga K2 - Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga Bilaga K0 - Karta över överlåtet område
Bilaga Bilaga MB - Moderbolagsborgen
Bilaga Bilaga F1 - Fastighetsutdrag
Bilaga Protokollsutdrag - Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl. - Utskottet för 
Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1.  Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby 
AB godkänns.
2.  Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns. 
3.  Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och 
exploateringsavtal.

__________

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 
KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 9 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 105/2022

Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal 
avseende dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 
mfl. (Dnr KS2022/1841)
Sammanfattning
I samband med antagande av detaljplanen ”Detaljplan för bostäder och verksamheter Entré 
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 i Kungälvs kommun”, 
Dnr KS2015/1826, ska genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal 
tecknas avseende förutsättningar och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen. 
Inom planområdet planeras verksamheter för centrumverksamhet samt cirka 80 stycken 
bostäder där 30% avses bli hyresrätter och 70% bostadsrätter. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal 
mellan Kungälvs kommun och företaget Entré Ytterby AB. Ett förslag på exploateringsavtal 
har tagits fram mellan Kommunen och den privatägda fastigheten Pumpen 3, för att reglera 
detaljplanens genomförandefrågor som berör Pumpen 3. 

I upprättat marköverlåtelseavtal försäljs ca 1500 kvm kvartersmark för bostäder, omfattande 
en byggrätt på 1200 BTA (byggnadsteknisk area). Detta genererar en intäkt till Kommunen 
på 7,2 miljoner kronor. 

En markanvisning ges på kommunal mark i genomförandeavtalet på 48 månader. Värdering 
och prissättning kommer att göras inför tecknande av kommande marköverlåtelseavtal. 

Genomförande av detaljplanen kommer att generera kostnader genom utförande av 
geotekniska förstärkningsåtgärder, marksanering samt utbyggnad av allmän plats och 
allmänna anläggningar som behöver genomföras innan ny byggnation inom 
detaljplaneområdet är möjlig. Dessa kostnader bedöms rymmas inom projektet och projektet 
förväntas att, i enlighet med framtagna kalkyler, generera ett överskott till Kommunen. 

Plankostnader för framtagande av berörd detaljplan fördelas mellan Kommunen och 
Exploatören, där Kommunens andel av plankostnaderna uppgår till 3 miljoner kronor.  
Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 2,5 miljoner kronor till Kommunen, för 
omlokalisering av återvinningscentral. 20 000 kronor i gatukostnadsersättning ska betalas till 
Kommunen av ägaren till Pumpen 3.

Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna 
anläggningar inom planområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal, Marköverlåtelseavtal och Exploateringsavtal avseende 
dpl Entré Ytterby. Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106, Pumpen 3 mfl.
Bilaga Exploateringsavtal, Pumpen 3
Bilaga Genomförandeavtal, G1
Bilaga Marköverlåtelseavtal, M1
Bilaga Bilaga K1 - Karta för områdesindelning
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 10 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Bilaga Bilaga K2 - Karta för åtgärder inom detaljplaneområdet
Bilaga Bilaga K0 - Karta över överlåtet område
Bilaga Bilaga MB - Moderbolagsborgen
Bilaga Bilaga F1 - Fastighetsutdrag

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal med Entré Ytterby 

AB godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med KB Kungälv Pumpen 3 godkänns.
3. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna upprättat genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och 
exploateringsavtal.

__________

Expedieras till: Entré Ytterby AB – Att Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv 
KB Kungälv Pumpen 3 – Att: Bertil Börjesson, Box 600, 442 17 Kungälv

För kännedom till: Sandra Vokstrup – Enheten Kart och Mark
Boris Damljanovic – Enheten Kart och Mark 
Fredric Arpfjord – Verksamhet Plan och Myndighet
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-10-03

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-09-15

Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr
KS2015/1826-88)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter.
Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för verksamheter.
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på
Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts under
tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från statliga organ
samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 6
yttranden.

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att kommunen
säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering av
bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade entrén
ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.

Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som antagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid har gått
ut. Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven planprocess.

Juridisk bedömning

Planförslaget tas fram genom byggherredriven planprocess enligt beslut av kommunstyrelsen den
23 mars 2016 § 81/2016. Planhandlingar och utredningar tas fram av konsulter på uppdrag av
byggherren. Förvaltningen bidrar med underlag, kvalitetssäkring och formell handläggning.
Samverkansavtal och uppdragsavtal har tecknats för planarbetet. Exploateringsavtal samt
marköverlåtelseavtal upprättas med exploatören före planens antagande.

Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. MKB har därför inte tagits
fram. Planförslaget handläggs med standardförfarande, då planen överensstämmer med ÖP och
FÖP Ytterby.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
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Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av 
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område. 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna verksamheter. 
Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för verksamheter. 
Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby österifrån på 
Marstrandsvägen.

Planförslaget ger också ett bättre nyttjande av marken, som ligger i ett bra läge för kollektivtrafik 
och med god tillgång till kommunal och kommersiell service.

Bedömning
Sedan detaljplanen startades har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby tagits fram och antagits 
av kommunfullmäktige 2021-04-15. I detta arbete eftersträvas komplettering och förtätning inom 
Ytterby. Aktuellt planområde ligger inom det som definieras som Centrala Ytterby i FÖP:en. Från 
allmän synpunkt eftersträvas en högre exploatering inom planområdet. Byggherren bedömer dock 
att detta blir en mer kostsam lösning, då parkering i så fall måste ske i parkeringsdäck. Föreslagen 
exploateringsgrad får därmed anses som acceptabel.

Planförslaget påverkar området kring Kyrkebäcken. Detta är viktigt för fiskbeståndet och vattnets 
kvalitet bl.a. då bäcken mynnar i Nordre Älv som utgör Natura 2000-område. Kyrkebäcken 
nedströms planområdet har risker avseende stabilitet. Det innebär att rimligt flöde i bäcken måste 
säkerställas. Dagvattenutredning har tagits fram som stöd för planförslaget. Även en studie av 
miljön kring bäcken har tagits fram med förslag om hur naturvärdena kan utvecklas. 
Trafiksituationen vid korsningen Hollandsgatan – Torsbyvägen och rondellen vid väg 168 är 
ansträngd.

Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts under 
tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från statliga organ 
samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 6 
yttranden. 

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att kommunen 
säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering av 
bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och gestaltade entrén 
ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. 

Bedömning

Bullerutredningen har uppdaterats utifrån inkomna synpunkter. Planförslaget har kompletterats med 
bestämmelser om dag- och skyfallshantering, erosionsskydd, stabilitetsåtgärder och 
markföroreningar, samt ett litet u-område för ledningsrätt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
-Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning till aktivitetsstråk och i nära anslutning till 
Kastellegårdsskolan med dess bollplan.  
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Mål nr 6: En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Genom byggnation inom berört område utnyttjas befintlig utbyggd infrastruktur som finns inom och i 
direkt anslutning till detaljplaneområdet, till exempel vägar och vatten- och avloppsnät.

Mål nr 7: Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Bostäderna är lokaliserade med centralt läge i Ytterby med gång och cykelavstånd till Ytterby 
station och service på orten. Detaljplaneområdet ligger samtidigt i direkt anslutning till 
Marstrandsvägen där busshållplats finns. Längs med Marstrandsvägen finns en befintlig gång och 
cykelväg som leder mellan Ytterby och Kungälv. Detta medför goda förutsättningar för resor till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Med ökat bostadsutbyggande 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 
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 
Barnperspektivet:
Området ligger nära skolor och förskolor. Närhet till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik ökar 
de äldre barnens möjlighet att självständigt nå sina aktiviteter. Hollandsgatan har en begränsad 
trafik och behöver inte korsas för att nå Kastellegårdsskolan, där de yngsta barnen kommer att gå.

Jämställdhetsperspektivet:
Statistiskt finns skillnader mellan mäns- och kvinnors levnadsmönster. Även andra faktorer 
påverkar individers behov och möjligheter. Föreslaget område har goda förutsättningar för alla att få 
ett bra vardagsliv genom nära tillgång till service som skolor och handel samt att området nås med 
alla trafikslag, inte minst kollektivtrafik med god kapacitet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik bedöms inte relevant i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Området berörs av utbyggnad av ny huvudledning för VA. Denna passerar inte genom området 
som sådant, men förutsätter ny pumpstation. Lokala ledningar byggs ut i Hollandsgatan.

Planarbetet bekostas av byggherren och kommunen, som därmed friskrivs från planavgift vid 
sökande av bygglov. Kostnader för utbyggnad regleras i exploaterings- och marköverlåtelseavtal.
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Förslag till beslut
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-Tunge 
1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Anders Holm Fredric Arpfjord
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 
Johan Hellborg, planarkitekt
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör

För kännedom till:
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering
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Johan Hellborg
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Enhetschef Plan

Ida Brogren

ANTAGANDEHANDLING

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

ENTRÉ YTTERBY
Detaljplan för bostäder och verksamheter

Upprättad
2022-03-25 Rådhuset Arkitekter AB
rev 2022-09-16 Kungälvs kommun

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5

§ 1 st 2 p.

GataGATA

CYKEL

GÅNG

Cykelväg 

Gångväg 

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

C1

Bostäder

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1400 
kvm bruttoarea (BTA)
Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1600 
kvm bruttoarea (BTA)

C2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

avrinning GATA ska höjdsättas så att dagvatten avrinner
mot öster.

Skydd
erosion Erosionsskydd ska anläggas.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

last Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

geo Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Balkong och skärmtak får kraga ut över
prickmark.

Inom användningsområde C1 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1400 kvm.
Inom användningsområde C2 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1600 kvm. Sammanlagd bruttoarea (BTA) får uppta högst 3200 kvm.
Inom användningsområde B gäller att huvudbyggnader får uppföras med en
sammanlagd bruttoarea (BTA) om högst 8300 kvm. Därutöver får
komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd byggnadsarea (BYA)
av högst 500 kvm.

Marken får inte förses med byggnad

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot GATA, 2 meter
från gräns mot annan allmän plats och minst 4 meter från annan
fastighetsgräns. Huvudbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot allmän
plats och minst 1 meter från annan fastighetsgräns. Byggnader ska placeras
så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA med
gång- och cykelbana.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inom användningsområde C1 är högsta byggnadshöjd 5 meter.
Inom användningsområde C2 är högsta byggnadshöjd 10 meter och högsta
nockhöjd 14 meter.
Inom användningsområde B är högsta byggnadshöjd 16 meter och högsta
nockhöjd 20 meter.
Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Fasader mot väg 168 ska utföras obrännbara.
Utrymningsvägar och friskluftsintag ska vara
vända bort från väg 168.

b2 Byggnad som belastar marken mer än 10 kPa
ska grundläggas genom pålning.

Skydd mot störningar
m1 Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras

belastning.,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m2 Lastrestriktion 10 kPa. Marken får ej tillföras mer
belastning än 10 kPa.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3 Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.

Markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå motsvarande avsedd
markanvändning.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små
bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå
vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå
nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats
anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från trafikbuller inte överstiger 50
dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.
Inom användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande
en volym av dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i
klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Villkor för startbesked ,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

a1

a2

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom 
användningsområde B förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder m3 inom användningsområdet 
och geo i angränsande naturområde har kommit 
till stånd.
Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde C2 förrän geotekniska 
stabilitetsåtgärder m3 inom användningsområdet 
och geo i angränsande naturområde har kommit 
till stånd.

Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälpts 
ned till nivå motsvarande avsedd markanvändning.

Markreservat ,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar

x1 Markreservat för allmännyttig gångtrafik

Lokaliseringskarta

Här är vi

Till detaljplanen hör följande handlingar:
· Plankarta
· Planbeskrivning
· Illustrationskarta
· Samrådsredogörelse
· Granskningsutlåtande
· Fastighetsförteckning
· Behovsbedömning
· Skuggstudie
· PM Geoteknik
· Naturvärdesinventering
· Groddjursinventering
· Trafikanalys
· Trafikförslag
· Trafikbullerutredning
· VA och dagvattenutredning
· Miljöteknisk markundersökning
· Utformningsprincip Kyrkbäcken
· PM Risk
· Luftkvalitetsutredning

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000

Grundkarta utgör ett kompletterat
utdrag ur baskartan.
Grundkartans standardklass: 2 
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-08-30 
Koordinatsystem
Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH 2000

Jürgen Persson
Kart- och Mark
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Figur som visar hur nockhöjd och byggnadshöjd
beräknas.
Byggnadshöjd beräknas från markens medelnivå invid
byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter
från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den
allmänna platsens medelnivå invid tomten.
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  PBL 4 kap. 12 §

Upplysningar
Utformningen av dagvattensystemet förutsätts följa
Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd
dagvattenutredning.

Upprättad av:
Anna Eklund
Helena Bråtegren
Rådhuset Arkitekter AB

PLANKARTA
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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)  
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta  
• Samrådsredogörelse   
• Granskningsutlåtande  

  
Övriga handlingar:   

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)  
• Behovsbedömning  

  
Utredningar:    

• PM Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11  
• Naturvärdesinventering inför detaljplan Entré Ytterby, Naturcentrum AB, 2017-05-11  
• Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20   
• Trafikanalys Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20, rev. 2020-05-08  
• Trafikanalys handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10  
• Trafikförslag Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20  
• Trafikbullerutredning Entré Ytterby, Efterklang, 2022-03-02  
• VA och dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18  
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område ”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge  
• 1:11 m fl, Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30  
• Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-09  
• Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31  
• PM Risk, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18  
• Luftkvalitetsutredning, Ramböll, 2020-09-03  

   
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:  

www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-detaljplaner/  

  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,  adress: Ytterbyvägen 
2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på telefonnummer 0303 – 23 80 00.   
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Handläggning  
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 § plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett 
betydande intresse för allmänheten.   

Efter samråd av planförslaget har inkomna synpunkter, med förslag till justeringar och kompletteringar, 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter granskning av planförslaget har inkomna synpunkter, samt 
förslag till justeringar, sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen bedöms kunna antas fjärde 
kvartalet 2022.   

Plankartan är ritad enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 1 augusti 2018 - 30 september 2020 
(Focus bestämmelsekatalog v20180801).   

Upprättandet av detaljplanen följer Kungälvs kommuns arbetsmodell för byggherredriven planprocess.   
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Syfte  
Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter. 
Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett övergivet och delvis 
oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré till Ytterby samhälle. Utbyggnaden 
inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och utveckling av Ytterby.  

Huvuddrag  
Detaljplanen innebär att södra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål och att bostadshus i upp till 
fem våningar kan uppföras inom området. I den norra delen planläggs för centrumanknutna verksamheter i 
upp till två våningar. Hollandsgatan säkerställs i planen och får en ny vändplan samt en passagemöjlighet över 
Kyrkebäcken. Breddning av befintlig cykelbana utmed Marstrandsvägen möjliggörs. Sammantaget bedöms cirka 
80 bostäder och verksamheter upp till 4600 kvm BTA kunna uppföras inom planområdet. Kyrkebäckens 
strandzon planläggs som allmän platsmark, natur. Belastningsrestriktioner införs för att säkra området från 
skred. Kommunen är huvudman för allmän plats.   

PLANDATA  
Lägesbestämning  
Planområdet är beläget på ömse sidor om Hollandsgatan, vid norra 
infarten till Ytterby samhälle, mellan Marstrandsvägen och 
Kastellegårdsskolan. I öster och söder gränsar planområdet till 
Kyrkebäcken och ett biflöde till denna.  

Areal  
Planområdet har en yta av cirka 2 ha.   

Markägoförhållanden  
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt YtterbyTunge 1:106 ägs av 
Kungälvs kommun. YtterbyTunge 1:109 ägs av Kungälv Energi. 
Pumpen 3 ägs av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig 
förteckning över fastighetsägare och rättighetshavare inom och intill 
planområdet framgår av den fastighetsförteckning som hör till 
detaljplanen.  

    
  

Orienteringskarta över planområdets läge i  
kommunen.   
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Översiktskarta med planområdets läge invid östra infarten till Ytterby. Plangränsen markerad med heldragen 
röd linje.   

  
Utdrag ur grundkarta med planområdets avgränsning. Plangränsen markerad med heldragen röd linje.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Kommunala beslut  

- Kommunstyrelsen har 2015-12-16, § 446/2015, fattat beslut att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Pumpen 3, Ytterby-Tunge 1:11 m.fl. med standardförfarande enligt 
PBL 2010:900, kap 5 § 7, under förutsättning att planförslaget inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan.  

- Kommunstyrelsen har 2016-03-23, § 81/2016, fattat beslut om att påbörja byggherredriven 
planprocess med exploatören.  

Översiktsplan  
I Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, ingår planområdet i 
utpekat möjligt förtätnings- eller omvandlingsområde.  

Enligt översiktsplanen ska nya områden främst tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så 
stor utsträckning som möjligt ska befintlig infrastruktur utnyttjas. I centrala Ytterby eftersträvas en 
bebyggelseutveckling med sammanhållen bebyggelse och korta avstånd. Ytterby bör i första hand växa genom 
kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Framförallt i de stationsnära lägena bör en hög 
bebyggelsetäthet eftersträvas. Ytterbys roll som väl integrerad del av centralorten ska bestå och förstärkas. 
Sambandet mellan Kungälv och Ytterby kan förbättras genom gång- och cykelvägar och ny bebyggelse som 
knyter samman de två orterna.  

Översiktsplanen anger att planområdet ligger inom Tätortsavgränsningen av serviceort Kungälv, Ytterby, 
Kareby. För den södra delen anges i översiktsplanen pågående markanvändning centrumområde (rödskrafferad 
yta i kartutdrag nedan). Hela planområdet ingår i utpekat möjligt förtätnings- eller omvandlingsområde (orange 
linje på kartutdrag nedan).  

Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer med Översiktsplan 2010.  

  

Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
FÖP Ytterby antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2021 och beslutet vann laga kraft den 11 maj 2021. Den 
fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för Ytterbys utveckling på lång sikt. Inom centrumområdet 
eftersträvas exempelvis en högre och tätare exploatering jämfört med de mer perifert belägna områdena.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Utdrag ur  Översiktsplan 2010.   Mark -   och  
vattenanvändningskarta Kungälv, Ytterby, Kareby.  
P lanområdets läge markerats med  svart   ring.   
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På markanvändningskartan tillhörande FÖP:en anges för aktuellt planområde ”Centrumbebyggelse förtätning”. 
Inom detta område föreslås en successiv förtätning av bebyggelsen, exempelvis genom på- och ombyggnation 
av befintlig bebyggelse och komplettering med nya byggnader. Störande verksamheter såsom industri föreslås 
ersättas av bostäder, kontor, handel och service. Aktuellt förslag till detaljplan bedöms vara förenlig med 
inriktningen i den fördjupade översiktsplan.  

Göteborgsregionens strukturbild   
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om en gemensam strukturbild för 
hur en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling ska uppnås genom att stärka utpekade stråk och knutpunkter. 
Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt 
GR:s strukturbild. På lokal nivå är Ytterby utpekad som en viktig knutpunkt för service och kollektivtrafik. 
Strukturbilden efterföljs i Översiktsplan 2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för 
bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar 
för gång- och cykeltrafik, etablera handels-, service- och arbetsplatser.  

Detaljplan  
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan. Merparten av planområdet omfattas av Förslag till stadsplan 
för Ytterby stationssamhälle, område söder om Marstrandsvägen, aktnummer 109, som anger markanvändning 
Parkeringsändamål, Idrottsändamål samt Gata och Park. Östra delen av detaljplanen ersätts i sin helhet av 
aktuellt planförslag. (Blå färg på nedanstående illustration.)  

 Fastigheterna Pumpen 3 och Ytterby-Tunge 1:109, Hollandsgatan och gång- och cykelbanan utmed 
Marstrandsvägen omfattas av detaljplan för Ytterbykrysset, aktnummer 313, som för Pumpen 3 anger 
markanvändning Småindustri, hantverk, för Ytterby-Tunge 1:109 Transformatorstation och för Hollandsgatan 
Lokalgata. (Lila färg på nedanstående illustration.)  

I söder gränsar planområdet till Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för Ytterby omfattande del 
av Kastellegården 1:380 m.fl., aktnummer 168. Planen anger markanvändning Allmänt ändamål (A) för 
Kastellegårdsskolan och Idrottsändamål (Ri) för bollplanerna. (Grön färg på nedanstående illustration.)  

Planernas genomförandetider har gått ut.  

  

 
Illustrationskarta som redovisar planområdet i förhållande till underliggande och omgivande detaljplaner. 
Planområdet markerat med röd streckad linje.   



103/22 Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   

 

      
                                                                                

11   

Strategier, planer och program  
I Kungälvs kommun finns ett flertal dokument som stöd för planering och beslut. För arbetet med Entré Ytterby 
bedöms nedanstående vara av särskild betydelse.  

 Kommunfullmäktige har 2017-02-02 fattat beslut om Vision 2040. Visionsdokumentet är det övergripande 
styrdokumentet i kommunen och ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ge vägledning 
vid beslut. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur kommunen ska utvecklas för att vara en 
attraktiv kommun att bo och verka i.   

 I Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022 redovisas övergripande strategier för 
bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bebyggelseutvecklingen ska i första hand 
ske utmed kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby och Kode samt i kommunens serviceorter. För att bidra till en 
hållbar utveckling ska kommunen sträva efter att få en blandad bebyggelse och bostäder med olika 
upplåtelseform i alla kommunens delar.  

 Energiplan för Kungälvs kommun är antagen av kommunfullmäktige 2010-02-11. Syftet med energiplanen är 
att åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och transportanvändning som är baserad på förnybara 
energikällor. Genom att tillämpa två strategier; minska den totala energiförbrukningen och övergå till 
förnyelsebara energikällor och hållbara transporter tar Kungälvs kommun ansvar för att skapa ett fossilfritt, 
resurssnålt, energieffektivt och uthålligt samhälle. Åtgärder är bland annat:  

• Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad.  
• Kungälv arbetar för att uppnå K2020:s måluppfyllelse att 40 % av resorna i Göteborgsregionen ska ske 

kollektivt år 2025.  

  
Grönplan för Kungälvs kommun är antagen i kommunfullmäktige oktober 2006. Det är en handlingsplan för hur 
kommunen ska planera, bygga och sköta park- och naturmark i tätorterna. Övergripande mål är att:  

• Öka den biologiska mångfalden och utöka antalet biotoper  
• Värna om och utveckla platsernas identitet och kulturhistoriska värde  
• Underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och naturmark  

Ytterby ligger omgivet av odlingslandskap i en relativ flack terräng. Det omgivande odlingslandskapet är inte 
tillgängligt för rekreation. Samtliga boende i Ytterby har dock ett grönområde som fungerar som kvarters- eller 
stadsdelspark eller en skog inom 300 meter från sin bostad. Brister som konstateras är att grönområdena är 
ensartade, likformade och har brist på identitet. Barriärerna splittrar upp den gröna strukturen. Förslag på 
projekt för att förbättra situationen i Ytterby är att utveckla gång- och cykelnätet så att tillgängligheten till 
landskapet ökar.  

 Naturvårds- och friluftslivsplan, Kungälvs kommun beslutades av kommunfullmäktige 2005. I planen beskrivs 
naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller också mål och åtgärder 
för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet. Som en fördjupning till naturvårds- och 
friluftslivsplanen finns rapporten Närströvområden i Kungälv-Ytterby, Inventering och åtgärdsplan som bland 
annat redovisar kvaliteter och funktioner för friluftslivet samt viktiga närströvområden runt Ytterby tätort. 
Ytterby är i jämförelse med många tätorter i samma storlek välförsett med lättillgänglig närnatur som 
dessutom ofta har höga upplevelsevärden. Rapporten är antagen av kommunfullmäktige 2008.  

 Trafikplan 2017 - Plan för smart och effektiv parkering samt Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och effektiv 
parkering beslutades av kommunfullmäktige 2015-12-10. En reviderad Parkeringsnorm har i juli 2021 antagits 
av kommunfullmäktige. Trafikplan 2017 är ett inriktningsdokument med målår 2030 och innehåller en 
övergripande bristsanalys och strategier för utveckling av transportsystemet. Trafikplan 2017 har som 
resultatmål att öka andelen gångresor med 15%, cykelresor med 10% och kollektivtrafikresor med 40% 
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samtidigt som ensambilsåkandet ska minska. Parkeringsnormen ger anvisningar för hur parkering ska beräknas 
i samband med bygglov och detaljplan för att uppnå trafikplanens mål.   

 Kungälvs kommun har en Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18, med tillhörande Dagvattenhandbok, antagen 
2017-04-26, som ska beaktas vid upprättande av VA-utredningar. Policyn ger konkreta ställningstaganden för 
hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan handboken för ett utvecklat 
resonemang kring hur ställningstagandena ska eftersträvas och uppnås.  

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN  
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med 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.  

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och 
våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Kungälvs 
kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram 
rapporten Kungälv kommuns lokala miljömål (reviderad februari 2010). I det aktuella planförslaget bedöms 
främst följande miljömål beröras: God bebyggd miljö, Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt 
växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.  

God bebyggd miljö  
Miljömålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer, tätorter och annan byggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Översiktsplanen pekar ut vilka 
områden som är lämpliga att bebygga kopplat till kollektivtrafik, värdefull natur mm. Ett åtgärdsområde som 
identifierats i de lokala miljömålen är buller. Planförslaget har utformats för att minimera bullerpåverkan på 
planerade bostäder.  

Begränsad klimatpåverkan, frisk luft  
Målet ”Begränsad klimatpåverkan” innebär bland annat att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras 
på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Kommunens val när det 
gäller lokalisering av nya bostäder och verksamheter identifieras som en viktig faktor för att begränsa framtida 
utsläpp i ett större sammanhang. Det är god resurshushållning att omvandla planområdet och nyttja det för 
bostäder och verksamheter även om exploateringen innebär en viss lokal påverkan. Området har ett läge med 
god kollektivtrafik och väl utbyggd service samt infrastruktur.  

Giftfri miljö  

Enligt det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” ska miljön vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Kända 
markföroreningar inom planområdet kommer att saneras när planområdet byggs ut.   

Levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv  
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” avser bland annat att Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Många växt- och djurarter är beroende av att 
vattendragen skyddas från alltför stor exploatering. Näringsämnesläckage och miljögifter från t.ex. vägavrinning 
försämrar livsmiljöerna i dessa känsliga ekosystem. I Kungälv finns 12 vattendrag som av länsstyrelsen klassats 
som regionalt fiskeintresse. Kommunen har under flera år arbetat för att förbättra statusen i dessa, 
fiskvårdsåtgärder har bland annat genomförts i Kyrkebäcken. För att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för 
öring är det viktigt att vattendraget beskuggas, att tillräckligt med lekbottnar finns och att eventuella 
vandringshinder tas bort och att nya inte tillskapas.  
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 Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att ingen negativ 
påverkan uppkommer på recipient. Det är angeläget att stabilitetshöjande åtgärder genomförs utan negativ 
inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.  

Behovsbedömning  
Alla planer som upprättas av kommunen ska i ett tidigt skede i processen behovsbedömmas enligt Miljöbalkens 
6 kap 11§. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning ska 
genomföras eller inte. Anses planens genomförande kunna leda till betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 11-13 §§ genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. I samband med behovsbedömningen ska även Länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över denna.   

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ 
Miljöbalken. Förslaget till detaljplan är förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel och planens konsekvenser 
bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats.  

 En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.   

Avvägningar enligt Miljöbalken  
Riksintressen (3 kap MB)  
Planläggningen berör inte riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Sammantaget bedöms detaljplanen vara 
förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.  

Hushållningsbestämmelser (4 kap MB)  
Planläggningen bedöms inte påverka eller beröra område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap miljöbalken.  

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)  
Miljökvalitetsnormer 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.   

Vattenförekomst  

Kyrkebäcken som gränsar till planområdet i sydost mynnar i vattendraget Nordre Älv. Nordre Älv omfattas av 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska statusen för vattenområdet 
måttlig, då älvens vattennivåer regleras på ett sätt som påverkar den ekologiska statusen negativt. 
Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2021. Förslag till 
ny miljökvalitetsnorm är att god ekologisk status ska uppnås senast 2027. Den kemiska statusen är god, 
förutom gällande kvicksilver och kvicksilverföroreningar.   

Föroreningar i utomhusluft  

I anslutning till planerade byggnader finns två relativt hårt trafikerade vägar, Marstrandsvägen och 
Torsbyvägen. En luftkvalitetsutredning ”Luftkvalitetsutredning, Entré Ytterby, Modellberäkning och mätning av 
kvävedioxid och PM10” daterad 2020-09-03 har därför tagits fram av Ramböll. Utredningen baseras på 
mätningar av PM10 och kvävedioxid vid Marstrandsvägen samt modellberäkningar.  

En uppräkning har gjorts med hänsyn till minskade trafikmängder under Coronapandemin. Erhållna mätresultat 
och modellberäkningar visar att miljökvalitetsnormerna inte riskerar överskridas varken för dagens eller 
framtida förhållanden. Området kring Hollandsgatan bedöms ha god luftväxling.  
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Natura 2000  
Planläggningen berör inget Natura 2000-område, men recipient för dagvatten från planområdet är Nordre älv, 
som utgör Natura 2000-område. Älvdalgången och älven utgör ett betydelsefullt område för fågellivet, såväl för 
häckande, rastande som övervintrande arter.  

Strandskydd (7 kap MB)  
Kyrkebäcken omfattas inte av strandskyddsbestämmelser.  

Vattenverksamhet (11 kap MB)  
Kyrkebäcken ingår i markavvattningsföretag (Castellegården 
mfl TF 1928, aktnummer O-E1a0101). 
Markavvattningsföretaget tillkom i syfte att torrlägga 
omkringliggande marker för att kunna bedriva jordbruk på 
dessa. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte inverka 
på markavvattningsföretagets funktion.   

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende 
stabilitetshöjandeåtgärder inom vattenområdet har gjorts till 
Länsstyrelsen. Åtgärderna godkändes genom beslut daterat 
2021-06-16. I beslutet anges försiktighetsåtgärder som ska 
vidtas då ingreppen utförs. Om åtgärden inte påbörjats inom 
två år eller avslutats inom fem år från beslutets datum, ska 
förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen.   

  
    

FÖRUTSÄTTNINGAR & 
FÖRÄNDRINGAR  

Natur  
Mark och vegetation  
Förutsättningar  

Planområdet består till största del av öppna gräsytor och ruderatmarker. Nästan halva ytan utgörs av hårdgjord 
asfalterad mark eller byggnader. Utmed planområdets östra och södra gräns rinner Kyrkebäcken och ett biflöde 
till denna. Planområdet är så gott som plant. Marken sluttar svagt mot sydost, från cirka +10,5 meter i väst till 
cirka + 8,5 meter i öst. Slänterna ner mot bäckarna är branta och ett par meter höga. Längs med bäcken och 
dess biflöde finns en bård av lövträd. I planområdets södra kant finns också ett tätt och planterat bestånd med 
30- till 60-åriga granar.   

 Inom planområdet utgörs jorden i regel av fyllnadsmaterial som underlagras av torrskorpelera och lera. 
Fyllnadsmaterialet har en mäktighet av mellan cirka 0,7 och 2,6 meter och utgörs bland annat av mulljord, 
asfalt, grusig sand, torrskorpelera samt lera. Den naturligt lagrade leran har en mäktighet mellan cirka 14 och 
28 meter och den övre delen av leran har utbildats till torrskorpelera. Torrskorpelerans mäktighet varierar 
mellan cirka 0,5 och 2,5 meter. Från ett djup av 5 meter klassas leran som kvicklera. Djup till fast botten 
varierar mellan cirka 15 och 33 meter.  

 Grundvattenytan bedöms ligga mellan cirka 1,5 och 3,2 meter under markytan. Grundvattennivåer varierar 
troligen med årstid och nederbörd. Bäckar i anslutning till planområdet är vattenförande och tidvis hårt 
belastade.   

Ungefärlig utbredning  markavvattnings - 
företag ets båtnadsområde   i anslutning till  
planområdet; Castellegården TF 1928,  
blåmakerat område. U tsnitt från länsstyrelsens  
webb GIS.    
Planområdets avgränsning markerad med svart  
streckad   linje.   
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Illustrationer över planområdet: nuläge (t.v.) och efter föreslagen utbyggnad (t.h.), KAKA Arkitekter.  

  
Naturvärdesinventering  

En Naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram som underlag för planarbetet. Utredningen har utförts av 
Naturcentrum AB och redovisas i rapport Naturvärdesinventering, inför detaljplan Entré Ytterby, daterad 2017-
05-11. Förutom inventering av naturvärden har fördjupade undersökningar gjorts av Kyrkebäckens lopp genom 
inventeringsområdet.  

 Vid inventering har tre naturvärdesobjekt identifierats. Två av dessa utgörs av strandnära lövskogsbårder 
utmed Kyrkebäcken och dess biflöde (visst naturvärde – klass 4), ett utgörs av själva Kyrkebäcken (påtagligt 
naturvärde – klass 3).  

 Kyrkebäckens södra (västra) gren hyser ett reproducerande bestånd av öring Salmo trutta. I den södra 
bäcksträckan har åtgärder som syftar till att gynna arten genomförts. Åtgärderna har lett till att det idag finns 
fem mindre forssträckor med tillhörande lämpliga lekbottnar längs den berörda delen av bäcken. En viktig 
komponent för att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för öringen är att vattnet skuggas, åtminstone delvis. 
Beskuggning av träd skapar områden för öringen att söka skydd i samt tillför grovt organiskt material som ökar 
mångformigheten på vattendragets botten. Träden som står på södra sidan bäcken bidrar i en mycket högre 
utsträckning till beskuggningen än de som står på norra sidan bäcken. Skuggande träd är framför allt viktigt i 
anslutning till forssträckorna och lekområdena. För att minimera risken för påverkan på öringbeståndet bör 
bårder med lövträd och buskar sparas intill dessa sträckor.  

Fyra naturvårdsarter (Skogsalm, getlav, glansfläck, myskbock) påträffades vid inventeringen. Getlav är den enda 
av påträffade arterna som har ett formellt skydd. Getlaven är fridlyst i hela landet och dess skydd regleras i 
Artskyddsförordningen. Getlav påträffades på strandnära sälg vid Kyrkbäcken.  

En kompletterande inventering avseende förekomst av groddjur har utförts i anslutning till bäckområdet, 
Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20. Inga groddjur noterades vid inventeringen och 
sammantaget bedöms inga delar av investeringsområdet vara lämpligt som fortplantnings- eller viloplatser för 
groddjur.  
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Inventeringsområdet markerat med röd linje. Naturvärdesobjekt 1 och 2 är markerade med gul färg och 
Naturvärdesobjekt 3 med orange färg. De naturvårdsarter som påträffats är markerade med röda punkter. 
Utdrag ur Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2017-05-11.   

Planförslag  

Vid genomförande av planen kommer markarbeten utföras för såväl stabilitetshöjande åtgärder, marksanering, 
ledningsförläggning, grundläggning, dagvattenanläggningar som iordningsställande av kvartersmark. I samband 
med dessa åtgärder kommer vegetationen inom kvartersmark tas bort. Enligt föreslagen utbyggnad inom 
området kommer ny vegetation att planteras vid iordningställande av kvartersmark, för förslag se 
”Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31”.   

För bäcken och bäckens närområde planläggs ett område med en varierande bredd om cirka 4–7 meter som 
allmän plats NATUR. Det ger kommunen fortsatt rådighet över bäcken, bäckens kantzoner och dess närområde. 
Mellan kommunen och exploatören upprättas ett servitut som säkerställer kommunens rätt att ta väg över och 
längs med  bostadskvarteret och centrumkvarteret för skötsel och underhåll av bäck och naturområde. 
Åtkomst för drift förslås uppnås via gångvägar eller stickgator inom kvartersmark.  

Stabilitetshöjande åtgärder i form av erosionsskydd och mindre avschaktning av släntkrön behöver utföras i 
anslutning till bäckområdet. I samband med de stabilitetshöjande åtgärderna krävs att träd tas ned. Skuggande 
träd återplanteras i anslutning till forssträckorna och lekområden, exempelvis genom nyplantering av klibbal. 
Bäckens kanter kan med fördel tillåtas att växa igen med gräs och örter, i syfte att öka fårans stabilitet och 
minska erosionen. Det är dock angeläget att vass inte breder ut sig då det inte är positivt för öringbeståndet. 
De nedtagna träden utgör endast en mindre andel av de befintliga träden utmed vattendragen. Vegetationen 
på bäckens södra och östra sida påverkas inte av planens genomförande.  Sälgen med Getlav kommer inte att 
påverkas av åtgärderna.  

Föreslagna erosionsskydd som utförs i form av stensamlingar kan bidra positivt med gömställen för fisk. Slam 
och lera kan försämra de grusiga lekbottnarnas kvalitet och eventuellt kväva öringens rom och yngel. 
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Markarbeten i bäckens närhet ska utföras vid en tidpunkt då rom och yngel inte riskerar att påverkas, och 
åtgärder ska vidtas så att slam och lera inte rinner ut och grumlar bäcken. Känsliga perioder för arten är främst 
under lekperioden i oktober-november samt under april-juni då fiskynglen kläcks och ska växa till sig.  

  
Utformningsprincip Kyrkebäcken  

På uppdrag av Kungälvs kommun har COWI studerat Kyrkebäckens årum och redovisar i rapporten 
Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31 övergripande förslag för utveckling och gestaltning 
av bäckens närområde. 

 Geotekniska förhållanden  
Förutsättningar  

Som underlag för planarbetet har en geoteknisk utredning genomförts, vilken redovisas i PM Geoteknik, AFRY, 
2021-02-11, och sammanfattas nedan.   

Befintliga stabilitetsförhållanden mot bäcken bedöms ej vara tillfredsställande. Stabilitetshöjande åtgärder 
behöver vidtas vid Kyrkebäcken och dess biflöde för att erforderliga stabilitetskrav både för befintliga och 
planerade förhållanden ska kunna uppfyllas. Eftersom befintlig vegetation inom bäckstråket i största möjligaste 
mån ska bevaras och markarbeten inom vattenområdet minimeras, rekommenderas en kombination av KC-
pelarförstärkning, lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön. Vidare krävs 
erosionssäkring vid ytterkurvor av bäckfåran och dess biflöde för att säkerställa geometrin och därmed 
stabiliteten hos slänterna. Bakåtgripande skred bedöms inte utgöra en riskfaktor.   

Leran inom planområdet bedöms vara sättningskänslig och långtidssättningar kan uppkomma vid påförande av 
last eller grundvattensänkning. Grundläggning av byggnader bedöms lämpligast utföras med mantel- eller 
spetsburna pålar beroende på jorddjup.   

Planförslag  

I samband med markarbeten vid planens genomförande kommer stabilitetshöjande åtgärder behöva utföras 
inom planområdet för att kunna uppfylla erforderliga stabilitetskrav. En kombination av KC-pelarförstärkning, 
lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön samt erosionssäkring i ytterkurvor hos 
Kyrkebäcken och dess biflöde föreslås i geoteknisk PM daterat 2021-02-11.    

På plankartan finns därför planbestämmelser om att geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras, 
släntkrönet ska schaktas av och marken ska förstärkas. Bestämmelserna är kopplade till villkor om startbesked 
för utbyggnad av bostäder inom den södra delen respektive centrumverksamhet i den östra delen. Åtgärderna 
ska vara utförd innan startbesked för byggnation får ges.    

Utifrån rekommendationer i geotekniskt PM om maxbelastning på marken införs även planbestämmelser om 
lastrestriktioner inom planområdets södra och östra delar närmast bäcken (0-10 kPa). Markens beräknade 
tålighet för laster enligt utredningen redovisas på kartan nedan.   

De delar av användningsområde B och C2 som får bebyggas bedöms enligt geotekniskt PM tåla en belastning 
om 10 kPa längs bäcken och 30 kPa inom större delen av användningsområdena. Med hänsyn till detta anges 
inom område B och C2 en bestämmelse om att ”Byggnad som belastar marken med mer än 10 kPa ska 
grundläggas genom pålning”. Ny bebyggelse kommer därmed inte påföra last utöver vad som rekommenderas i 
geotekniskt PM. Lättare byggnader såsom förråd kan utföras med platta på mark.  
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Redovisning av markens tålighet för laster samt områden där förstärkning och erosionsskydd föreslås. Utdrag 
ur PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11.  

Inom planområdets norra del som motsvarar användningsområde C1 bedöms marken klara en belastning om 
40 kPa. Planbestämmelser om lastrestriktion och pålning bedöms inte vara nödvändiga då de åtgärder som 
planen medger understiger den belastning som marken tål. Med hänsyn till sättningsrisken rekommenderas 
dock att grundläggning sker med pålning.  

Inom gatumark föreskrivs att geotekniska åtgärder ska vidtas närmast bäcken, och att marken ej får tillföras 
belastning. Åtgärden bör utföras oavsett om gatan byggs ut eller inte men krävs inte för utbyggnad inom 
kvartersmark. Bestämmelsen kopplas därför inte till villkor om startbesked. Belastningen av den förväntade 
trafikmängden motsvarar 10 kPa.  

Förorenad mark  
Förutsättningar  

Inom planområdet har det tidigare legat en isbana och nuvarande verksamhet är bland annat en 
återvinningscentral (ÅVC Ytterby). I syfte att översiktligt identifiera vilka markföroreningar som eventuellt kan 
finnas inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts. Utredningen redovisas 
i rapporten Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område ”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge 1:11 m fl, 
Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30.   
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Vid markundersökningen togs jordprover, asfaltsprov samt grundvattenprov vilka analyserades och jämfördes 
med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig markanvändning (KM) då 
området ska bebyggas med bostäder. Jämförelse har även skett med mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt farligt avfall (FA) enligt Avfall Sverige. Förorening över KM (samt även MKM i enskild punkt) har påvisats i 
tre punkter. Det är dock inte någon omfattande föroreningssituation i området och det är enbart i en punkt där 
föroreningshalter   

  

  

 

Illustration över provtagningspunkter med förorening över KM och MKM, tre punkter.  

över MKM har påvisats (inom området för återvinningscentralen) samt två punkter med påvisade halter över 
KM i anslutning till den före detta ishallen. Naturvårdsverkets riktvärden överskrids i tre punkter med avseende 
på zink, PAH, enskilda parametrar av alifater och aromater samt PCB7. I grundvattnet har förhöjda halter av 
metaller påträffats, främst nickel och arsenik, inom bedömningsklass 3 och 4 enligt SGU:s bedömningsgrunder.    

Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för att med säkerhet kunna avgränsa föroreningen i 
plan och djup. Enligt den bedömning som görs i utredningen kommer något slag av avhjälpande åtgärder att 
krävas vid exploatering av området. Eventuell påverkan från området vid återvinningscentralen till närliggande 
Kyrkebäcken är i dagsläget inte utrett.  

Inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av exempelvis Arsenik och Kobolt, så kallade bakgrundshalter. 
Detta är inte att se som förorening. Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av 
Kungälvs kommun.  

Planförslag  

  

MKM   

KM   

KM   
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I samband med övriga markarbeten kommer planområdet saneras genom att förorenad mark tas bort och körs 
till deponi. Planbestämmelse införs som reglerar att startbesked inte får ges innan markens lämplighet har 
säkerställts genom avhjälpande av markföroreningar. Marken ska vara sanerad ner till motsvarande nivå enligt 
gällande krav för angiven markanvändning. 

Inför markarbeten ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas (28 § förordningen 1998:899 om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas innan dess att 
tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna i anmälan. Miljökontroll i samband med kommande schaktning bör 
ske för att säkerställa att inga föroreningshalter över tillämpningsbara riktvärden kvarlämnas i 
schaktbotten/väggar och att masshantering avseende förorenad jord sker på ett korrekt sätt.  

Radon  
Förutsättningar  

Planområdet täcks med mäktiga lager lera. Jordlagren bedöms vara så täta att marken kan klassas som 
lågradonmark. Inga byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt.  

Risk för skred/höga vattenstånd  
Förutsättningar  

Marken närmast Kyrkebäcken är instabil, vilket redovisas i PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11. Se avsnittet 
Geotekniska förhållanden.   

Vattenflödet i Kyrkebäcken fluktuerar och översvämning intill bäckfårornas mötespunkt sydost om 
planområdet inträffar emellanåt. Det är då de lägre liggande markytorna söder om bäcken och planområdet 
som översvämmas. Kommunen har låtit ta fram en skyfallskartering över Ytterby vilken redovisas i rapporten 
Översvämningskartering, WSP, 2016-11-24. Inom planområdet kan delar av Hollandsgatan, främst vändplanen i 
öster, komma att ligga under 0,1-0,3 meter vatten vid 100-årsregn (blått område). Kyrkebäcken och dess 
biflöde får också en högre vattenföring vid skyfall. Bäckarnas botten kan komma att ligga mer än en meter 
under vatten (rött område). Se kartutdrag på nästa sida.   

Planförslag  

Enligt geoteknisk utredning bör stabilitetshöjande åtgärder utföras inom planområdet och erosionsskydd 
anläggas i bäcken för att höja stabiliteten inom området samt förebygga erosion av bäckslänterna. Se avsnittet 
Geotekniska förhållanden.   

Enligt skyfallskarteringen finns ingen risk för översvämning inom områden för planerad bebyggelse. Vid skyfall 
och höga flöden i vattendragen kan vattnet stiga och eventuellt översvämma allmän platsmark, NATUR, i 
strandzonen. Vid skyfall kan vatten ansamlas vid Hollandsgatans vändplan. Risken för översvämning inom 
kvartersmark, på grund av skyfall eller höga vattenstånd i Kyrkebäcken, bedöms som liten. Gator bör höjdsättas 
så att de ligger lägre än omgivande kvartersmark och inom kvartersmark bör marken höjdsättas så att vatten 
avleds mot föreslagna dagvattenanläggningar. Dessa kan med fördel placeras något lägre än omgivande mark 
så att vatten tillfälligt kan ansamlas vid extrema regn. Geotekniska åtgärder i form av avschaktning i anslutning 
till bäcken medför att ytterligare fördröjningsvolymer tillskapas för skyfallsvatten. För att säkra Hollandsgatans 
funktion som avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska höjdsättas så att dagvatten 
avrinner mot öster.  

 



103/22 Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   

 

      
                                                                                

21   

  
Översvämningsrisk vid skyfall. Utdrag ur skyfallskartering över Ytterby. Kungälvs kommun 2017-03-04.   

Kulturmiljö & Fornlämningar  
Inga kända fornlämningar finns inom, eller i anslutning till, planområdet.  

Bebyggelseområden  
Bostäder och verksamheter  
Förutsättningar  

Planområdet har ett centralt läge i Ytterby samhälle och omges av bostadsbebyggelse, mindre verksamheter, 
skolor och öppna jordbruksmarker. Utmed Hollandsgatan finns några mindre verksamhets- och 
industrifastigheter, varav Pumpen 3 ingår i planområdet.   

Inom planområdet finns på fastigheten Pumpen 3, en kontorsbyggnad i ett plan som inhyser en smådjursklinik, 
kontorslokaler och bageri/konditori/catering. I nordöstra delen av området finns en stor allmän parkeringsyta 
och en av kommunens återvinningscentraler, ÅVC Ytterby. Verksamheten överensstämmer inte med gällande 
detaljplan som anger parkeringsändamål för platsen. Strax intill återvinningscentralen ligger en pumpstation 
”Röda stugan” som servar VA-nätet. Södra delen av planområdet är planlagd för idrottsändamål. Inom området 
finns idag en övergiven tennisbana och i den sydöstra delen har det tidigare legat en större isbana. Marken är 
obebyggd.   

Utanför planområdet, på norra sidan Hollandsgatan, ligger Preems bemannade bensinstation med tvätthall och 
servicebutik, och fastigheten Pumpen 2 med en enplansbyggnad där det bedrivs grossistförsäljning av batterier. 
På södra sidan Hollandsgatan ligger en enplansbyggnad som inrymmer en kyltekniksfirma samt en telestation. 
Söder om planområdet, på andra sidan Kyrkebäcken, finns fotbollsplaner och väster om dessa ligger 
Kastellegårdsskolan med fritidshem.   

I fördjupad översiktsplan för Ytterby föreslås flera områden för bostadsutbyggnad inom Ytterby, bland annat på 
åkermarken öster om planområdet. Inga beslut har dock tagits om, eller när, en sådan byggnation skulle kunna 
genomföras.   

Planförslag  
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Planförslaget möjliggör utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter. Avsikten är att 
omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett övergivet och delvis oordnat intryck, till 
ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré till Ytterby samhälle. Utbyggnaden inom planområdet 
utgör del av en planerad och pågående förtätning och utveckling av Ytterby.    

Söder om Hollandsgatan planläggs ett knappt 7400 kvm stort markområde för bostadsändamål.  

Den sammanlagda bruttoarean (BTA) exklusive komplementbyggnader får uppgå till högst 8300 BTA inom 
området. Därutöver får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd byggnadsarea av högst 500 kvm.  

  
  

  
  

Illustration över möjlig utbyggnad inom planområdet (KAKA Arkitekter). Söder om Hollandsgatan uppförs sex 
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Norr om Hollandsgatan uppförs en ny verksamhetsbyggnad i två 
våningar. Inom Pumpen 3 ges möjlighet till ändrad disposition och användning av fastigheten. Hollandsgatan 
rustas upp och förses med en ny vändplan i öster.   

Inom det södra bostadsområdet medger planen en högsta byggnadshöjd om 16 meter och en högsta nockhöjd 
om 20 meter. Regleringen av BTA i kombination med byggnadshöjd/nockhöjd gör att femvåningshus kan 
uppföras inom delar av området. Avsikten är att en variation i våningsantal ska möjliggöras. Bostadshusen är 
planerade att uppföras med relativt flacka tak. Därutöver får teknikutrymmen, hisschakt, fläktar o.d. uppföras. 
Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4 meter.   
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Utmed Kyrkebäcken planläggs ett allmänt stråk med natur. Föreslagen fastighetsgräns för bostadskvarteret 
ligger cirka 5-7 meter från bäckområdet och byggrätten sträcker sig cirka 10-12 meter från bäckområdet. 
Byggrättens utbredning är anpassad efter föreslagna geotekniska stabilitetsåtgärder utmed bäcken. Med 
hänsyn till de geotekniska förutsättningarna är marken längs vattendragen prickad på plankartan vilket innebär 
att den inte får bebyggas. Balkonger och skärmtak tillåts dock kraga ut över prickmarksområdet eftersom de 
inte tillför last.    

Norr om Hollandsgatan planläggs ett cirka 7000 kvm stort markområde för centrumanknutna verksamheter. 
Användningsområdet centrum (C) är avsett för verksamheter som ligger centralt eller på annat sätt ska vara 
lätta att nå. Utöver kontor och hotell möjliggör centrumändamålet även för andra kombinationer av 
verksamheter såsom handel, service, samlingslokaler, gym, vårdcentral och apotek vilket ger detaljplanen en 
flexibilitet över tid. Etableringsmöjligheterna för olika typer av verksamheter begränsas dock av aktuell 
byggrätt, fastighetens storlek och parkeringsbehovet.   

Fastigheten Pumpen 3 planläggs för centrum (C1). Inom fastigheten får maximalt 1400 kvm av ytan bebyggas. 
Yta för detaljhandel får uppgå till max 1400 kvm BTA. Byggnadshöjden är begränsad till 5 meter vilket 
motsvarar bestämmelser i gällande detaljplan. Exploateringsgraden för fastigheten motsvarar därmed vad som 
medges med stöd av gällande detaljplan.   

Inom område som planläggs för centrum (C2) tillåts högst 3200 kvm bruttoarea (BTA). Byggnader får därtill 
uppta högst 1600 kvm av markytan inom användningsområdet. Yta för detaljhandel får uppgå till max 1600 
kvm BTA. Byggnader inom användningsområde C2 får uppföras med en högsta nockhöjd på 14 meter och en 
högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggnadshöjden tillsammans med begränsningar i BTA innebär att högst två 
våningar kan byggas men samtidigt möjliggörs för verksamheter med behov av generös rumshöjd.   

Inom hela planområdet gäller att huvudbyggnader ska placeras minst tre meter från gräns mot GATA för att 
säkerställa skötselområde mellan byggnad och fastighetsgräns utmed gång- och cykelbana. Mot annan allmän 
plats gäller två meters byggnadsfritt avstånd. Mot annan fastighetsgräns gäller att huvudbyggnader ska 
placeras minst fyra meter från gräns, alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska 
placeras minst två meter från gräns mot allmän plats och minst en meter från annan fastighetsgräns. Mot 
cykelbanan och fastighetsgränsen i norr föreslås ett byggnadsfritt avstånd om 4 meter, vilket är markerat på 
plankartan.  

Byggnader ska placeras så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA med gång- och 
cykelbana.    

Exploatörens avsikt är att uppföra cirka 80 lägenheter söder om Hollandsgatan fördelat på sex flerbostadshus i 
fyra till fem våningar. Lägenheterna planeras att upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt. På parkeringsytan i 
nordost är avsikten att uppföra en ny byggnad i två våningar och i denna kunna inrymma centrumanknutna 
verksamheter så som kontor, apotek, vandrarhem/ hotell handel eller café. För fastigheten Pumpen 3 medger 
detaljplanen ändrad användning så att centrumändamål möjliggörs. I övrigt motsvarar byggrätten i aktuellt 
planförslag i princip vad som anges i gällande detaljplan. Fastigheten kan exempelvis nyttjas för djurvård, 

Exempel på möjlig variation i våningsantal och byggnadshöjd. .  Sektion genom planområdet i  nord - sydlig   riktning.   

KAKA Arkitekter 

Verksamhetsbyggnader   
i n orr   

Bostadshus i fyra till fem våningar i söder   

Hollands -   
gatan   
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kontorshotell och gym. Andra utbyggnadsalternativ, utöver vad som beskrivs ovan, är också möjliga med stöd 
av planförslaget.   

Sammantaget bedöms cirka 80 bostäder och centrumanknutna verksamheter om cirka 4600 kvm BTA kunna 
uppföras inom planområdet.  

  
Skuggstudie  

För den föreslagna bebyggelsen har skuggstudier tagits fram, vilka 
bifogas planhandlingarna (Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-
09). Skuggstudien visar hur byggnader i föreslagna lägen kan 
påverka omgivningen med skuggbildning under vår- och 
höstdagjämning samt under vinter- och sommarsolstånd.   

Bostadshusen i söder kommer till viss del att skugga varandra och 
bostadsgården. Hur solförhållandena blir för de enskilda 
lägenheterna beror på lägenheternas placering och orientering i 
husen. På bostadsgården kommer det alltid finnas solbelysta 
områden dagtid under höst- och vårdagjämning. Byggnaderna 
norr om Hollandsgatan har goda solförhållanden och påverkas 
inte av skuggning annat än vintertid.   

Planerade byggnader inom planområdet har ingen påverkan på 
befintlig omgivande bostadsbebyggelse, förutom dagtid vintertid. 
Då har de högre bostadshusen viss skuggpåverkan på delar av 
bostadsfastigheterna norr om Marstrandsvägen. Påverkan bedöms ej som betydande.  

Service  
Förutsättningar  

I Ytterby finns ett gott utbud av kommersiell och kommunal service. Inom en kilometer från planområdet finns 
vårdcentral, folktandvård, skola och förskola. Vid infarten till Hollandsgatan, inom 100 meter från planområdet, 
finns bensinstation med servicebutik. Full offentlig service finns i Kungälv, drygt 3 km öster om planområdet.   

Direkt söder om planområdet finns Kastellegårdsskolan (årskurs F-3 och 4-6) med fritidshem och cirka 300 
meter väster om planområdet ligger Centralskolan. Närmaste förskola är Kastellegården som ligger cirka 300 
meter söder om planområdet. Inom planområdet finns Ytterby återvinningscentral, en smådjursklinik, 
kontorslokaler och bageri/konditori/catering , vilka alla är verksamheter som utgör del av serviceutbudet i 
Ytterby.   

Planförslag  

Då planen medger utveckling och nyetablering av centrumanknutna verksamheter finns förutsättningar att 
stärka serviceutbudet i Ytterby. Befintlig återvinningscentral avvecklas inom planområdet.  I övrigt är avsikten 
att alla nuvarande verksamheter ska kunna finnas kvar. Tillkommande bostäder stärker serviceunderlaget. 

Landskapsbild och gestaltning  
Förutsättningar  

Planområdet har ett exponerat läge invid Marstrandsvägen och Ytterbys östra infart. När man anländer till 
Ytterby österifrån, är återvinningsstationen, pumpstationens teknikhus och de öppna grus- och asfaltsytorna 
det första man möts av. Området ger ett lite övergivet och delvis oordnat intryck. Det är önskvärt med en mer 
välkomnande och tilltalande entré till Ytterby samhälle.  

Utdrag ur Skuggstudie, vårdagjämning kl 15:00.     
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Även mot söder har området ett exponerat läge då det gränsar till Kyrkebäckens dalgång, som söder om 
planområdet utgörs av ett öppet jordbrukslandskap. Dalgången omges av bebyggelse på ömse sidor och kyrkan 
är ett exponerat landmärke. Utmed Kyrkebäcken och dess biflöde växer trädridåer som utgör en viss 
avskärmning mellan planområdet och dalgången samt Kastellegårdsskolan i söder. Inom planområdet finns 
även ett högt och tätt granbestånd som utgör en kraftig avgränsande skärm mot dalgången. Befintliga 
byggnader inom och i anslutning till planområdet är uppförda i ett plan. Högsta byggnadshöjd är enligt gällande 
detaljplan 5,0 meter.  

 

Planförslag  

Entré Ytterby är ett av flera pågående förtätnings- och omvandlingsområden utmed Marstrandsvägen som 
stärker sambandet mellan Kungälv och Ytterby. Utbyggnaden inom planområdet är del i arbetet med att knyta 
samman de två orterna. Mot Marstrandsvägen ges förutsättningar för en byggnation som inramar gaturummet 
och skapar en mer ordnad och gestaltad entré till Ytterby. Förslaget medger olika byggnadshöjder och olika 
täthet inom planområdet. Mot Marstrandsvägen tillåts en varierad byggnadshöjd mellan 5 och 10 meter och i 
det södra bostadskvarteret upp till 16 meter. På avstånd kommer kyrktornet fortfarande att synas över den nya 
bebyggelsen.   

När den höga granplanteringen tas ned kommer planområdet och de föreslagna bostadshusen bli mer 
exponerat mot söder. Trädridån utmed Kyrkebäcken kommer i stort bestå och fortsatt fungera som en 
avskärmning mellan planområdet och dalgången i söder.  

Tillgänglighet   
Planområdets geografiska läge med en flack terräng, närhet till kollektivtrafik med hög turtäthet, tillgång till ett 
väl utbyggt gång- och cykelvägnät som förbinder planområdet med omgivande rekreations- och 
serviceområden, innebär goda förutsättningar för hög tillgänglighet för boende och verksamma inom 
planområdet, såväl inom allmän plats som inom kvartersmark. Det är enkelt att förflytta sig till fots eller med 
cykel.   

Inom allmän plats möjliggörs för utbyggnad av nya gång- och cykelbanor utmed Hollandsgatan. Föreslagen 
bredd för gångbana på Hollandsgatans norra sida är 1,5 meter och på gatans södra sida föreslås en 3 meter 
bred gång- och cykelbana. Vägområdets planlagda bredd är 10,5 meter, vilket ger möjlighet att bredda 

Montage över föreslagen bostadsbebyggelse i planområdets södra del .  KAKA Arkitekter.     
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gångbanorna om så önskas. Inom kvartersmark kan angöring enligt utbyggnadsförslag ske inom 25 meter från 
bostadsentré.  

Friytor   
Lek & rekreationsområden  
Förutsättningar  

Gällande detaljplan anger för den södra delen av planområdet idrottsändamål. 
Området används inte längre för detta ändamål och något framtida behov av 
att kunna använda marken för idrottsanläggningar bedöms inte finnas. Mer 
funktionella ytor för idrott finns i direkt anslutning till Kastellegårdsskolan, 
söder om planområdet. I kommunen pågår även planering för en större 
multiarena på annan plats. Kastellegårdsskolans närområden används för lek, 
exempelvis bollplanerna söder om planområdet och den södra delen av 
Kyrkebäcken med biflöde.   

Ytterby är i jämförelse med många tätorter i samma storlek välförsett med 
lättillgänglig närnatur som dessutom ofta har höga upplevelsevärden. Öster om 
planområdet finns exempelvis närströvområden som Nordre Älvs dalgång och 
IskällanGrinden.   

Planförslag  

Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. 
Behovet av friyta invid bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom 
kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande parkstråk och 
lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet. Närområdet erbjuder lättillgängliga cykel- och 
promenadslingor. Stadsdelspark- och friluftsområde, som kan nås utan att större barriärer behöver passeras, 
finns inom 500 meter från planområdet.  

Vattenområden  
Förutsättningar  

I planområdets södra och östra gräns rinner vattendrag. I öster finns ett öppet dike, som söder om 
planområdet bildar Kyrkebäcken, och i planområdets södra gräns finns en mindre bäck, som ansluter till 
Kyrkebäcken direkt sydost om planområdet.    

Planförslag  

Delar av vattendragen berörs av planläggningen och planläggs som allmän plats NATUR. Det ger kommunen 
fortsatt rådighet över bäcken och dess närområde, och möjlighet att inom egen fastighet underhålla 
vattenområdet och strandzonen. Avsikten med användningsområde NATUR är att skötselnivån ska vara relativt 
låg inom området.   

Gator och trafik  
Angöring och trafik  
Förutsättningar  

Utdrag ur Grönplan 2006,  
inventering delområde Ytterby.  
Planområdets läge markerat med  
röd ring.     
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Planområdet trafikförsörjs idag från Hollandsgatan som ansluter via 
Torsbyvägen till väg 168 (Marstrandsvägen) i norr. Hollandsgatan är en 
återvändsgata för biltrafik och avslutas inom planområdet mot en 
större parkeringsyta i öster.   

Hollandsgatan utgör även angöringsväg till Kastellegårdsskolan, 
bensinstationen och verksamhetsfastigheterna väster om planområdet. 
Längs Marstrandsvägen förekommer transporter av farligt gods, 
exempelvis transporter till bensinstationen. Transporterna är dock av 
begränsad omfattning. Marstrandsvägen är inte utpekad transportled 
för farligt gods. Se vidare under avsnitt Störningar och risker.   

Trafikanalyser har genomförts som underlag för planarbetet. 
Trafikanalyserna utreder kapaciteten i de närmast berörda 
korsningarna intill planområdet samt redovisar trafikprognos vid exploatering. De två analyserade 
korsningspunkterna är 1. Cirkulationsplatsen vid Väg 168 – Torsbyvägen och 2. Fyrvägskorsningen vid 
Hollandsgatan – Torsbyvägen, se intilliggande kartöversikt. Resultaten redovisas i PM Trafikanalys, ÅF, 2018-02-
20, rev. 2020-05-08, samt PM Trafikanalys handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10. Trafikanalyserna utgår från 
utbyggnad med ett 80-tal bostäder söder om Hollandsgatan och olika scenarion för utbyggnaden norr om 
Hollandsgatan, med olika fördelning av ytor för kontor, hotell och bostäder och handel.   

Idag har Hollandsgatan cirka 2500 ÅDT (årsdygnstrafik). Trafik till och från bensinstationen och skolan står för 
en betydande andel av den totala trafikmängden. Öster om infarten till bensinstationen är Hollandsgatan en 
lågtrafikerad gata. Enligt riktvärden för belastningstal bedöms samtliga korsningar i nuläget ha önskvärd 
servicenivå.   

Planförslag  

Angöring till fastigheterna inom planområdet kommer fortsatt ske via Hollandsgatan. Fordonstrafik till och från 
området kommer att öka något och få en förändrad karaktär, från en hög andel tung trafik till en övervägande 
del personbilar. Enligt utförda trafikanalyser är skattad färdmedelsfördelning efter genomfört planförslag cirka 
50-60 % resande med bil, cirka 10-20 % med kollektivtrafik, och 20-25% till fots eller med cykel. Variationerna 
är beroende av vilka verksamheter som etablerar sig inom området.   

Trafikanalyserna utgår från utbyggnadsalternativ med ett 80-tal lägenheter och olika stora ytor för 
verksamheter, från 4600 upp till 6000 kvm BTA. Aktuellt planförslag medger högst 4600 kvm BTA 
verksamheter. Det är därmed sannolikt att ett fullt utbyggt planområde kan komma att generera mindre trafik 
och ha mindre påverkan på vägnätet än vad trafikanalysen från 2020 anger.  

  

Analyserade korsningspunkter  i   Trafikanalys.   
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Resultaten från trafikanalyserna är att samtliga tillfarter i 
korsningspunkterna uppfyller önskvärd eller godtagbar 
servicenivå enligt VGU (Vägars och gators utformning) efter 
byggnation av bostäder och verksamheter vid Entré Ytterby 
med trafikvolymer motsvarande nuläget. Högst belastning i 
cirkulationsplatsen uppstår i det vänstersvängande körfältet 
från Väg 168 öster samt från Hollandsgatan i korsningen. 
Slutsatsen är att framkomlighet och trafiksäkerhet bibehålls i 
de analyserade korsningspunkterna efter byggnation av Entré 
Ytterby. Cirkulationsplatsen på väg 168 och korsningen vid 
Hollandsgatan överskrider år 2045 önskvärd servicenivå 
oavsett om Trafikverkets prognostal eller Kungälvs kommuns 
uppräkningstal ihop med övrig planerad exploatering används. 
Entré Ytterby står totalt sett för endast en liten del av den 
ökade trafiken. Kapacitetsbrist beräknas uppstå år 2045 
oavsett om Entré Ytterby byggs ut eller inte. I analyserna är 
ingen hänsyn tagen till den förbifart som Trafikverket utreder 
norr om Ytterby. Skulle denna byggas ut antas belastningen i korsningspunkterna minska jämfört med de nu 
genomförda analyserna.    

Vid behov kan åtgärder vidtas för att minska risken för framtida köbildning vid utfart från Hollandsgatan till 
Torsbyvägen. Exempelvis genom att förbjuda vänstersväng mot Torsbyvägen samt att införa förbud mot att 
stanna utanför Preems infart. Åtgärderna kan genomföras med lokala trafikföreskrifter. Se illustration ovan.  

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik  
Förutsättningar  

Utmed Hollandsgatan finns gångbanor. Gångbanan på vägens södra sida ansluter via en bro över Kyrkebäcken 
till befintligt gång- och cykelvägnät öster om planområdet. Direkt väster om planområdet finns en upphöjd 
gångpassage över Hollandsgatan, som del i en utpekad skolväg mellan Kastellegårdsskolan och 
bostadsområdena norr om Marstrandsvägen.   

Cykelvägnätet kring planområdet är väl utbyggt och håller generellt god standard. Utmed Marstrandsvägen, 
direkt norr om planområdet, löper ett av kommunens prioriterade cykelstråk. Cykelbanan som förbinder 
Ytterby med centrala Kungälv håller hög standard. Hela området är i stort sett platt och det tar omkring 10 
minuter att cykla de dryga 3 kilometrarna till Kungälvs centrum. Som en standardhöjning vill kommunen kunna 
bredda cykelbanan utmed Marstrandsvägen, från 3 till 5 meter. Breddningen planeras ske söderut, mot aktuellt 
planområde. Önskad breddning överensstämmer inte fullt ut med gällande detaljplan och kräver 
fastighetsreglering med Pumpen 3.     

Planförslag  

Med hänsyn till exploateringen föreslås anpassningar av Hollandsgatan. Föreslagna åtgärder redovisas i 
Trafikförslag, ÅF, 2018-02-20 och innebär att Hollandsgatan rustas upp inom planområdet och avslutas med ny 
vändyta i öster. Planlagt område för väg blir 10,5 meter brett och sektionen för Hollandsgatan har satts till 1,5 
meter gångbana, 5,5 meter gata, 3 meter gång- och cykelbana och stödremsa 0,5 meter. Vändytan har 
dimensionerats för att en sopbil (los) ska kunna vända utan att backa. Utbyggd gång- och cykelbana föreslås på 
gatans södra sida, mot bostadskvarteret, för att ansluta till befintlig gång- och cykelbana väster och öster om 
planområdet. På gatans norra sida, mot verksamhetsfastigheterna föreslås gångbana. Planförslaget medger en 
eventuell framtida förlängning av Hollandsgatan österut.   

För att möjliggöra breddning och därmed standardhöjning av cykelbanan utmed Marstrandsvägen utökas det 
planlagda området cirka en meter mot söder. Befintligt planlagt område för cykelbana inkluderas i 

Illustration.  Exempel  på trafik regl er ande  åtgärd er  
vid  Hollandsgatans  utfart mot Torsbyvägen , utanför  
planområdet .   

Möjligt f örbud  
mot att stanna .   

  

Möjligt f örbud mot  
vänstersväng.   
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planområdet i syfte att få ett sammanhängande planlagt område inför breddningen av cykelbanan. Ny 
planbestämmelse för gång- och cykelbanan blir GÅNG och CYKEL.    

För att ge allmänheten passagemöjlighet genom bostadskvarteret, mellan Hollandgatan i norr och bron över 
bäcken i söder, föreslås en allmänt tillgänglig gångförbindelse genom det södra kvarteret. På plankartan har ett 
1,5 meter brett stråk markerats med en administrativ bestämmelse (x) markreservat för allmännyttig 
gångtrafik. Allmänhetens gångpassage mellan Hollandgatan och busshållplatsen vid Marstrandsvägen 
säkerställs med ett servitut. Föreslagna sträckningar för gångpassager redovisas på illustrationskartan.   

 

  

Kollektivtrafik  
Förutsättningar  

Ytterby är ett stationssamhälle med väl utbyggd kollektivtrafik och 
en viktig nod i kommunens utpekade kollektivtrafikstråk Kungälv-
Ytterby-Kode. Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska stödja en 
välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik, bland annat genom att 
bostadsbyggande sker i kollektivtrafiknära lägen.   

Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet håller god standard. 
Närmaste busshållplats är  

Ytterby vägskäl utmed Marstrandsvägen. Hållplatsen ligger i direkt 
anslutning till planområdet och trafikeras av ett flertal linjer, bland andra Grön Express och Marstrand express. 
I rusningstrafik har hållplatsen ett tiotal förbindelser i timmen i vardera riktning. Inom gångavstånd från 
planområdet (cirka 700 meter) ligger Ytterby station med Västtågen mot Stenungsund/Uddevalla/Strömstad 
och Göteborg samt bussar mot Göteborg, Mölnlycke och övriga kommundelar.    

Planförslag  

Planförslaget medför ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken i Ytterby genom ett tillskott av bostäder 
och verksamheter i ett läge med närhet till utbyggd kollektivtrafik. Boende, besökare och verksamma inom 

Trafikförslag me d anp assningar av Hollandsgatan, ÅF.   
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planområdet kommer att få goda möjligheter till resande med kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. 
Hållplatsläge för lokal- och regionbussar Ytterby vägskäl finns i direkt anslutning till planområdet, inom 100 
meter från det planerade bostadskvarteret. Stationsområdet i Ytterby, med tåg- och busstation, finns inom 
gångavstånd, cirka 700 meter från planområdet. Planförslaget medför inga förändringar för hållplatsläget 
Ytterby vägskäl.   

Räddningstjänst  
Vid behov bedöms räddningstjänsten kunna angöra byggnader genom att köra in på kvartersmark och 
bostadsgårdar. 

Parkering  
Förutsättningar  

Inom planområdet finns en större parkeringsyta, där kommunen erbjuder avgiftsfri besöksparkering. 
Parkeringen anlades främst för att tillgodose parkeringsbehovet för den inom planområdet tidigare belägna 
isbanan. Parkeringen är idag sparsamt utnyttjad.   

Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3.   

Parkeringsnorm  

Enligt gällande parkeringsnorm Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och effektiv parkering, antagen av 
kommunfullmäktige juli 2021, är kommunen indelad i fyra zoner där planområdet ligger inom Zon A, 
innerstaden. Nedan redovisas parkeringstal för bostäder, kontor hotell och handel inom zon A inkl. 
besöksparkering. Parkeringstalen anges per 1000 BTA. Vid bygglov kan även antalet parkeringsplatser beräknas 
per bostadsenhet/lägenhet såvida detta anges.   

  Bilparkeringstal (inkl. besöksparkering)  Cykelparkeringstal  

Bostäder  8/1000 BTA  22/1000 BTA  
Kontor  10/1000 BTA  16/1000 BTA  
Hotell  8/1000 BTA  10/1000 BTA  
Handel  25/1000 BTA  15/1000 BTA  

  

Antalet parkeringsplatser kan reduceras vid samutnyttjande av olika parkeringsytor eller genom att ett eller 
flera reduktionspaket genomförs. En grundprincip är att erforderlig parkering för boende, verksamheter och 
besökare ska kunna anordnas inom egen fastighet eller säkerställas på annan plats, exempelvis genom avtal. I 
parkeringsnormen anges att byggherren kan köpa sig fri ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, om 
fastighetsägaren inte kan anordna parkering på den egna fastigheten. Det vill säga att ansvaret för parkering 
överlåts till tredje part. Ett sådant avtal måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där 
Bygglovenheten kan ta ställning till avtalet.  

Planförslag  

Kvarteret söder om Hollandsgatan är tänkt att bebyggas med flerbostadshus, och planen medger högst 8300 
kvm BTA. En maximal utbyggnad för bostäder innebär enligt parkeringsnormen ett behov av 66 
bilparkeringsplatser och 183 cykelparkeringar. Parkeringsbehovet kan tillgodoses som markparkering inom 
kvartersmark, vilket redovisas på illustrationskartan.   

Norr om Hollandsgatan planeras för två verksamhetsbyggnader om totalt 4600 kvm BTA, varav maximalt 3000 
kvm BTA får utgöras av detaljhandel. Om 1600 kvm BTA inryms med kontor och 3000 kvm BTA inryms med 
handel krävs enligt parkeringsnormen 91 bilparkeringsplatser och 71 cykelparkeringsplatser. Om området 
däremot inryms med kontor krävs 46 parkeringsplatser. Parkeringstalet är flexibelt och avgörs utifrån de 
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verksamheter som inryms i lokalerna. Det är även sannolikt att parkeringsbehovet kommer att förändras över 
tid, både utifrån resvanemönster och allt eftersom verksamheter flyttar och nyetableras.    

På illustrationen redovisas drygt 80 bilparkeringsplatser inom centrumområdet vid en maximalt utnyttjad 
byggrätt på mark. Vid behov av ytterligare parkeringsplatser skulle det kunna lösas genom mobilitetsåtgärder, 
övervägande om att uppföra parkeringsdäck eller parkeringsfriköp.  Kungälvs kommun kan i nuläget inte 
erbjuda parkeringsfriköp i Ytterby. Planförslaget utgår ifrån att parkeringar ska lösas inom planområdet.   

Eftersom parkeringstalet är beroende av antal kvm BTA samt vilken typ av byggnad eller verksamhet som 
uppförs så görs en slutlig bedömning av parkeringsbehovet vid bygglovsprövningen. Parkeringstalet och 
byggrätten i kombination med fastighetensstorlek begränsar även vilken typ av verksamhet som kan etableras 
inom området. För att redovisa behov av, och lösning för, parkering kan byggherren inför bygglov upprätta en 
mobilitets- och parkeringsutredning. Potential finns exempelvis för samnyttjande av parkeringsplatser mellan 
fastigheterna norr om Hollandsgatan eller att mobilitetsåtgärder vidtas för att minska parkeringsbehovet. 
Alternativt att mindre parkeringskrävande verksamheter etableras inom området.   

Den allmänna besöksparkeringen tas bort och avvecklas i samband med planens genomförande.   

Det officialservitut för parkering som belastar Ytterby-Tunge 1:106 ska upphävas i samband med nybildandet 
av fastigheter inom planområdet.  

Störningar och risker  
Blocknedfall   
Berg i dagen förekommer inte inom planområdet, vilket medför att ingen risk för blocknedfall eller bergras 
finns inom området.  

Trafikbuller  
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande vägar, främst från väg 168 i norr men även från 
Hollandsgatan inom planområdet. För att utreda hur höga bullernivåer som bostäder inom planområdet kan 
komma att utsättas för, och hur bostäder inom planområdet klarar bullerförordningens riktvärden, har en 
trafikbullerutredning tagits fram som underlag för detaljplanen. Resultatet av utredningen redovisas i rapport 
Entré Ytterby Trafikbullerutredning, upprättad av Efterklang 2022-03-02. Bullerutredningen avser prognosår 
2045.   

Dominerande bullerkälla är väg 168. För bostäder söder om Hollandsgatan klarar samtliga punkthus 
riktvärdena, utom det nordvästra, och dessa kan därmed utformas fritt med avseende på trafikbuller. För de 
övre våningsplanen där utredningen anger dygnsekvivalent ljudnivå som överstiger 60 dBA ställer det krav på 
bostädernas planlösning. Minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där ekvivalent ljudnivå 
55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA nattetid inte överstigs eller att bostad om 35 kvm planeras. Om 
byggnaderna mellan Marstrandsvägen och Hollandsgatan inte finns och skärmar ljudet från Marstrandsvägen, 
blir ekvivalent ljudnivå vid fasaderna närmast Hollandsgatan 59-63 dBA. Med illustrerad placering av huskropp 
krävs översyn av lägenhetsutformning och lägenhetsstorlek så att bullerförordningen kan uppfyllas.   

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att anordna gemensam uteplats där riktvärdena uppfylls på 
gården i bostadskvarterets södra delarna. Det kan även anordnas avskärmade uteplatser inom andra delar av 
kvarteret.   

Beräknade maximalnivåerna nattetid är som högst 77 dBA för punkthusen. Det kan innebära att det krävs 
ljudklassade fönster för att klara inomhusnivåerna.  
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Ljudutbredningskarta dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Med byggnader mellan Marstrandsvägen 
och Hollandsgatan. Fasadpunkterna redovisar följande; Våningsplan, Dygnsekvivalent ljudnivå (med färgskala) 
samt Maximal ljudnivå, nattetid.  
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Ljudutbredningskarta dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Utan byggnader mellan Marstrandsvägen 
och Hollandsgatan.   

Planförslag  

Bostäder kan enligt planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden inte överskrids. 
Planbestämmelser införs för att säkerställa bullerförordningens riktvärden för bostadsbebyggelse inom 
planområdet enligt följande:   

”Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst hälften av 
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 65 
dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå 
nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats anordnas där den ekvivalenta 
ljudnivån från trafik inte överstiger 50 dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.”  

Stabilitet  
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Geotekniska förhållanden. 

  

Markföroreningar  
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Förorenad mark.  
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Lukt och luft  
En ny avloppspumpstation ska anläggas strax öster om planområdet. Befintlig pumpstation inom planområdet 
ska avvecklas. Ett avstånd på minst 50 meter mellan bostad och pumpstation bedöms som tillräckligt för att 
minimera störningar, exempelvis i form av luktstötar. Det exakta läget för den nya pumpstationen är ännu inte 
klarlagt, men minsta avstånd mellan pumpstationen och planområdet kommer inte underskrida 50 meter.  

Med hänsyn till farligt gods på väg 168 ska friskluftsintag för ventilation i husen norr om Hollandsgatan riktas 
bort från väg 168.  

Bensinstation, farligt gods  
Förutsättningar  

En riskutredning har tagits fram inför granskningsskedet. Resultatet redovisas i rapporten PMRisk ny detaljplan 
för Entré Ytterby Pumpen 3 m fl, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18. Slutsatsen i utredningen är att risknivåerna 
för det aktuella området kan betraktas som acceptabla givet att rimliga åtgärder vidtas. De åtgärder som 
rekommenderas är obrännbara fasader mot väg 168, samt utrymningsvägar och friskluftsintag vända bort från 
väg 168. Samtliga åtgärder rekommenderas för byggnader inom 30 meter från vägkant.  

Vid infarten till Hollandsgatan ligger Preems bensinstation. Handboken Hantering av brandfarliga gaser och 
vätskor på bensinstationer (2015) från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) anger 25 meter 
som godtagbart avstånd mellan plats där människor vanligen vistas, exempelvis bostad, och cistern för 
drivmedel med flampunkt högst 30 grader.  

Väg 168, Marstrandsvägen, trafikeras emellanåt av farligt gods transporter. Vägen är inte utpekad som 
rekommenderad transportled för farligt gods, men det finns inte något förbud mot dessa transporter på vägen. 
Identifierade målpunkter är Statoil i Marstrand och Preem i Ytterby. Inga större industrier finns längs vägen 
som skulle kunna ge upphov till mera betydande transporter med farligt gods. Preem i Ytterby tar emot 
transporter av drivmedel tre till åtta gånger i veckan. Transporterna med farligt gods är inte betydande och 
förekommande transporter antas huvudsakligen bestå av bensin och diesel. Risker med dessa ämnen är främst 
knutna till att de vid en olycka kan antändas. Konsekvenserna brukar vara begränsade på några tiotals meter 
från olycksplatsen om inte planområdet ligger lägre än vägen och den brinnande vätskan kan rinna ner mot 
bebyggelsen. Längs delar av Marstrandsvägens södra sida finns avåkningsskydd.   

Planförslag  

Föreslagen bebyggelse utmed Marstrandsvägen är som närmast placerad på ett minsta avstånd om 25 meter 
från Marstrandsvägens vägmitt eller 15 meter från vägkant. Minsta avstånd mellan vägkant och planområde, 
tillika möjlig parkeringsyta, är drygt 10 meter. Vägbana och planområde ligger ungefär i nivå, men mellan 
planområdet och Marstrandsvägen finns ett lägre liggande dike som vid en eventuell olycka förhindrar bränsle 
från att rinna in på planområdet. Mellan dike och planområde finns också en gång- och cykelbana.   

  
Marknivån vid Preem ligger högre än marknivån inom planområdet. Mellan Preem och planområdet finns en 
upphöjd gångpassage över Hollandsgatan, vilken stoppar upp och hindrar eventuella vätskor från att rinna mot 
planområdet. Minsta avstånd mellan cistern och föreslaget bostadskvarter, söder om Hollandsgatan är cirka 85 
meter. Minsta avstånd mellan cistern och byggrätt för verksamheter, norr om Hollandsgatan, är 45 meter.   

För kvartersmarken inom 30 meter från vägkant för väg 168 anges planbestämmelser som återspeglar 
rekommendationerna i riskutredningen: fasader ska vara obrännbara och utrymningsvägar och friskluftsintag 
ska vara vända bort från vägen.   

Sammantaget bedöms risknivån i planområdet vara acceptabel med hänsyn till transporter med farligt gods på 
väg 168 och avståndet till bensinstation.  
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Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp  
Förutsättningar  

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för va, tjänsterna vatten, spill och dagvatten. Kommunen 
erbjuder anslutningspunkt till varje fastighet och ansvarar för avledning av både spillvatten och dagvatten från 
planområdet.   

Allmänt ledningsnät finns i Hollandgatan. Det går även en vattenledning och två trycksatta spillvattenledningar 
i den nordöstra delen av planområdet. I nordöstra delen har kommunen en avloppspumpstation ”Röda stugan” 
som servar avloppsledningsnätet. För att avlasta befintlig avloppspumpstation i Valnäs projekterar Kungälvs 
kommun för ett utbyggnadsstråk för VA Valnäs – Björkås samt en ny avloppspumpstation öster om 
planområdet. När den nya avloppspumpstationen tagits i bruk öster om planområdet ska befintlig pumpstation 
samt tillhörande ledningar inom planområdet avvecklas.   

För att förbättra dimension, läge och profil på det allmänna 
ledningsnätet i Hollandsgatan, och därigenom skapa 
möjligheter till påkoppling av fastigheter västerifrån, planeras 
för en omläggning av det allmänna VA-nätet i Hollandsgatan. 
Omläggning av VA-nätet i Hollandsgatan kan ske oberoende 
av aktuell planläggning för Entré Ytterby.   

Planförslag  

Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och 
spillvattennätet. Befintliga ledningar i Hollandsgatan bedöms 
ha tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet med 
vatten och spillvatten. Nya ledningar dimensioneras för att 
kommande bebyggelse kan försörjas. Nya servisavsättningar 
mot planerad bebyggelse utförs. Pumpen 3 bedöms kunna nyttja befintlig servisavsättning.   

Pumpstationen ”Röda stugan” avvecklas inom planområdet och ersätts med en ny station öster om 
Kyrkebäcken. Nordöstra och sydöstra delen av planområdet kan inte byggas ut förrän ”Röda stugan” och 
tillhörande ledningsnät avvecklas. Befintliga ledningar för tryckspill och dricksvatten i den östra delen av 
planområdet läggs om i samband med anläggandet av ny pumpstation. I Hollandsgatan planeras för 
omläggning av både vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Omläggningen bör samordnas med 
detaljplanens markarbeten. Vid behov kan en tillfällig VA-lösning anordnas för planområdet i väntan på 
kommunens planerade omläggning av VA-nätet med utbyggnadsstråk Valnäs – Björkås samt ny 
avloppspumpstation. Detta för att inte fördröja genomförandet av bostadsutbyggnaden inom detaljplan Entré 
Ytterby.   

Brandvattenförsörjning sker via allmän ledning, och befintlig brandpost, i Hollandsgatan.     

Dagvatten  
Förutsättningar  

En dagvattenutredning har genomförts som underlag för planarbetet. Resultatet redovisas i Rapport VA- och 
dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18. Med tanke på jordlagret och grundvattennivån bedöms 
marken inom planområdet inte ha god infiltrationsförmåga.    

I Hollandsgatan finns en dagvattenledning med en utloppspunkt i bäcken öster om området. Det mesta av 
dagvattnet från planområdet tar sig naturligt mot Hollandsgatan och ner i befintliga dagvattenbrunnar. Vid 
kraftiga regn rinner även del av dagvattnet söderut till ett svackdike längs bäcken. Bäcken i öster är recipient 

Befintlig pumpstation ”Röda stugan” i   nordöstra delen  
av   pla nområdet.   
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för avrinningsområdet och leder vattnet genom en trumma vidare till Kyrkebäcken. Bäcken är igenvuxen och i 
behov av röjning för att bibehålla sin kapacitet. Slutlig recipient för dagvattnet från planområdet är Nordre älv 
som är ett Natura 2000-område. Nordre Älv bedöms vara en känslig recipient.    

Kyrkebäcken är en av de bäckar som har fiskvägar för havsöring. Kommunen har jobbat med biotopvård i 
Kyrkebäcken genom att lägga ut lekgrus och sten för att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna. Nedströms 
planområdet finns stabilitetsproblem i Kyrkebäcken. Enligt kommunens dagvattenhandbok ska utsläpp av 
dagvatten från planområdet ej överstiga 15 l/s, ha. Från gång- och cykelvägen avrinner dagvatten i ett dike 
direkt till bäck i öster.   

Planförslag  

I samband med exploatering av planområdet anläggs större hårdgjorda ytor vilket bidrar till ökat 
dagvattenflöde. Då bäcken är översvämningskänslig under regnperioder ska dagvatten ansamlas och utjämnas 
innan utsläpp till bäcken. Kommunens utsläppskrav om högst 15 l/s, ha ger enligt utförd dagvattenutredning en 
beräknad fördröjningsvolym för planområdet om cirka 190 m³. Kommunens utsläppskrav ger betydligt lägre 
belastning på recipienten i förhållande till dagens utsläpp av dagvatten från planområdet.   

Förslag till dagvattenhantering redovisas i utredningen. Dimensionerande dagvattenflöde har beräknats för 
planområdet för dagens förhållande, efter exploatering samt efter exploatering med föreslagna åtgärder. 
Principen är att dagvatten från allmän plats ska omhändertas inom allmän platsmark och dagvatten från 
kvartersmark omhändertas inom kvartersmark.    

För kvartersmark rekommenderas en kombination av dagvattenanläggningar med gröna tak, genomsläppliga 
beläggningar, makadamdiken, svackdike och växtbäddar för reducering och fördröjning av vattnet från 
planområdet. Dessa åtgärder kombineras med fördel ihop med växtlighet/park samt genomsläppliga markskikt 
på t.ex parkering och gågator. Andra alternativ är dock möjliga för att uppnå samma resultat. På plankartan 
finns en upplysning om att utformningen av dagvattensystemet förutsätts följa Kungälvs kommuns 
dagvattenplan samt bilagd dagvattenutredning. Därtill regleras att fördröjning motsvarande de förutsättningar 
som gäller för dagvattenutredningen och kommunens dagvattenpolicy ska uppnås inom kvartersmark med 
användningen B, C1 och C2.  

Dagvatten kan avledas från kvartersmarken genom anslutning till det kommunala 
dagvattennätet. Exploatören kan välja en alternativ föreslagen dagvattenlösning som bygger på 
att dagvatten avleds från kvartersmark till bäcken i öster, efter rening och fördröjning i 
markförlagda dagvattenlösningar inom kvartersmarken. Vid denna utsläppslösning krävs inte 
anslutning till det allmänna dagvattennätet, detta förutsätter dock att servitut, innan 
genomförande, upprättas mellan exploatörens berörda fastigheter och kommunen avseende 
villkor för utsläpp i bäck och över kommunal fastighet.  

  

För hantering av dagvatten från allmän plats, GATA, föreslås att ett kassettmagasin förläggs i vändplanen och 
kopplas på kommunal dagvattenledning.    

Då gång- och cykelväg längs Marstrandsvägen breddas föreslås att befintligt svackdike förses med strypt utlopp 
för fördröjningsvolym.   

Dagvattnets föroreningsgrad är beräknad med data från StormTac. Med föreslagna åtgärder sker en reduktion 
av utsläpp mot dagens situation. Enligt dagvattenutredningen kommer föroreningskoncentrationer i dagvatten 
som släpps till recipienten efter exploateringen att ligga under de riktvärden och målvärden som anges i 
kommunens VA-plan. Utsläpp från planområdet bedöms inte inverka negativt på möjligheterna att uppnå 
uppsatta kvalitetskrav för Nordre Älv.   
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Värme  
Förutsättningar  

Fjärrvärme finns inte utbyggt till eller inom planområdet. Bebyggelse i Ytterby ska i första hand anslutas till 
fjärrvärmenätet enligt framtagna principer i kommunens energiplan och miljöprogram för bostäder. Kungälv 
Energi ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmenätet.   

Planförslag  

Fjärrvärmeutbyggnad till planområdet kan bli aktuellt. Uppvärmning avses annars ske med enskilda lösningar.  

El  
Förutsättningar  

Kungälv Energi har en större transformatorstation i anslutning till planområdet och elanläggningar i form av 
ledningar och kabelskåp inom planområdet. Ett markförlagt ledningsstråk med 10 kV matarkabel löper 
parallellt med Hollandsgatan, inom blivande kvartersmark, österut mot Enekullen. Då pumpstationen ”Röda 
stugan” ska flyttas ser Kungälv Energis behov av en ny transformatorstation intill föreslagen ny pumpstation, 
öster om planområdet.    

Planförslag  

Kapacitet finns för genomförande av föreslagen utbyggnad inom planområdet. Befintlig 10 kV matarkabel 
behöver eventuellt omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen 
bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. En ny förläggning föreslås i Hollandsgatans vägområde, förslagsvis 
med rörläggning under planerad cykelbana. Ett utbyggt planområde ansluts lämpligen från ny 

Principlösning för dagvattenhantering från  planområdets kvartersmark. Ut drag ur Dagvattenutredning,  AFRY .   
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transformatorstation öster om planområdet. Anslutning kan ske till befintlig transformatorstation i väster och 
lämplig förbindelsepunkt i öster.   

Fiber  
Förutsättningar  

Kungälv Energi har utbyggt fibernät inom området. Ett markförlagt kabelstråk löper parallellt med 
Hollandsgatan. Fiberkabeln ligger i samma rörledning som matarkabel för el. Utmed kabelstråket finns en 
fiberbrunn.   

Planförslag  

Kabelstråket behöver eventuellt omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen 
bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. Befintlig fiberbrunn flyttas. Omförläggning av el och fiber 
samordnas.  

Avfall  
Förutsättningar  

Avfallshantering från verksamheter inom planområdet följer gällande föreskrifter inom Kungälvs kommun. I 
östra delen av planområdet finns Ytterby återvinningscentral, ÅVC Ytterby, samt en återvinningsstation (ÅVS) 
som Förpackningsinsamlingen (FTI) ansvarar för.    

Planförslag  

ÅVC Ytterby och ÅVS kommer att flyttas från planområdet i samband med planens genomförande. 
Återvinningscentralen ersätts genom utökning av Munkegärde ÅVC som ligger i norra delen av Kungälv. För ny 
lokalisering av ÅVS ansvarar FTI.   

Avfallshantering för fastigheterna ska följa gällande föreskrifter inom Kungälvs kommun. Avfallsutrymmen, 
exempelvis i form av miljöhus, kommer behövas för både bostäder och verksamheter. Sopbilar föreslås nyttja 
Hollandsgatan vid hämtning av sopkärl. Med ombyggnad av Hollandsgatan, och föreslagen placering av 
miljöhus och nya byggnader, uppfyller planförslaget de krav och mått som anges i kommunens Checklista för 
avfallshantering vid plan- och bygglovprocesser.  

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Miljökonsekvenser  
Planläggningen omfattar redan ianspråktagen mark. Det är god resurshushållning att omvandla planområdet 
och nyttja det för bostäder och verksamheter. Området har ett läge med god kollektivtrafik och väl utbyggd 
service samt infrastruktur. Planen bedöms inte medföra någon negativ effekt på användning av mark, vatten 
och andra resurser. Planens genomförande bedöms inte innebära restriktioner för närliggande verksamheter 
eller i övrigt inverka negativt på omgivningen.   

Förorenad mark kommer att saneras. Markföroreningar tas bort så att föroreningshalter faller inom gällande 
riktvärden för avsedd markanvändning.    

Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att ingen negativ 
påverkan uppkommer på recipient och vattendrag nedströms planområdet. Genomförandet av planen bedöms 
inte påverka möjligheterna att uppnå uppsatta kvalitetskrav för Nordre Älv. Planen ska genomföras utan 
negativ inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.   
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I samband med planens genomförande kommer geotekniska stabilitetsåtgärder att utföras vilket kommer att 
förbättra den geotekniska situationen jämfört med dagens situation.    

Delar av befintlig vegetation kommer behöva tas ned i samband med planens genomförande, främst till följd av 
de geotekniska stabilitetsåtgärderna utmed Kyrkebäcken i form av avschaktningar. Avsikten är dock att så 
många träd som möjligt ska bevaras, särskilt träd med Getlav.   

Fordonstrafik till och från området kommer att öka och få en förändrad karaktär, från en hög andel tung trafik 
till en övervägande del personbilar. Enligt utförd trafikanalys är skattad färdmedelsfördelning med genomfört 
planförslag 50 % resande med bil och 20 % med kollektivtrafik, resterande till fots eller cykel.    

Området kring Hollandsgatan bedöms ha god luftväxling och risken för höga partikelhalter kan därmed 
betraktas som låg. Ytterbys läge, med tillgång till pendeltåg samt busslinjer, ett väl utbyggt cykelnät och 
gångavstånd mellan bostad och service ger goda förutsättningar för transporter med liten negativ inverkan på 
klimat och luftkvalitet.   

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl nationella 
som lokala miljömål och motverkar inte att miljömålen uppfylls.   

Genomförande av planförslaget bedöms inte medföra störningar. Bostäder och uteplatser kan enligt 
planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids.   

Föreslagen ombyggnad av Hollandsgatan innebär god framkomlighet för såväl oskyddade trafikanter som 
motortrafik. Separeringen av trafikslagen bidrar till ökad trafiksäkerhet inom området och den nya vändplanens 
utformning möjliggör att fordon kan vända utan att behöva backa. Efter planens genomförande kommer 
framkomlighet och trafiksäkerhet att kunna bibehållas i de studerade korsningspunkterna: cirkulationsplatsen 
vid Väg 168 – Torsbyvägen och fyrvägskorsningen vid Hollandsgatan – Torsbyvägen.  

Sociala konsekvenser  
Boende- och arbetsmiljö  
Ytterby är ett samhälle med blandade boendeformer. Planen möjliggör för lägenhetsutbyggnad i ett attraktivt 
läge, vilket ger ett ökat bostadsutbud och skapar förutsättningar för såväl nyinflyttning som bostadsbyte inom 
Ytterby. De nya bostäderna planeras i bostadsrättsform och som hyresrätter.   

Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. Behovet av friyta invid bostad kan 
uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande 
parkstråk och lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet.    

Förslaget bidrar till ett ökat bostadsbestånd och fler arbetstillfällen i kommunen, vilket stärker underlaget för, 
och utbudet av, såväl kommersiell som offentlig service. Planens genomförande innebär att befintliga 
verksamheter kan utvecklas och nya tillskapas. För verksamma inom planområdet erbjuder närområdet 
lättillgängliga cykel- och promenadslingor.  

Tillgänglighet  
Allmänhetens möjlighet att röra sig genom planområdet kvarstår. Upprustning av Hollandsgatan, med 
möjlighet till nyanläggning av gång- och cykelbana, ger dessutom en förbättrad standard på 
kommunikationsstråken för gående och cyklister.   

Jämställdhet  
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren som styr 
vardagen grundläggs delvis i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren ser t.ex. olika ut, män 
reser mer med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet 



103/22 Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   

 

      
                                                                                

40   

håller god standard vilket underlättar vardagsresor till och från planområdet. Många målpunkter i Ytterby och 
Kungälv kan med lätthet även nås utan tillgång till bil.  

Barnperspektiv  
Barnens vardagsmiljö präglas i hög grad av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av goda 
förutsättningar för en trafiksäker utomhuslek i varierad miljö utanför den egna bostaden. För mindre barn ges 
möjlighet till bostadsnära lek inom bostadskvarteret. För lite äldre barn och ungdomar finns bäcken, 
Kastellegårdsskolans lek- och idrottsytor och närområdets skogs- och rekreationsområden för sociala möten 
och självständig upptäckarlek.   

Närheten till busshållplats, gång- och cykelvägar som förbinder planområdet med såväl skola som 
fritidsanläggningar, andra bostadsområden, service och kollektivtrafik i Ytterby ger äldre barn och ungdomar 
förutsättningar för rörlighet i samhället, överbryggar barnens barriärer och underlättar sociala möten utanför 
hemmet.   

Planens genomförande kommer att förbättra trafiksäkerheten utmed barnens skolväg. Trafik till och från 
återvinningscentralen och parkeringen inom planområdet, vilket inkluderar tunga transporter, korsar idag 
skolbarnens gångväg vid passagen över Hollandsgatan. Efter planens genomförande kommer dessa tunga 
transporter att upphöra i och med att återvinningen flyttas från området och parkeringsytan tas bort.   

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

Organisatoriska frågor  
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
detaljplan för Entré Ytterby. Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.  

 

Preliminär tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

2018 kv. 1 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda markägare, 
länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.  

 

2021 kv. 4  Granskning av förslag till detaljplan  
 

2022 kv. 4  Antagande och laga kraft av detaljplan 

 

2023 - 2024  Utbyggnad allmän plats och allmänna anläggningar 

  Marksanering  

  Geotekniska stabiliseringsåtgärder  

  Flytt av återvinningscentral och återvinningsstation.  

  Fastighetsbildning allmänna anläggningar 
 

2023  Byggstart, bostäder söder om Hollandsgatan 
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2024  Byggstart, resterande bostäder söder om Hollandsgatan samt  
 verksamheter norr om Hollandsgatan  

Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.   

  

Genomförandetid  
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år. Genomförandetiden för underliggande detaljplaner har 
gått ut.   

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst femton 
år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden har 
fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med detaljplanen. Efter 
genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla 
även efter genomförandetidens utgång men kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.  

Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och 
underhåll av allmänna platser. Med huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet, om 
fastighetsägaren begär det, att lösa in privatägd allmän platsmark. Huvudmannaskapet innebär också att 
kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.  

Kvartersindelning  
Norr om Hollandsgatan bildas ett kvarter med verksamhetslokaler, bestående av en eller flera kommersiella 
fastigheter. Söder om Hollandsgatan bildas ett bostadskvarter, bestående av en eller flera bostadsfastigheter.  

Tillgänglighet under produktionstiden  
Tillgänglighet under produktionstiden regleras i genomförandeavtal med exploatören.  

Ansvar  
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter samverkan mellan exploatören och Kungälvs kommun. 
Ansvarsfördelningen regleras i genomförandeavtal och marköverlåtelseavtal och redovisas översiktligt i 
tabellen nedan.   

Anläggning Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmän platsmark:   

GATA 
(Utbyggnad av Hollandsgatan, 
inkl. avslutande vändplan) 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
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Cykelbana utmed 
Hollandsgatan 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

Eventuell förlängning av 
Hollandsgatan österut med 
vägbro över bäcken 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

GÅNG CYKEL 
(Breddning av gång- och 
cykelbana utmed 
Marstrandsvägen) 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

NATUR Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

Allmänna vatten- och 
spillvattenledningar, fram till 
förbindelsepunkt 

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 

El och Tele Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

Kvartersmark:   

Bostäder och verksamheter Exploatör Respektive fastighetsägare 

VA-anläggning Exploatör Respektive fastighetsägare, 
alternativt nybildad 
samfällighetsförening, från 
anvisad förbindelsepunkt 
(som regel vid 
fastighetsgräns). 

Dagvattenhantering  Exploatör  Respektive fastighetsägare 
alternativt nybildad 
samfällighetsförening. 

El och Tele Respektive fastighetsägare Respektive fastighetsägare 

Övrigt:   

Marksanering Kungälvs kommun - 
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Geotekniska 
förstärkningsåtgärder vid 
bäckfåran 

Kungälvs kommun - 

Omlokalisering av 
Återvinningscentral, ÅVC 

Kungälvs kommun - 

Omlokalisering av 
Återvinningsstation, ÅVS 

Förpackningsinsamlingen, FTI - 

Avveckling av befintlig 
pumpstation (Röda stugan), 
samt tillhörande 
ledningsomläggning (VA) 

Kungälvs kommun - 

Ansökan om 
lantmäteriförrättningar 

Kungälvs kommun ansvarar för 
ansökan om lantmäteriförrättningar 
för genomförande av detaljplanen. 

- 

 

Inledande åtgärder  
Marksanering  

Delar av marken inom planområdet är förorenad och marksanering kommer att behöva genomföras innan 
förorenade områden kan tas i bruk för bostadsändamål. Kommunen ansvarar för och bekostar sanering och 
genomförande av åtgärder för att marken ska uppfylla kraven motsvarande avsedd markanvändning.  

Inom Kungälvs kommun finns naturlig förekomst av exempelvis Arsenik och Kobolt, så kallade bakgrundshalter. 
Detta är inte att se som förorening. Hantering av massor innehållande detta bekostas eller hanteras inte av 
Kungälvs kommun.   

Inför markarbeten ska anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till miljöförvaltningen i 
Kungälvs kommun. Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas innan tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna.  

Geotekniska förstärkningsåtgärder  

Geotekniska förstärkningsåtgärder behöver utföras inom planområdet. Kommunen ansvarar och bekostar 
geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran, för att uppnå i detaljplanen angivna lastrestriktioner. För 
ytterligare åtgärder inom kvartersmark ansvarar exploatören.   

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom vattenområdet 
har av Länsstyrelsen beviljats 2021-06-16. Om åtgärden inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från beslutets datum, ska förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förelägger bland annat följande 
försiktighetsmått i samband med stabilitetshöjande åtgärder genomförs:  

- Grumlande arbeten får endast genomföras mellan 15 juli och 15 september.  
- Skuggande vegetation längs Kyrkebäcken med biflöde ska sparas så långt det är möjligt.  
- Återplantering av träd motsvarande de antal träd som tas ner ska ske.  
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- Åtgärderna ska genomföras på ett sådant sätt att stabilitetsproblem inte uppkommer. Om 
kompletterande arbeten i vatten krävs för att säkerställa detta ska ny anmälan inkomma till 
Länsstyrelsen.  

- Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i vattendraget.  
- Sprängsten ska täckas med ett lager av naturmaterial, t.ex. sten eller grus, upp till högsta förutsebara 

vattenstånd.  
- Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling. Tankning och 

uppställning av arbetsmaskiner får inte utföras så att spill eller läckage riskerar nå vattenområdet. 
Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade drivmedel och miljövänliga oljor.  

Länsstyrelsen ser positivt på att lekgrus placeras ut på lämplig plats i samråd med fiskevårdssakkunnig vid 
utförandet av åtgärden.   

Vatten och spillvattenomläggning  

Kommunen ansvarar och bekostar utbyggnaden av kommunala VA-anläggningar belägna inom planområdet, 
fram till förbindelsepunkt.  

Kungälvs kommun ansvarar för avveckling av befintlig pumpstation belägen inom planområdet. I väntan på 
planerad omläggning av VA-nätet har exploatören, vid behov, möjlighet till tillfällig inkoppling på befintligt 
vatten- och spillvattennät.  

 
ÅVC/ÅVS  

Inför genomförande av detaljplanen behöver befintlig återvinningscentral (ÅVC) och Återvinningsstation (ÅVS), 
belägna inom planområdet, flyttas. Ersättande av ÅVC Ytterby sker genom en utökning av Munkegärde ÅVC. 
Återvinningscentralen planeras att flyttas i samband med att markarbeten påbörjas inom planområdet, under 
år 2023. Kungälvs kommun ansvarar för genomförande.  

Återvinningsstationen flyttas i samband med flytt av återvinningscentralen. Förpackningsinsamlingen, FTI, 
ansvarar för genomförande.   

Allmän plats  
Kungälvs kommun ansvarar för erforderligt iordningställande och utbyggnad av allmän plats inom 
planområdet. Kungälvs kommun ansvarar för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.  

Kvartersmark  
Efter förvärv ansvarar exploatören för åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av byggnader enligt 
byggrätt samt övriga anläggningar, till exempel parkeringsplatser, gård och bostadsgator. Efter exploatörens 
eventuellt senare fastighetsöverlåtelse ansvarar respektive fastighetsägare för framtida drift, åtgärder och 
underhåll av all mark och alla enskilda anläggningar inom kvartersmark.  

Tekniska anläggningar  
Exploatören ansvarar för utbyggnad av enskilda vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt 
dagvattenanläggningar inom kvartersmark.     

Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt allmänna dagvattenanläggningar på allmän plats inom planområdet.    

Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar, fram till av kommunen anvisad anslutningspunkt.   

Kungälvs Energi ansvarar för genomförande, drift och underhåll av elanläggning och eventuell fjärrvärme.   
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Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av tele- och bredbandsnät/fiber.   

Avtal och överenskommelser  
Följande avtal och överenskommelser finns eller kommer att upprättas:  

  

Överenskommelse/avtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören avseende servitut för allmän 
gångförbindelse över Pumpen 3 alternativt över nybildad centrumfastighet.    

Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Kungälvs kommun och Exploatören. Avtalet reglerar villkoren för 
genomförandet av detaljplanen, den planerade byggnationen, marksanering och geotekniska 
förstärkningsåtgärder inom av del av markområdet samt markanvisning av kommunägd kvartersmark. Ett 
marköverlåtelseavtal tecknas också för försäljning av del av kvartersmarken till exploatören. 
Marköverlåtelseavtal ska tillsammans med genomförandeavtal ersätta tidigare tecknat samverkansavtal mellan 
Kungälvs kommun och Exploatören.   

Exploateringsavtal har upprättats mellan fastighetsägare till Pumpen 3 och Kungälvs kommun som reglerar 
bland annat reglering av allmän plats från Pumpen 3 till kommunal fastighet samt gatukostnadsersättning.   

Nyttjanderätt finns mellan kommunen och FTI för återvinningsstation. Kungälvs kommun ansvarar för kontakt 
med FTI för upphörande av denna nyttjanderätt.    

Avtal bör tecknas mellan exploatören och respektive nätägare för att reglera eventuell omläggning eller 
utbyggnad av elanläggningar, eventuell fjärrvärme, tele- samt fibernät.   

Överenskommelse om fastighetsreglering bör tecknas mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi för att 
reglera överlåtelse av allmän platsmark inom Ytterby-Tunge 1:109 till kommunen.    

Exploatören kan eventuellt behöva teckna avtal med markavvattningsföretaget.  

Markförvärv  
Mark som ägs av Kungälvs kommun, och som enligt planförslaget läggs ut som kvartersmark, är tänkt att 
förvärvas av Exploatören.   

Allmän platsmark överlåts av respektive fastighetsägare till Kungälvs kommun.    

Ansvariga myndigheter/upplysningar  
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.   

Ansökan om fastighetsbildning och övriga lantmäteriförrättningar görs hos Lantmäteriet.   

Inför markarbeten och sanering av förorenad mark ska anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas. 
Miljöenheten i Kungälvs kommun är tillsynsmyndighet.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Markägare  
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt Ytterby-Tunge 1:106 ägs av Kungälvs kommun. Ytterby-Tunge 1:109 ägs 
av Kungälv Energi. Pumpen 3 ägs av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig förteckning över fastighetsägare 
och rättighetshavare inom och intill planområdet framgår av den fastighetsförteckning som hör till 
detaljplanen.  
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Erforderlig fastighetsbildning  
Detaljplanen möjliggör, genom avstyckning från fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106 samt Ytterby-Tunge 1:11, 
bildandet av nya fastigheter för uppförande av bostäder och verksamhetsbyggnader. Avsikten är att två till tre 
fastigheter bildas söder om Hollandsgatan och att en till två fastigheter bildas norr om Hollandsgatan.    

Allmän platsmark ska ligga kvar inom kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 eller fastighetsregleras till 
annan lämplig fastighet som ägs av Kungälvs kommun.   

Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar och exploatören bekostar erforderliga 
lantmäteriförrättningar för genomförande av detaljplanen.  

Kommunen ansöker om och bekostar eventuell lantmäteriförrättning för bildande av ledningsrätt för Kungälvs 
kommunen ledningar.  

Gemensamhetsanläggningar  
Några befintliga gemensamhetsanläggningar finns inte inom planområdet. Om fler än en bostadsfastighet 
bildas söder om Hollandsgatan, kan gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening för 
parkering samt för dagvattenhantering och VA-anläggning komma att bildas inom bostadskvarteret.  

Markavvattningsföretag  
Nybildade fastigheter inom planområdet kan vid behov tillföras andelstal i markavvattningsföretaget 
Castellegården mfl TF 1928.  Exploatören ansvarar för eventuellt inträde.  

Ledningsrätt  
Allmänna ledningar finns förlagda och kommer att förläggas inom planområdet.  

Eventuella ledningsrätter för kommunala ledningar, som behövs för att säkerställa detaljplanens 
genomförande, ska inom kvartersmark upplåtas med ledningsrätt.   

Inom planområdet finns en ledningsrätt (Akt 1482-2018/90.1) som berör kvartersmark C2. För området anges 
ett u-område på plankartan. 

Servitut, Rättigheter 
Eventuella servitut för kommunal fastighet inom kvartersmark, som behövs för att säkerställa detaljplanens 
genomförande, ska upplåtas utan ersättning. 

- Fastigheten Pumpen 3 alternativt nybildad centrumfastighet kommer att belastas av servitut gällande 
allmän gångförbindelse mellan Hollandsgatan och busshållplatsen i norr. 

- Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut inom x-område gällande allmän 
gångförbindelse mellan bro inom naturmark och Hollandsgatan. 

- Nybildade bostadsfastigheter kommer att belastas av servitut till förmån för kommunal fastighet, för 
att säkerställa rätt att ta väg över fastigheten för åtkomst till bäcken för allmänt underhåll av 
naturmark. 

- Nybildade fastigheter kommer att belastas av servitut till förmån för kommunal fastighet, för att 
säkerställa rätt att ta väg längs med bäcken, till fots och med fordon med en maxvikt på 300kg, för 
allmänt underhåll av bäcken och naturmarken. 

Väljer exploatören att, efter fördröjning på kvartersmark, släppa ut dagvatten direkt till recipienten 
ska, innan genomförandet, ett servitutsavtal tecknas mellan Kommunen och exploatören avseende 
den/de ledning/-ar som behöver dras över kommunal mark, från kvartersmark till recipienten. Detta 
avtal ska reglera ansvar och villkor för anläggningen som leds över kommunal mark, till exempel hur 
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marken vid utsläppspunkten ska utföras och skötas. Servitutet ger fastigheten rätt att nedlägga, 
bibehålla och underhålla dagvattenledning över fastigheten Ytterby-Tunge 1:106 eller 1:11 till bäcken. 

- Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3 (akt 1482-
952.1). Servitutet ska upphävas i samband med nybildandet av fastigheter inom planområdet.  

- Kungälvs Energi har elledningar och fiberkablar inkl. fiberbrunn, inom exploateringsområdet som går 
in på eller ligger i direkt anslutning till kvartersmarken. Utformning och placering av nya byggnader 
inom kvartersmarken avgör om dessa ledningar behöver flyttas till allmän plats eller kan ligga kvar i 
oförändrat läge. För de fall dessa ledningar ska ligga kvar inom kvartersmark ska rättighet tillskapas för 
Kungälvs Energi.  

- Nyttjanderättsavtal finns mellan Kungälvs kommun och Skanova, avseende ledningar som Skanova har 
över kommunal kvartersmark inom detaljplaneområdet. I samband med marköverlåtelse av 
kommunal mark ska ny separat rättighet för Skanova tillskapas och säkras inom mark som överlåts till 
Exploatören.  

 

Kartillustration över föreslagna och befintliga rättigheter i samband med planens genomförande.  
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Fastighetskonsekvensbeskrivning  
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till 
planområdet. Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara avstående eller 
upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen.   

I tabellen redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. Observera att de 
redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning.      

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Övriga kommentarer 

Ytterby-Tunge 1:11 2095 kvm av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för 
centrumverksamhet (C2). Vid 
genomförande av planen kommer 
planlagd kvartersmark regleras över 
till nybildad fastighet. 
 
410 kvm av fastigheten planläggs 
som allmän plats, NATUR, GATA eller 
GÅNG CYKEL. 

Kungälvs kommun är 
fastighetsägare.  
 
Ca 920 kvm befintlig planlagd 
mark för GÅNG CYKEL utmed 
Marstrandsvägen bekräftas i 
planen. 

Ytterby-Tunge 1:106 7390 kvm av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för bostäder (B),. 
Vid genomförandet av planen 
kommer planlagd kvartersmark ske 
från fastigheten. 
 
1270 kvm av fastigheten planläggs 
som kvartersmark för 
centrumverksamhet (C2). Vid 
genomförandet av planen kommer 
planlagd kvartersmark regleras över 
till nybildad fastighet. 
 
Ca 3740 kvm av fastigheten 
planläggs som allmän plats, NATUR, 
GATA eller GÅNG CYKEL. 
 
Däröver reglera 60 kvm allmän 
platsmark över från Ytterby-Tunge 
1:109 och 37 kvm från Pumpen 3. 
 
Om direktutsläpp av dagvatten, efter 
fördröjning, sker till bäcken ska 
fastigheten belastas av servitut till 
förmån för nybildad bostadsfastighet 
avseende rätt för bostadsfastigheten 
att nedläggas, bibehålla och 
underhålla dagvattenledning över 
fastighet till bäcken. Belastande 
servitut för parkering upphävs. 

Kungälv kommun är 
fastighetsägare.  
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Ytterby-Tunge 1:109 60 kvm av fastigheten planläggs som 
allmän plats, GATA, i syfte att bygga 
cykelbana längs med Hollandsgatan. 
 

Område planlagt som allmän plats 
regleras över till kommunägd 
fastighet, lämpligen Ytterby-Tunge 
1:109 

Kungälv Energi är fastighetsägare. 

Pumpen 3  Fastigheten planläggs för 
centrumverksamhet (C1).  

37 kvm av fastigheten planläggs som 
allmän plats, GÅNG CYKEL i syfte att 
bredda cykelbanan längs med 
Marstrandsvägen. Område planlagt 
som allmän plats regleras över till 
kommunägd fastighet, lämpligen 
Ytterby-Tunge 1:106.  

Pumpen 3 omfattar efter föreslagen 
fastighetsreglering 3650 kvm.  

Fastigheten kan komma att belastas 
av ett servitut gällande allmän 
gångpassage mellan Hollandsgatan 
och busshållplatsen i norr.  
 
Servituts rättighet avseende parkering 
upphävs. 

Kommanditbolaget Pumpen 3 är 
fastighetsägare.  
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Nybildad bostadsfastighet  Fastigheten omfattar 7390 kvm och 
är planlagd som kvartersmark för 
bostäder (B).  

Fastigheten kan komma att bli 
delägare i markavvattningsföretaget 
Castellegården.  

Fastigheten kommer att belastas av 
ett servitut gällande allmän 
gångförbindelse mellan bäcken och 
Hollandsgatan, markerat med x på 
plankartan. Fastigheten kommer att 
belastas av servitut gällande skötsel 
av angränsande NATUR-område.  

Om direktutsläpp av dagvatten, efter 
fördröjning, sker till bäcken ska 
servitut till förmån för fastigheten 
bildas och belasta fastigheten 
Ytterby-Tunge 1:106. Servitutet ska 
då ge fastigheten rätt att nedlägga, 
bibehålla och underhålla 
dagvattenledning över Ytterby-Tunge 
1:106 till bäcken.   

Genomförandeavtal är tecknat 
mellan kommunen och exploatör 
avseende tänkt förvärv av 
kvartersmark för bostäder.  
 
En eller flera bostadsfastigheter är 
tänkta att bildas inom 
kvartersmarken för bostäder.  
. 

Nybildad  
verksamhetsfastighet (C2)  

All kvartersmark som planläggs för 
endast centrumverksamhet (C2) 
regeras över till fastigheten från 
Ytterby-Tunge 1:11 och 1:106.  
Fastigheten omfattar 3365 kvm  

Fastigheten kan komma att bli 
delägare i markavvattningsföretaget 
Castellegården.  

Fastigheten kommer att belastas av 
ledningsrätt för va, markerat med u-
område på plankarta.  
 
Fastigheten kan komma att belastas 
av ett servitut gällande allmän 
gångpassage mellan Hollandsgatan 
och busshållplatsen i norr.   

Genomförandeavtal är tecknat 
mellan kommunen och exploatör 
avseende tänkt förvärv av 
kvartersmark för centrumändamål.  
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Kartillustration över föreslagna fastighetsregleringar i samband med planens genomförande.  

Ekonomiska frågor  
Detaljplaneekonomi  
Hantering av plankostnader har reglerats mellan Kommunen och Exploatören i ett framtaget 
genomförandeavtal. Mellan Kommunen och ägaren till Pumpen 3 har detta reglerats i ett exploateringsavtal.  

Exploatören, som även företrätt Pumpen 3, har tillsammans med Kommunen som markägare betalat för 
framtagandet av detaljplan och planavgift ska därmed inte tas ut i samband med bygglov för några fastigheter 
belägna inom detaljplaneområdet.  

För kommunägd mark, Ytterby-Tunge 1:109 och 1:11, regleras gatukostnadsersättning i samband med 
markförsäljning. Avseende Pumpen 3 regleras gatukostnadsersättning mellan kommunen och ägaren till 
Pumpen 3 i ett framtaget exploateringsavtal.   

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun  
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera intäkter enligt följande:  

- Försäljning av kommunägd mark (planlagd kvartersmark).  

- Erhållande av anslutningsavgifter för VA. 
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Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera kostnader enligt följande:  

- Marksanering. 

- Geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran.   

- Utbyggnad av allmän plats. 

- Utbyggnad av allmänna VA-ledningar och dagvattenanläggningar.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatör inom planområdet  

Genomförandet av detaljplanen kommer för fastighetsägare och exploatör att generera intäkter enligt 
följande:  

- Ändrad markanvändning och intäkt vid vidareförsäljning av kvartersmark, efter uppförd byggnation.   

Genomförandet av detaljplanen kommer för fastighetsägare och exploatör  generera kostnader enligt följande:  

- Åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av nya byggnader, iordningställande av 
parkeringsplatser, tomtmark o.d.  

- Fastighetsbildning och övriga lantmäteriförrättningar för genomförande av detaljplanen.  

- Utbyggnad av enskilda VA-ledningar och dagvattenanläggningar.  

- Anslutningsavgift för upprättande av och påkoppling på förbindelsepunkt för VA.  

- Anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.  

Fastigheter som kan komma att ingå i gemensamhetsanläggningar svarar för anläggnings- och driftkostnader i 
förhållande till fastställda andelstal i lantmäteriförrättning.  

Framtida driftkostnader  
Kommunen är huvudman för allmän plats, och kommer därigenom få kostnader för drift och underhåll av 
anläggningar inom allmän plats.   

Respektive fastighetsägare står för drift och underhåll på egen mark och egna anläggningar inom kvartersmark.   

Ledningsägare svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar.  

Tekniska frågor  
Vatten och avlopp, dagvatten  
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA, tjänsterna vatten, spill- och dagvatten. Alla 
fastigheter inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Förbindelsepunkter 
anvisas av Kungälvs kommun. Allmänna ledningar finns inom planområdet, men utbyggnad inom kvartersmark 
krävs.   

Omläggning av befintliga allmänna VA-ledningar kommer krävas i samband med kommunens planerade flytt av 
avloppspumpstation.   

En dagvattenutredning har genomförts som visar förslag på lösningar rörande hanteringen av dagvatten. För 
nya fastigheter inom planområdet föreslås en lösning inom kvartersmark som inte kräver anslutning till det 
allmänna dagvattennätet. Exploatör bygger ut dagvattensystemet inom kvartersmark i enlighet med 
detaljplanebestämmelser och till detaljplanen hörande VA-utredning.  
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Gator och allmän plats  
Hollandsgatan rustas upp och byggs om inom planområdet och avslutas med ny vändyta i öster. Ombyggnaden 
omfattar främst gång- och cykelbana och utbyggnaden gäller ny vändyta. Utbyggnad sker i enlighet med 
framtaget Trafikförslag, upprättat av ÅF, 2018-02-20. Planförslaget möjliggör även en förlängning av 
Hollandsgatan österut, om framtida behov finns. I norr ges möjlighet att bredda befintlig cykelbana till 5 meters 
bredd längs med Marstrandsvägen.  

Marksanering  
Markföroreningar har påträffats inom fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 och Ytterby-Tunge 1:106. Byggnation 
får inte påbörjas förrän markföroreningarna är avhjälpta. Innan efterbehandlingen påbörjas ska en anmälan om 
avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till miljöenheten.  

Geotekniska åtgärder  
En geoteknisk utredning har utförts vilken redovisar otillfredsställande stabilitet. Geotekniska 
förstärkningsåtgärder krävs inom planområdet. Åtgärder utförs i enlighet med rekommendationer i PM 
Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11.   

Parkering  
Parkering ska vid bygglov lösas i enlighet med kommunens Parkeringsnorm, antagen i juli 2021. Kommunen har 
informerat om att parkeringsfriköp i dagsläget inte kan erbjudas i Ytterby.  

Avfall  
Avfall ska hanteras i enlighet med renhållningsordningen i Kungälvs kommun.  

Särskilda miljöhus planeras inom kvartersmark för omhändertagande av avfall.  

Miljöhus för hantering av avfall inom kvartersmark ska vara väl tilltagna för att kunna erhålla full sortering, 
samt utformas utifrån gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar från kommunen.  

För att underlätta källsortering bör det finnas sorteringsmöbler i bostäderna, exempelvis sorteringssats under 
diskbänken. 

Värme  
Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme är inte utbyggt 
till eller inom planområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren för fjärrvärmeanslutning och 
teckna avtal med Kungälvs energi om så önskas.  

El-, bredband och teleförsörjning  
Utbyggnad, omförläggning och anslutning av el, bredband och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. 
Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning och eventuell 
omförläggning som berör kvartersmark.   

JUSTERING EFTER GRANSKNING  
Efter genomförd granskning har planhandlingarna kompletterats och justerats enligt nedan. Justeringarna 
anses inte vara av sådan karaktär eller betydelse att någon ny granskning av planförslaget krävs, utan 
planhandlingarna kan tas till antagande med dessa justeringar.  

• Ny planbestämmelse om avrinning gata har införts. För att säkra Hollandsgatans funktion som 
avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska höjdsättas så att dagvatten 
avrinner mot öster.  



103/22 Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916

  Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-09-16 

   

 

      
                                                                                

54   

• Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av dimensionerande 
nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.  

• Ny planbestämmelse har införts om att erosionsskydd ska anläggas inom det södra NATUR-området.  

• Ny planbestämmelse för reglering markbelastning 0 kPa inom GATA har införts längst i öster.   

• Planbestämmelse om avhjälpande av markföroreningar har justerats. Ny formulering är att 
markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå för angiven markanvändning.  

• På plankartan har ett mindre u-område lagts ut på kvartersmark C2, i överenstämmelse med gällande 
ledningsrätt för VA-ledning.  

• Bullerutredning har uppdaterats med beräkningar utan byggnader mellan Marstrandsvägen och 
Hollandsgatan.  

 

• Planbeskrivningen har förtydligats avseende Kyrkebäckens markavvattningsföretag, parkering, 
marksanering, flytt av återvinningsstation med ansvarsfrågor samt förtydliganden gällande 
fastighetsrättsliga frågor.  

Dessutom har redaktionella ändringar i planbeskrivningen genomförts såsom uppdatering tidplan och 
beskrivning av planprocessen.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER  
Planhandlingarna har på uppdrag av Saltholmsgruppen AB, upprättats av Rådhuset Arkitekter AB, genom 
uppdragsansvarig Anna Eklund, landskapsarkitekt, och Helena Bråtegren, arkitekt.  

  

Underliggande utbyggnadsförslag är framtaget av KAKA Arkitekter AB, genom Annika Hedeblom, arkitekt.  

  

Detaljplanearbetet har bedrivits inom ramen för byggherredriven planprocess och plankoordinator inom 
Kungälvs kommun har till och med granskning varit Kenneth Fondén, därefter Johan Hellborg.  

  

  

Kungälvs kommun 2022-09-16  

För Samhällsbyggnad  

  

  

Johan Hellborg       Ida Brogren  

Plankoordinator      Planchef  
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Ärende: KS201/1826 

2022-09-16 

PLAN 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
KUNGÄLVS KOMMUN   

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 (växel) 

FAX 0303-23 91 67 

E POST k @k l  

 
 
 
 
 

 
Granskningsutlåtande 
 

Detaljplan för bostäder och verksamheter 

ENTRÉ YTTERBY 
Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 

Ytterby, Kungälvs kommun



103/22 Förslag till beslut - antagande av detaljplan för Entré Ytterby - KS2015/1826-88 Antagande av detaljplan för Entré Ytterby : Granskningsutlåtanden 220916

 

Sid 2 (15) 
 

Kungälvs kommun 
Ärende: KSXXXX/XX 

 
 

Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 9 november 
2021 till 30 november 2021. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och 
statliga myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt 
för påseende under granskningstiden hos Kundcenter i Stadshuset samt på kommunens 
hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 
varit utställt på samråd under perioden 25 januari 2019 till 19 februari 2019. 
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 13 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 
nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 
verksamheter har 7 skrivelser inkommit. Från sakägare har 6 skrivelser inkommit. Från övriga 
privatpersoner, föreningar med mera har 0 skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har 
sammanfattats medan andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet 
hänvisar vi till kommunens ärendenummer KS2015/1826. Länsstyrelsens 
granskningsyttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 

 

STATLIGA MYNDIGHETER 
1. LÄNSSTYRELSEN (2021-11-30) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas under förutsättning att kommunen säkerställer 
erosionsskyddsåtgärder i plankartan. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att: 

• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Hälsa/Säkerhet 

Geoteknik 

Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande i sin helhet att kommunen behöver säkerställa 
erosionsskyddsåtgärder i Kyrkebäcken och dess biflöde. Detta återfinns i PM Geoteknik 
(daterat 2021-02-11). 

Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt 
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Sid 3 (15) 
 

Kungälvs kommun 
Ärende: KSXXXX/XX 

 
 

Farligt gods 

Kommunen har kompletterat underlaget med en riskbedömning och säkerställt 
riskreducerande åtgärder på plankartan vilket är positivt. Länsstyrelsen bedömer att 
synpunkterna från samrådsskedet när det gäller farligt gods är bemötta genom detta. 
Plankartan medger inte heller längre bostäder i området närmast väg 168. Detta är en 
viktig positiv faktor för risknivåerna och genom den disponeringen följer 
markanvändningen det grundtänk som finns i Länsstyrelsens riskpolicy. 

Artskydd 

Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att det saknades underlag för förekomst av 
groddjur. Enligt den kompletterande groddjursinventeringen påträffades inga groddjur, 
bäcken bedömdes inte som lämplig miljö för groddjur. 

Enligt planbeskrivningen kommer inte träd med den fridlysta getlaven att påverkas av 
geotekniska stabiliseringsåtgärder. Om detta skulle ändras vill Länsstyrelsen belysa att 
det kan bli aktuellt med dispensprövning enligt artskyddsförordningen. 

KOMMENTAR 
Angående erosionsskydd, se svar till SGI.  

I övrigt noteras yttrandet.  

2. LANTMÄTERIET (2021-11-15) 
Delar av planen som bör förbättras 

BEFINTLIGT SERVITUT 

Det finns ett servitut för parkering belastande Ytterby-Tunge 1:106 till förmån för 
Pumpen 3. Servitutets utbredning redovisas i grundkartan. Servitutet nämns inte i 
planbeskrivningen och det är därför oklart om servitutet avses finnas kvar eller om det 
avses upphävas, det bör framgå av planbeskrivningen. Lantmäteriet vill påminna om att 
det vid upphävande av servitut realiseras en ersättningsfråga. Det kan därför vara 
lämpligt att det framgår om det är tänkt vara del av de avtal som enligt 
planbeskrivningen avses tecknas mellan fastighetsägarna. 

KOMMENTAR 
Servitutet för parkering samt beskrivning om upphörande läggs in i planbeskrivningen. 
Skrivs även att separat avtal upprättas där detaljer beskrivs. Vi noterar 
ersättningsfrågan. 

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2021-11-29) 
 
SGI:s synpunkter på granskningshandling 

SGI:s synpunkter på samrådshandlingen har åtgärdats i granskningshandlingen, 
förutom rekommendationen att planbestämmelse avseende erosionsskyddsåtgärder bör 
redovisas på plankartan. SGI anser att plankartan bör kompletteras med en 
planbestämmelse avseende erosionsskyddsåtgärder i Kyrkebäcken och dess biflöde. 

SGI vill också påpeka att inom område GATA på plankartan, överensstämmer inte 
plankartans lastrestriktioner med de lastrestriktioner som redovisas i PM Geoteknik, se 
figur 1 nedan. 
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KOMMENTAR 
Planbestämmelse om erosion och lastrestriktion har lagts till på plankartan, erosion – 
Erosionsskydd ska anläggas. Last – Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras 
belastning. 

 

4. TRAFIKVERKET(2021-11-30) 
Trafikverkets synpunkter 

Buller och luftmiljö 

När det kommer till buller bedömdes det i samrådsyttrandet att bullernivåerna riskerar att 
överskridas inom delar av detaljplaneområdet. Samt att bostadshus som var placerade 
närmst väg 168 skulle bli särskilt utsatta för buller. Kommunen har sedan samrådet 
ändrat plankartan med en bestämmelse om att planen norra del endast får utgöras av 
centrumverksamhet (C), vilket Trafikverket anser positivt för en bättre boendemiljö. 

I samrådet yttrade Trafikverket sig om att luftmiljön kan komma att överskridas. 
Kommunen har gjort en luftkvalitetsutredning som visar att miljökvalitetsnormer klaras. 

Farligt gods 

Samrådsyttrandet bedömde att riskreducerande åtgärder inte bör placeras inom 
vägområdet för väg 168, vilket fortsatt står fast. Däremot ser Trafikverket det som 
positivt att utföra fasad med obrännbara material, som berörd planbestämmelse anger. 

Påverkan på statlig infrastruktur 

Även om planbeskrivningen anger att Entré Ytterby totalt sett står för endast en liten del 
av den ökade trafiken så ser Trafikverket det som en viktig del att kommunen arbetar 
vidare med mobilitetsåtgärder (steg 1-2-åtgärder) inom planområdet, men även i hela 
Ytterby. 

Samrådsyttrandet kommenterade att trafikanalysens trafiktillväxttal var lågt räknat. Enligt 
samrådsredogörelsen har trafikberäkningarna uppdaterats med utgångspunkt från 
Trafikverkets värden. 
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Trafikverket hade i samrådsskedet synpunkter gällande fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Ytterby där man påpekade att FÖP:en bör ha ett helhetsgrepp som utvärderar den 
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Detta är fortfarande en aktuell 
synpunkt. 

Dagvatten 

Trafikverket vill uppmana att all dagvattenhantering måste ske inom planområdets 
gränser så att väg 168 och dess dike inte får negativa konsekvenser. 

Vägdiket är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot vatten från 
andra verksamheter. Diken, trummor och andra anläggningar för hantering av dagvatten 
är dimensionerade för vägens behov och inte för exploatering i dess närhet. 

Sammantagen bedömning 

I övrigt ser Trafikverket viktigt att kommunen arbetar med mobilitetsåtgärder för att 
minska belastningen på vägsystemet. 

Trafikverket ser fram emot fortsatt dialog angående utvecklingen i Ytterby. 

KOMMENTAR 
Nya riskreducerande åtgärder placeras inte inom vägområdet för väg 168. Det finns ett 
befintligt dike där som även avvattnar GC-vägen och utgör skydd mot att vätskor rinner 
in i planområdet. Detta dike förslås kompletteras med strypt utlopp. 

Påverkan på statlig infrastruktur kommer inte att utredas i denna detaljplanen men 
kommunen är medveten om behovet av en utredning av helheten av kommande 
förtätningar. 

Dagvatten ska fördröjas enligt planbestämmelse och kommer sen att avledas till 
kommunens dagvattenledning eller direkt till Kyrkbäcken. 

 

 

5. STATENS FASTIGHETSVERK (2021-12-08) 
Synpunkter  

SFV har inte yttrat sig i samrådsskedet men vill i granskningsskedet göra kommunen 
uppmärksam på att enligt miljöbalkens försiktighetsprincip så ska skyddsåtgärder och 
begränsningar ställas på en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors 
hälsa. För att inte få för stora begränsningar ska detta alltid ske med en 
rimlighetsbedömning utifrån övriga allmänna intressen och definitionen av olägenhet för 
människors hälsa (2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken). Den rättspraxis som utvecklats då 
ärenden om djurhållning överklagats till högre instanser, pekar på att 
miljööverdomstolen medger relativt korta avstånd, ofta under 50 meter och ned mot 20 
meter.  

Det är viktigt att poängtera att Kastellegårdens kungsgård är ett statligt byggnads-minne 
sedan 1935 med av regeringen 1993 fastställda skyddsbestämmelser. 
Riksantikvarieämbetet har bedömt att Kastellegårdens kungsgård i sin helhet, med all 
mark och alla byggnader, har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och enligt beslut 
av regeringen 2021-01-28 har byggnadsminnet utökats till att omfatta fastigheterna med 
beteckningarna Kastellegården 1: 1 i Kungälvs kommun och Gullö 1 :25 i Göteborgs 
kommun. Riksantikvarieämbetet beslutade 2021-05-11 om ändring av 
skyddsbestämmelser för det statliga byggnadsminnet Kastellegårdens kungsgård, 
Kastellegården 1: 1 och Gullö 1 :25.  
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Jordbruket har en mycket lång kontinuitet i aktuellt område, där den äldsta delen knyts 
till kungsgården Kungahälla vid Storängen. Det aktiva jordbruket är en förutsättning för 
att kunna bevara det unika kulturlandskapet med anor från minst järnåldern, med bland 
annat betesdrift som är en förutsättning för att hålla det oexploaterade älvdalslandskapet 
invid Göta älv och Nordre älv öppet som i sin tur gynnar en artrik kärlväxtflora, ett 
mycket rikt fågelliv och den biologiska mångfalden. Jordbruket är en förutsättning för 
områdets mycket höga kulturmiljövärden, naturmiljövärden och även viktigt för det 
rörliga friluftslivet. Ett aktivt jordbruk är i sig av stort kulturmiljövärde. SFV:s arrendator 
bedriver, och kommer att även i framtiden bedriva ett aktivt och rationellt jordbruk inom 
området.  

Ett aktivt jordbruk kräver en buffertzon till intilliggande verksamheter som bostäder på 
grund av bland annat buller, damm, lukt och allergier. Ett annat problem som generellt 
glöms bort när "stad möter land' är framkomligheten för större jordbruksmaskiner. Av 
dessa skäl anser Statens fastighetsverk att det inte är lämpligt att bygga bostäder i nära 
anslutning till det aktiva jordbruket på Kastellegårdens kungsgård.  

SFV uppskattar den tydliga och fylliga fastighetskonsekvensbeskrivning som tagits fram 
i ärendet. Den klargör på ett tydligt sätt de befintliga fastighetsrättsliga förhållande och 
vad konsekvenserna av detaljplanen kan medföra. 

KOMMENTAR 
Planområdet ligger nära jordbruket men har ändå mer än 50 meter till närmaste bostad. 
Mellan planområdet och jordbruksmarken finns en bäck och GC-väg. Avseende 
eventuella störningar i form av lukt eller damm/allergener så ligger inte planområdet i 
dominerande vindriktning samt att det redan idag finns skola i angränsning till 
jordbruksfastigheten. I dagsläget finns endast en GC-väg som kopplar ihop planområdet 
med jordbruksfastigheten. Planläggningen möjliggör koppling till jordbruksfastigheten 
med gata. 

 

I övrigt noteras yttrandet. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
6. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2021-12-02) 

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått granskningshandlingar gällande detaljplan för 
Entré Ytterby; Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 på remiss. 
Planområdet är beläget vid Hollandsgatan sydost om rondellen vid Marstrandsvägen – 
Torsbyvägen, cirka 600 meter öster om Ytterby station. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus i fyra till fem och centrumanknutna 
verksamheter i en till två våningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig i samrådsskedet 2019-03-21 i beslut § 
63/2019. Yttrandet behandlade bland annat synpunkter gällande buller, vibrationer, 
luftkvalité, samt att säkerställa Kyrkebäcken och naturvårdsarter. Nämnden yttrade även 
att planbestämmelser behövde ses över i den fortsatta processen.  

 

Ytterligare utredningar till detaljplanen har gjorts och planbestämmelser har setts över 
inför granskningsskedet. Bland annat har de bostäder som planerades mot 
Marstrandsvägen tagits bort från förslaget med hänsyn till olämpligheten i fråga om 
buller, vibrationer och luftkvalité. En anmälan om vattenverksamhet har godkänts genom 
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beslut av Länsstyrelsen 2021-06-16. Vattenverksamheten omfattar 
stabiliseringsåtgärder i bäckområdet vilket tillsammans med saneringsåtgärder och 
ledningsdragning får till följd att merparten av vegetationen inom planområdet tas bort 
och ersätts med ny vid återställande. I bäckområdet behöver ett antal träd tas bort för 
stabilitetsåtgärderna samtidigt som ingen påverkan ska ske på fisk eller den fridlysta 
getlaven som växer på en sälg intill bäcken. 

 
Miljöenheten 
Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för spill-, dricks- och 
dagvatten. Samtidigt hänvisar planbeskrivningen till en möjlig enskild lösning där 
dagvatten från kvartersmark avleds, via allmän platsmark med direktutsläpp i 
Kyrkebäcken. I och med oklarheter i hur dagvattnet ska tas omhand vill miljöenheten 
påminna om att kommunens dagvattenplan ska följas och att dagvatten som uppstår på 
kvartersmark också ska hanteras genom lämplig rening och fördröjning på samma 
kvartersmark. På motsvarande sätt hanteras dagvatten som uppstår i allmän platsmark. 
Kyrkebäcken nedströms planområdet lider av stabilitetsproblem och skred varför det är 
av största vikt att dagvattenflödet från planområdet begränsas. 

 

Användningen bostäder (B) närmast väg 168 har tagits bort inför granskningen vilket är 
positivt i bullerhänseende. Miljöenheten anser det viktigt att inte enbart klara godtagbara 
ljudnivåer enligt förordningar utan att sträva efter bästa möjliga ljudmiljö. 
Infrastrukturinriktningen för framtida transporter (proposition 1196/97:53) anger 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vilket länge ansetts utgöra en god ljudmiljö.  

I den fortsatta bygglovsprocessen för bostäderna kommer bullersituationen behöva 
utredas ytterligare eftersom plankartan inte fastställer några skyddsbestämmelser eller 
villkorar byggnationsordningen. Planbeskrivningen konstaterar att 
lägenhetsutformningen kommer behöva anpassas efter bullernivåerna. Byggande av 
centrumverksamheter före bostäder skulle dessutom sannolikt ge bättre förutsättningar 
för en god ljudmiljö. Detaljplanen tar inte tillvara på tillgängliga planverktyg för att uppnå 
bästa möjliga ljudmiljö. Lämnas bullerfrågan till bygglovsskeden kommer ansökningar 
granskas utifrån kraven i Trafikbullerförordningen som numera tillåter högre fasadbuller, 
60 dB(A), samt medger ännu högre nivåer vid anpassningar i lägenhetsutformning, tex 
placering av boenderum mot tyst sida. Även om detta är tillåtet ökar risken för ohälsa 
och störning. Ändringarna i Trafikbullerförordningen till 60 dB(A) har främst tillkommit för 
att möjliggöra byggnation i bullriga miljöer inne i städer. Att det i planområdet skulle 
behöva detaljplaneras så att nya bostäder överstiger 55 dB(A) anser miljöenheten 
fortfarande som omotiverat. Miljöenheten anser att detaljplanen bör använda sig av 
riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalent nivå vid fasad för att minska risken för ohälsa. 

 

Frågan om det finns risk för att boende inom planområdet kommer utsättas för 
vibrationer från trafik kvarstår även om risken minskar då marken närmast väg 168 inte 
planeras för bostäder. Kombinationen av buller och vibrationer från trafik tenderar att 
förstärka den upplevda sammantagna störningen. Huskropparna förutsätts i huvudsak 
grundläggas genom pålning vilket kan vara positivt för vibrationsaspekten. Planen ger 
dock inget utlåtande kring om så är fallet eller om andra faktorer kan påverka 
situationen. 

Bygglovenheten 
Syftet med detaljplanen är att vara en välkomnande entré till Ytterby samhälle och 
planförslaget är att skapa en mer ordnad och gestaltad entré. Det finns endast 
planbestämmelser om placering, yta och höjd. I planbeskrivningen finns det inget mer 
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beskrivet om hur den ordnade och gestaltade entrén ska uppnås, förutom någon 
illustration. Detta bör framkomma tydligare för att stärka syftet med planen.  

 

Bestämmelsen om buller är en generell text hämtad från Trafikbullerförordningen. Vid 
planläggning av områden behöver det säkerställas att byggnaderna som planläggs kan 
uppföras och att god ljudmiljö uppnås. Så som bestämmelsen är utformad nu blir 
kommande byggherrar tvungna att göra nya bullerutredningar för att säkerställa att 
bestämmelsen uppfylls. I en detaljplan ska detta vara så pass tydligt utrett att ytterligare 
utredningar inte ska behöva göras. Där bullerkraven inte uppfylls behöver områdena för 
bostäder ses över eller regleras hur de ska utformas så att kraven uppfylls. Framförallt 
behöver planområdet reglera var eventuella skyddsåtgärder behövs.  

 

Bygglovenheten har i övrigt granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning i vissa delar. Bygglovenheten anser inte att det finns några direkta 
oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som skulle kunna betyda uppenbara 
svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. För vissa byggrätter 
är det reglerat gemensam bruttoarea (BTA) vilket Bygglovenheten anser inte riktigt vara 
befogat då det för planens syfte hade varit tillräckligt med byggnadsarea (BYA) och 
höjdangivelser. Anledningen är delvis motiverad i planbeskrivningen och bestämmelsen 
innebär dock inga direkta tolkningssvårigheter.  

 

KOMMENTAR 
Plankartan har kompletterats med dagvattenbestämmelse enligt dagvattenpolicyn samt 
bestämmelse om avrinning av skyfall. 

God gestaltning som ger en välkomnande entré till Ytterby samhälle kommer att uppnås 
genom gestaltningsprinciper som tas fram i samband med byggnation och försäljning av 
markanvisade områden. 

Bullernivåerna som området kan utsättas för är kompletterat i bullerutredningen utifrån 
scenariot att kommande centrumbebyggelse inte bebyggs. Bostäder kan enligt 
planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden inte överskrids.  
Planbestämmelser införs för att säkerställa bullerförordningens riktvärden för 
bostadsbebyggelse inom planområdet enligt följande:   

”Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 
35 kvm gäller istället att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med 
ljuddämpad sida menas fasad som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och 
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.” 

De tre sätt som vibrationer kan dämpas är åtgärder vid källan, mellan källan och 
byggnaden och grundläggning av byggnaden. Den viktigaste åtgärden av dessa är 
grundläggning av byggnad och då är pålning eller att på annat sätt förstyva 
grundläggningen åtgärder som radikalt minskar problemen. I plankartan finns 
bestämmelse om att byggnader som belastar marken mer än 10 kPa ska grundläggas 
genom pålning. 

Utöver detta finns inte längre möjlighet till bostad närmast väg 168 vilket gör avståndet 
till källan längre samt att delar av området kommer bebyggas vilket reducerar 
markvibrationer.  
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Sammantaget gör detta att risken för vibrationsstörningar anses vara liten för 
bostäderna i området. 

 
7. VA-TEKNIK(2021-12-01) 

Vid granskning kan VA-verksamheten konstatera att tidigare inlämnade synpunkter på 
handlingarna i ärendet inte är beaktade. Vid en skrivelse daterad 2021-03-27 lämnade 
VA-verksamheten följande synpunkter. 

• Höjdsättning inom detaljplaneområdet krävs för att säkerställa en hållbar systemlösning 
och hantering av dagvatten och skyfall. 

• Planen ska inte antas innan aktuellt markavvattningsföretag är hanterat. 

Därtill så vill VA-verksamheten påtala följande: 

Plankartan saknar den höjdsättning och de planbestämmelser för dagvatten som enligt 
Kungälvs kommuns Dagvattenpolicy och Dagvattenhandbok bör finnas för att 
säkerställa att dagvattnet inklusive skyfall hanteras på ett hållbart och robust sätt. Detta 
med hänsyn till kommande bebyggelse inom planområdet men också för att säkerställa 
en hållbar hantering av ett ökat flöde för nedströms mottagande system Kyrkebäcken. 
Det är viktigt att alla aktörer inom samhällsbyggnad hjälper till och bidrar till ett hållbart 
och robust samhälle när klimatkalkylerna för Västsverige visar på kraftigare och 
intensivare regn. 

I planens norra område, är hela ytan planlagt som GC väg fast det inom området idag är 
diken som avvattnar vägen och att de delvis ligger inom vägområdet för 
Marstrandsvägen. 

Planbeskrivningen 

Det saknas en beskrivning om hur det är tänkt att markavvattningsföretaget ska 
hantereras. Se tidigare synpunkt ovan. I planbeskrivningen går det att läsa ”Nybildade 
fastigheter inom planområdet ges vid behov andelstal i markavvattningsföretaget 
Castellegården mfl TF 1928”. VA-verksamheten kan konstatera att planen ändå tas upp 
för granskning trots att frågan inte är färdigutredd. 

Under avsnittet Teknisk försörjning för dagvattenhantering (sid 36) bör avsnittet om 
principer kompletteras med att det oavsett ansvarig för avledning så är slutpunkten ett 
utsläpp i recipienten Kyrkebäcken. 

Vidare på sidan 36 förslås det en lösning med strypt utlopp för GC diket i norr, är 
rådighet över diket säkerställt då det också ingår i vägområdet för Marstrandsvägen. 

Illustrationskarta 

Slutligen kan VA-verksamheten konstatera att illustrationskartan och den antagna 
bebyggelse tillika andel hårdgjorda ytor som VA-utredningen har utgått ifrån inte är 
samma i de olika dokumenten. Inte heller finns det några illustrerade ytor inom planen 
för hantering av dagvatten. Va-verksamheten vill förtydliga att om de hårdgjorda ytorna 
betydligt ändras ifrån de antagna och de ytorna beräknade i Va-utredningen, kommer 
volymerna på fördröjnings anläggningarna tillika reningsanläggningarna att behöva 
ändras. 

KOMMENTAR 
Plankartan kompletteras med bestämmelser om dagvattenfördröjning samt höjdsättning 
för skyfall. Planbeskrivningen kompletteras med text om hur markavvattningsföretaget 
ska hanteras.  
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Inom bestämmelserna gång och cykel inryms även diken. Idag avvattnas GC-vägen och 
Marstrandsvägen/väg 168 till diket. Diket föreslås även förses med 
avstängningsmöjlighet. 

 

SAKÄGARE 
8. sakägare 1 (2021-11-19) 

Tycker att det är ett dåligt projekt. Frågar om det finns någon solstudie eller geologisk 
undersökning av området. Anser att de på andra sidan Marstrandsvägen blir av med 
södersolen samt påpekar att hela området är kvicklera vilket gör det omöjligt att bygga 
utan att påla, vilket skulle skada alla hus på Lagvägen. Det har även varit mycket 
översvämningar i området och pålning skulle kunna skada vatten-, avlopps och 
dagvattenledningarna, vilket hände när man pålade i området tidigare. Ifrågasätter även 
hur Marstrandsvägen ska klara all tillkommande trafik då det redan idag kan vara långa 
köer in mot Kungälv. 

KOMMENTAR 
Solstudie är gjord till detaljplanen, södersolen kan tänkas påverkas lite vissa timmar på 
delar av året. Pålningen kommer att genomföras så att den ej skadar andra byggnader i 
närheten. Detaljplanen är utformad för att fördröja dagvatten, avleda skyfallsvatten samt 
att delar av ledningsnätet kommer att läggas om. 

Byggherren ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför 
utföra en besiktning av berörda byggnader inför byggnation. 

Trafiksystemet bedöms i nuläget ha tillräcklig kapacitet. 

 

9. sakägare 2 (2021-11-24) 
Jag har en synpunkt som dock är utanför själva planområdet men i ett influensområde 
som kommer påverkas kraftigt. 

Det gäller Marstrandsvägen (väg 168) och den bevakande övergångstället vid Ytterby 
vägskäl. 

Ytterby vägskäl har ca 14 000 f/d 

1. och den trafiken kommer med största sannolikhet öka då fler kommer flytta in till 
Kungälv-Ytterby enligt Kungälvs kommuns egna prognoser 

2. Med mer bostäder och med så nära anslutning till busshållplatsen Ytterby Vägskäl 
kommer den bevakande övergångstället sannolikt användas mer. Detta kommer 
påverka Marstrandsvägen negativt och antagligen skapa ännu farliga incidenter för gång 
och cyklister då bilister redan idag kör mot rött.3 

Min fråga till kommun är; 

Hur tänker kommunen lösa situationer för gång och cykeltrafikanterna samtidigt som 
vägtrafiken inte får en allt för negativ påverkan med för många rödljusminutrar i 
synnerhet i rusningstrafik? 

KOMMENTAR 
Övergångsstället är inte en fråga för denna detaljplan. Det är Trafikverkets väg. 
Kommunen medvetna om rödljuskörningarna men det är TrVs fråga. Vi meddelar dem 
detta kontinuerligt.  
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10. sakägare 3 (2021-11-26) 
Synpunkter på detaljplan Entre Ytterby 

Dagvattenutredningen är beräknad på nuvarande kända flöden i Kyrkbäcken och den 
som kallas för södra bäcken här i planförslaget. 

Flödet i den södra bäcken kommer sannolikt att öka ganska kraftigt framöver! 

Den södra bäcken sträcker sig ca 3 km norrut till Bredsten och har norr om 
Sparråsvägen under många år drabbats av kraftiga översvämningar flera gånger om 
året. 

Dikesföretaget Guddehjelm- Bredsten m.fl. har under dessa år försökt få ansvariga på 
Kungälvs Kommun att åtgärda detta men utan resultat. Och då det orsakar stora skador 
och kostnader för markägarna har man nu tvingats agera. 

Dikesföretaget har av Länsstyrelsen begärt tillsyn av vattenverksamhet i denna bäck då 
Kungälvs Kommun lagt ett antal kulvertar som har alldeles för liten dimension och som 
är olagliga enligt de regler som finns sedan 1920 talet för denna bäck då förrättningen 
genomfördes. 

Dimensionen är mindre än hälften på de kulvertar som Kungälvs kommun är huvudman 
till mot vad de skall vara enligt dessa regler och begränsar flödet i bäcken kraftigt. 

Länsstyrelsen har nu startat en utredning och sannolikt kommer Kungälvs Kommun att 
behöva byta dessa kulvertar till rätt storlek. 

Detta kommer att betyda ett avsevärt större flöde i denna bäck, och frågan är om 
Kyrkbäcken kommer klara denna ökade mängd utan att det blir stora översvämningar 
inom detta nya planområde som känns som en lågpunkt. 

Utöver byte av kulvertar så är nya bostäder i Nordtag på väg att bli klara och ytterligare 
2 områden är på gång, samtliga dessa kommer att släppa ut sitt dagvatten i denna bäck 
vilket kommer att öka flödet ytterligare. 

KOMMENTAR 
Det pågår känslighetsanalyser för Kyrkbäcken och södra bäcken för att undersöka 
lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera risken och konsekvensen för 
översvämning i samband med skyfall. 

 

11. sakägare 4 (2021-11-25) 
Kul att det ska byggas nytt igen, jag tycker det är fantastisk när det händer. 

Vill tillägga och hoppas man tänker till en gång till innan man sätter spaden i backen 
angående trafikflödet. 

1. Dagens cykel och gångöverfart på Mastrandsvägen med tillhörande trafikljus den bör tas 
med i planeringen och göras om till en gång/cykel tunnel. 

Dagligen kör bilar mot rött ljus eller inte stannar. En tidsfråga innan någon allvarlig 
olycka kommer hända. Vill man dessutom tänka miljö, bör flödet bli bättre med hjälp av 
en gång/cykel tunnel, då bilar inte kommer behöva stanna. 

2. Även utfarten från Hollandsgatan ut på Torsbyvägen bör funderas på ett steg till. 

I dagens läge är det redan svårt nog att ta sig ut från Preem alt. Kastellegårsdskolan. 
Varför har man inte redan idag satt upp en skylt om förbjuden vänstersväng ut på 
Torsbyvägen från Hollandsgatan. Det hade skapat ett bättre flöde då trafikanterna hade 
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varit tvungna att svänga höger, använda rondellen i stället för att komma ut på 
Torsbyvägen mot Tega/Kärna. 

KOMMENTAR 
Kommunen är medveten om problemen med cykel och gångöverfarten på 
Marstrandsvägen, vägen är Trafikverkets och kommer inte ändras inom detta projekt. 

Utfarten från Hollandsgatan till Torsbyvägen har kompletterats med förslag förbud mot 
vänstersväng och ett område med stoppförbud vid infarten till Preem. Dessa åtgärder 
ligger utanför detaljplanen med går att genomföra med lokala trafikföreskrifter. 

 

12. sakägare 5 (2021-11-30) 
Vår fastighet gränsar till Kyrkbäcken nedströms planområdet och nära bäckens utlopp i 
Nordre älv och vi har de senaste åren noterat att flödena i Kyrkbäcken ökat både i volym 
och hastighet och de nedre delarna av vår tomt svämmas frekvent över vid kraftiga eller 
ihållande regnväder med ökad risk för fortsatta och förvärrade erosionsskador. 

Vi påverkas därför i högsta grad av hur dagvattenfrågan hanteras i denna och 
kommande detaljplaner i centrala Ytterby. 

Avsnittet om dagvatten i vårt samrådsyttrande från augusti 2019 över den fördjupade 
översiktsplanen för Ytterby är relevant även i här aktuellt planärende: 

” Dagvattenhanteringen 

Nästan hela Ytterby avvattnas idag via Kyrkbäcken till Nordre älv. FÖP Ytterby och den 
tillhörande översiktliga dagvattenutredningen verkar väl medvetna om att detta är en 
kritisk faktor som måste ges prioritet i fortsatt planering och utbyggnad av Ytterby. 

Vi vill understryka frågans vikt och har på de sju år vi bott här noterat att flödena blivit 
större i Kyrkbäcken och att flödeshastigheten ökat avsevärt med kortare omloppstider 
förbi och över vår tomt. Erosionen i bäckslänterna har därför ökat och vattnet äter sig allt 
längre in i de lägst belägna delarna av vår tomt. 

Detta kan i viss mån bero på klimat- och vädermässiga förändringar och variationer men 
är troligen mestadels kopplat till de senaste årens ökade exploatering med fler 
hårdgjorda ytor i bl.a. centrala Ytterby och Valnäs industriområde. De tekniska 
fördröjningsåtgärder som har vidtagits t.ex. vid utbyggnaden av den stora nya 
pendelparkeringen i Ytterby centrum verkar inte räcka. 

Det är därför av största vikt att kommunen vid all kommande byggnation och planering 
på kort och lång sikt bevakar att dagvattenavledning till Kyrkbäcken inte leder till större 
och/eller snabbare flöden i Kyrkbäcken. 

Mot bakgrund av scenarierna med ökad och kraftigare nederbörd i klimatförändringarnas 
spår, Kyrkbäckens redan idag begränsade kapacitet och kommunens utbyggnadsplaner 
för Ytterby är dagvattenhanteringen en kritisk nyckelfråga, inte bara i framtiden, utan 
redan nu. 

Vi vill därför att kommunens VA-ansvariga fullföljer den åtgärdsutredning för Kyrkbäcken 
som påbörjades för några år sedan och snarast möjligt vidtar förebyggande åtgärder i 
linje med de förslag som lämnas i FÖPen och den översiktliga dagvattenutredningen, 
t.ex. i avsnittet Ekologi och Naturvärden, sid 13, där omgrävning till ett mer slingrande 
lopp och anläggandet av dammar/våtmarker i anslutning till Kyrkebäcken föreslås. 

Positiva åtgärder som kommer att ge bättre kapacitet i dagvattensystemet med lugnare 
flöden i Kyrkbäcken och ökade natur- och miljövärden. Åtgärderna behöver inte heller 
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invänta planering och byggande av nya bostäder och verksamheter utan kan hanteras i 
en egen och snabbare process.” 

I grunden tycker vi det är bra att det aktuella området vid Hollandsgatan och infarten till 
Ytterby utvecklas med attraktiva bostäder och verksamheter förutsatt att lösningarna för 
dagvattenhanteringen och den känsliga bäckmiljön leder till de positiva effekter som 
förslagen i detaljplanens dagvattenutredning sägs innebära. 

Vattenflödet i bäcken får inte öka utan tvärtom måste åtgärder vidtas som leder till en 
hållbar och positiv utveckling av bäckmiljön med ett mindre och lugnare vattenflöde där 
fortsatta erosionsskador förhindras. 

Enligt Planbeskrivningen leder planförslagets större hårdgjorda ytor till ökade 
dagvattenflöden. Samtidigt sägs där också att de åtgärdsförslag som finns i 
detaljplanens dagvattenutredning och kraven i Kungälvs kommuns dagvattenplan 
kommer att leda till att flödena och föroreningsgraden istället reduceras. 

För att exploateringen inom planområdet ska kunna tillåtas måste utförandet av 
föreslagna dagvattenåtgärder och krav säkerställas i detaljplanen och det 
genomförandeavtal som ska upprättas inför antagandet. 

Vi anser därför att ”Upplysningen” på detaljplanekartan att ”Utformningen av 
dagvattensystemet förutsätts följa Kungälvs kommuns dagvattenplan och bilagd 
dagvattenutredning” är otillräcklig för att säkerställa att nödvändiga åtgärder och krav 
verkligen kommer att utgöra villkor i kommande bygglovprövning. 

Innebörden i ”Upplysningen” bör istället utformas som en tvingande 
detaljplanebestämmelse liknande de som gäller för geotekniken. 

Under planbeskrivningens avsnitt om Dagvatten sida 36 sägs att kommande 
kvartersmark i området inte behöver anslutas till kommunens allmänna dagvattennät 
”vilket är överenskommet och regleras i avtal mellan exploatör och kommunen” där 
också ett ledningsservitut för detta finns. 

Vid vår kontroll med kommunens diarium har vi dock förstått att något sådant avtal med 
servitut inte finns upprättat ännu. Inte heller i tidigare upprättat samverkansavtal mellan 
parterna finns något reglerat kring dagvattenhanteringen. 

Det är därför extra viktigt att kommande genomförandeavtal mellan parterna tydligt 
reglerar att dagvattenutredningens åtgärdsförslag och dagvattenplanens krav ska följas, 
såväl inom kvartersmark som vid exploatörens iordningställande av allmän platsmark. 

KOMMENTAR 
Plankartan kommer at säkerställa en bättre översvämningssituation nedström 
Kyrkebäcken än vad befintlig utformning gör. 

Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av 
dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett 
utflöde på 15 l/s ha.  

Servitut kommer att upprättas om det blir aktuellt, om dagvatten inte kopplas till det 
kommunala dagvattennätet. Servitut är inte upprättat i dagsläget. 

13. sakägare 6 (2021-12-01) 
Vi är positiva till att Entrén till Ytterby utvecklas men vill åter framföra följande 
synpunkter på redovisade granskningshandlingar. 

1. Vi vidhåller vårt klagomål inför samråd att byggnadshöjd och nockhöjd ut mot 
Marstrandsvägen med beteckning C2 är för hög vilket påverkar oss negativt genom 
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försämrade ljusförhållanden och insyn. Vi vill därför att byggnadshöjden sänks till max 9 
meter och nockhöjden sätts till max 10 meter. Vi menar att de illustrerade 
byggnadskropparna på illustrationsritningen och skrivning i planbeskrivningen, 
byggnader med ingen eller mycket flack taklutning och illustrerar 2 våningar, i annat fall 
är missvisande och vilseledande. 

2. Vi ifrågasätter varför höjdbestämmelsen på byggrätten C1 sänkts till enbart 5 meter 
då detta inte kan främja planens syfte att skapa en arkitektonisk helhet och tydlig entré 
till Ytterby otm Marstrandsvägen. Vi menar att alla byggnadskroppar ska ha möjlighet för 
framtida bebyggelseutveckling att utvecklas till en arkitektonisk helhet och medges 
samma byggnadshöjd. 

3. Vi motsätter oss att vandrarhem/hotellverksamhet tillåts ut mot Marstrandsvägen, väg 
168, för den nya tillskapade byggrätten åt nordost C2. Detta medför stor påverkan med 
insyn på vår fastighet. Vi vill därför att ändamålet C2 regleras och detta ändamål enbart 
tillåts in mot söder. 

4. Den övergripande trafiksituation i Ytterby behöver klarläggas innan mer trafik från nya 
bostäder och verksamheter tillkommer. Vi saknar fortsatt information om vilket 
vägalternativ som blir aktuellt för ny koppling med avfart från E6 till Marstrandsvägen. 
Vilken tidplan kan gäller för detta Vägverksprojekt som länge lyfts fram som en 
förutsättning och avlastning gällande utbyggnad i centrala Ytterby. 

5. Befintliga fastigheter norr om Marstrandsvägen har idag höga bullervärden. 
Byggnation på södra sidan av Väg 168 kommer att påverka bullernivåer negativt på 
norra sidan. Våra fastigheter belägna mot Marstrandsvägen behöver ett upprustat skydd 
av bullerplank som håller dagens krav (nuvarande har stora springor) samt att 
hastigheten begränsas till 50 km/h från Rollsbokrysset och igenom Ytterby. 

6. Vi vill även att bebyggelsen placeras längre ifrån bäcken för att freda natur och djurliv. 
Vi ser fram emot ett framtida grönt stråk med park längst med bäcken enligt den 
fördjupade översiktsplanen. Det är önskvärt att parkstråket båda sidor om bäcken, natur 
allmän plats, helt ägs och sköts av kommunen som också ansvarar för stabilitet i 
markförhållanden, att klara dagvattenhantering och eventuella framtida skyfall med fara 
för översvämning. 

7. Det framgår inte av handlingarna var den nya pumpstationen ska byggas som ska 
ersätta ”Röda Stugan” öster om planområdet. Ska den uppföras på jordbruksmark och 
behöver den planläggas? 

8. Vår fastighet måste besiktigas m h t den kvicklera som finns i området innan mark och 
pålningsarbeten påbörjas 

KOMMENTAR 
Illustrationskartan visar en möjlig utformning av byggnaderna. Detaljplanen medger även 
uppförande av andra typer av byggnader än illustrationerna visar. 

I en tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Insynen till följd av 
planförslaget bedöms därför som rimlig i förhållande till läget inom tätorten. 

Projektet med ny avfart från E6 håller på att planeras och har inte ännu fastställt vilket 
vägalternativ som ska byggas. För att se aktuell tidplan för projektet, se trafikverkets 
projekt ”väg 168, delen Ekelöv-Kareby” 

Marstrandsvägen är Trafikverkets väg så om bullerplanken behöver upprustas är det dit 
ni ska höra av er. 

Parkstråket planeras utanför denna plans område, men förutsätts ägas och skötas av 
kommunen när det har gjorts. 
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Pumpstationen kommer inte att ligga på jordbruksmark och kommer inte att ktäva 
detaljplan för att uppföras. 

Byggherren ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför 
utföra en besiktning av berörda byggnader inför byggnation. 

 

Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 
 

• Bullerutredning har uppdaterats med beräkningar utan byggnader mellan 
Marstrandsvägen och Hollandsgatan.  

Plankarta 
• Ny planbestämmelse om avrinning gata har införts. För att säkra Hollandsgatans 

funktion som avledande skyfallsstråk införs en planbestämmelse om att GATA ska 
höjdsättas så att dagvatten avrinner mot öster.  

• Ny planbestämmelse om dagvattenfördröjning från kvartersmark har införts. Inom 
användningsområde B, C1 och C2 ska dagvatten fördröjas motsvarande en volym av 
dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i klimatfaktor till ett 
utflöde på 15 l/s ha.  

• Ny planbestämmelse har införts om att erosionsskydd ska anläggas inom det södra 
NATUR området.  

• Ny planbestämmelse för reglering markbelastning 0 kPa inom GATA har införts 
längst i öster.  

• Planbestämmelse om avhjälpande av markföroreningar har justerats. Ny formulering 
är att markföroreningar ska avhjälpas ned till nivå för angiven markanvändning.  

• På plankartan har ett mindre u-område lagts ut på kvartersmark C2, i 
överenstämmelse med gällande ledningsrätt för va-ledning.  

Planbeskrivning 
• Planbeskrivningen har förtydligats avseende Kyrkebäckens markavvattningsföretag, 

parkering, marksanering, flytt av återvinningsstation med ansvarsfrågor samt 
förtydliganden gällande fastighetsrättsliga frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

Ida Brogren    Johan Hellborg 

Planchef    plankoordinator 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 246/2022

Antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr KS2015/1826)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av 
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område. 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna 
verksamheter. Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för 
verksamheter. Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby 
österifrån på Marstrandsvägen. Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning 
för detaljplanen genomförts under tiden 9 november – 30 november 2021 Under 
granskningen inkom 7 yttranden från statliga organ samt kommunala nämnder och 
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 6 yttranden. 

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att 
kommunen säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering 
av bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och 
gestaltade entrén ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. 

Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som 
antagits. Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas 
genomförandetid har gått ut. Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven 
planprocess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Entré Ytterby
Bilaga Entré Ytterby_Plankarta_antagande_220916_A1
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916
Bilaga Entré Ytterby_Illustrationskarta_antagande_220916
Bilaga Granskningsutlåtanden 220916

Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 16 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Expedieras till: 
Johan Hellborg, planarkitekt
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör

För kännedom till:
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 11 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 106/2022

Antagande av detaljplan för Entré Ytterby (Dnr KS2015/1826)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av 
Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område. 

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna 
verksamheter. Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 600 m² bruttoarea för 
verksamheter. Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby 
österifrån på Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 123/2021 har granskning för detaljplanen genomförts 
under tiden 9 november – 30 november 2021 Under granskningen inkom 7 yttranden från 
statliga organ samt kommunala nämnder och verksamheter. Från privatpersoner och 
föreningar inkom 6 yttranden. 

Länsstyrelsen framförde att detaljplanen inte kommer att prövas under förutsättning att 
kommunen säkerställer erosionsskyddsåtgärder i plankartan.

Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar säkerställande av dagvattenhantering, komplettering 
av bullerutredning, vibrationsutredning samt komplettering av hur den ordnade och 
gestaltade entrén ska utformas.

Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller, skuggning, minskad 
framkomlighet för biltrafik, insyn, översvämning, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. 

Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby som 
antagits. Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas 
genomförandetid har gått ut. Planförslaget har tagits fram genom byggherredriven 
planprocess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Entré Ytterby
Bilaga Entré Ytterby_Plankarta_antagande_220916_A1
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning antagande 220916
Bilaga Entré Ytterby_Illustrationskarta_antagande_220916
Bilaga Granskningsutlåtanden 220916

Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-
Tunge 1:11, 1:106 och 1:109, i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 12 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Expedieras till: 
Johan Hellborg, planarkitekt
Sandra Vokstrup, mark- och exploateringsingenjör

För kännedom till:
Fredric Arpfjord, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering
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KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Carolina Bodlund 

10/3/2022

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226-3)
Sammanfattning
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket 
reglerats i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta 
vattenleverans med detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit 
Kungälvs vattenverk i drift år 2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun 
förbättrats. Kommunerna är mot denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver 
träffas och att det tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera 
renvatten intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är 
intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Juridisk bedömning 
Det avtal som tagits fram har granskats av Kungälvs kommunjurist och extern jurist. Avtalet 
är civilrättsligt utformat.
Avtalet är utarbetat tillsammans med Ale kommun och strider inte mot kommunallagen, 
avtalslagen eller annan tillämplig författning.

Förvaltningens bedömning
Ale kommun har ingen egen vattenproduktion. Kommunen har idag ett behov på cirka 1,9 
Mm3/år som täcks genom vattenleverans från Göteborgs kommun (Kretslopp och vatten( 
samt Kungälvs kommun. 2021 levererades cirka 0,7 Mm3/år från Kungälv.

Den största råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som 
Kungälv till största del utnyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta 
vattenverk är idag dimensionerat för att kunna producera 200 l/s (6,31 Mm3/år) med 
utbyggnadsmöjlighet till en produktion av 300 l/s.

När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera 
vatten till Stenungsund och Ale utöver Kungälvs behov under lång tid. 

De aktuella flödena till Ale är på medellång sikt (till år 2050) maximalt 40 l/s och på lång 
sikt bortom år 2050 är intentionen att större vattenleverans ska vara möjlig. Eftersom 
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livslängden på ledningssystemen är minst 80 år har ungefärliga prognoser på vattenbehovet 
gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående flöden tillräckliga. Kungälv 
planerar att inledningsvis leverera kring 20 l/s vid en anslutningspunkt på Ale kommuns 
sida av Göta Älv. Preliminär förbindelsepunkt framgår av bilaga.

Enligt Kungälvs kommuns investeringsplan ska nya ledningar under Göta Älv vara i drift 
senast andra halvåret 2023 och då kunna leverera minst 20 l/s.

Avtalet kommer att undertecknas före det att planerade ledningar är byggda och i drift. Dag 
för undertecknande utgör start för avtalets giltighet.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2082. 
Om inte någon av parterna säger upp avtalet till avtalstidens utgång fortsätter avtalet att 
gälla tills vidare.

Om avtal inte är giltigt den 1 januari 2023 på grund av att villkoren i avsnitt 11 inte är 
uppfyllda och villkoren senare uppfylls, gäller avtalet i stället från det månadsskifte som 
inträffar närmast efter det datum det sista villkoret är uppfyllt.

Vid undertecknandet ska nu gällande avtalet upphöra att gälla.
Slutreglering av debitering av avgifter enligt det gamla avtalet sker när nytt avtal 
undertecknats. Slutavräkningsdatum blir med utgångspunkt i datum då båda parter 
undertecknat avtalet.

Underlag för debitering av avgifter för vattenleverans ska årligen redovisas för Ale kommun 
och vara baserat på bokförda kapital och produktionskostnader. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom nu gällande leveransavtal är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet åt alla. Genom avtalet säkerställs att vattentillgången för Ale 
kommun säkerställs på lång sikt.
Mål 11. Vattentillgången är en nödvändig förutsättning för ett hållbart samhälle och 
utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Genom nu gällande leveransavtal är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Avtalet säkerställer en god tillgång på vatten till en kvalitet som följer livsmedelsverkets krav.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Avtalet innebär att nuvarande kapacitet i Kungälvs vattenverk kan utnyttjas på ett bra sätt. 
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Befintlig personal och befintlig byggnad används. Den befintliga arbetsmiljön är bra och 
lokalerna är nya (togs i drift 2019) och ändamålsenliga. 

Ekonomisk bedömning
Det nya avtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av Kungälvs VA-system som påverkar Ale kommun.
Kostnader redovisas i bilaga till avtalet, som sedan ska uppdateras årligen och redovisas för 
Ale kommun. Kostnadsuttaget bygger på Ale kommuns andel av verkliga kapitalkostnader 
för vattenverk och ledningar till förbindelsepunkten samt verkliga driftkostnader för 
vattenverket. Syftet är att vara så transparenta som möjligt och säkerställa att fördelning 
uppfattas som skälig gentemot andra avtalsparten.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och 
Ale kommun godkänns

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag.

Anders Holm Rebecka Stomvall Gill
Sektorchef Samhälle och utveckling Enhetschef VA-teknik

Expedieras till: 
Anders Holm
Rebecka Stomvall – 
Gill
Carolina Bodlund 

För kännedom till: 
Ale Kommun
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Stangdell & Wennerqvist/Förslag för synpunkter 220915

Mellan Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371) 

och 

Ale kommun (org.nr. 212000-1439) 

träffas härmed följande

AVTAL OM VATTENLEVERANS

1 Bakgrund och syfte
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun. 

Gällande avtal om vattenleverans (nedan ”2017 års avtal”) undertecknades av Ale 

kommun den 31 januari 2017 och Kungälvs kommun den 2 februari 2017 (bilaga 1). 

Kungälvs kommun har vid byggnationen av Kungälvs vattenverk (nedan 

”vattenverket”) dimensionerat vattenverket för att kunna leverera vatten till Ale 

kommun samt har även utverkat tillstånd enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från 

Göta älv för dricksvattenförsörjning (Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljö-

domstolen, dom den 23 november 2016 i mål nr M 3879-15). Kungälvs kommun har 

även dimensionerat upp ledningar mellan det nya vattenverket och befintliga 

vattenledningar under Göta Älv. Efter det att Kungälvs kommun har tagit vattenverket 

i drift år 2019 så har möjligheterna att leverera vatten till Ale kommun förbättrats.

Detta avtal om vattenleverans avser att reglera vattenleveransen mellan Kungälvs 

kommun och Ale kommun (nedan ”parterna”) och att ytterligare förbättra 

möjligheterna att öka möjliga leveransvolymer. Syftet är att fördela kostnader mellan 

parterna utifrån verkliga förhållanden som gäller under avtalstidens olika år och att ge 

parterna en långsiktig trygghet i fråga om vattenleverans och medfinansiering. 

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska kunna 

leverera vatten intill en mängd av minst 20 l/s, samt om vattenverkets kapacitet i 
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framtiden ökar minst tio procent av vattenverkets nya planerade 

produktionskapacitet, dock maximalt 1 260 000 m3 (40 l/s). På lång sikt (bortom år 

2050) är intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare 

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten mellan parternas vattenledningar (nedan ”förbindelsepunkten”) 

ska vara belägen direkt efter vattenmätaren mellan ledningarna, på Ale kommuns 

sida av Göta älv. Förbindelsepunktens ungefärliga framtida läge framgår av bilagd 

karta (bilaga 2). Vardera parten ansvarar för projektering, utbyggnad, drift, underhåll 

och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar på respektive parts sida 

om förbindelsepunkten. 

Ny vattenledning under Göta älv

Kungälvs kommun ska anlägga en ny vattenledning under Göta älv med minst en 

kapacitet av 40 l/s. Projekteringen av den nya ledningen ska utföras så att ledningen 

ansluts till lämpliga lägen i parternas befintliga nät. I projekteringshandlingarna ska 

läget för planerad förbindelsepunkt anges. Projekteringen ska även omfatta byggnad 

för vattenmätare och eventuell tryckstegringsstation. Projekteringen ska godkännas 

av Ale kommun innan anläggningsarbetena för ledningen påbörjas. I stället för en ny 

vattenledning får flera ledningar anläggas. 

När den nya vattenledningen är anlagd, ska den nya förbindelsepunkten mätas in 

och skriftligen fastställas mellan parterna. Intill dess att förbindelsepunkten är 

fastställd gäller anslutningspunkten i 2017 års avtal.

Andra anläggningar

Ale kommun ansvarar för att utföra sina anläggningar på sådant sätt att vattenflödet 

ska kunna vändas mellan kommunerna.
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Vattenmätare

Vattenmätarplats och vattenmätare ska vara förlagda på Ale kommuns sida av Göta 

älv. 

Ale kommun ansvarar för mätarplatsen, vilket innefattar tillhandahållande av utrymme 

i byggnad med framdragen el. Byggnaden ska innehålla utrymme för mätare och 

styrskåp. Ale kommun ansvarar för drift och underhåll samt förnyelse av byggnaden. 

Kungälvs kommun ska ges tillträde till mätarplats och mätare.

Kungälvs kommun ansvarar för vattenmätaren. Vattenmätaren kommer att vara 

digital och inordnad i Kungälvs kommuns styrsystem. Kungälvs kommun ansvarar för 

drift, underhåll, utbyte, avläsning och kalibrering av vattenmätaren. Ale kommun har 

rätt att använda en utgång i vattenmätaren för överföring av mätdata från 

vattenmätaren till sitt driftsystem.

3 Överlåtelse av ledningar
Kungälvs kommun får inte utan Ale kommuns skriftliga godkännande överlåta 

överföringsledningarna mellan vattenverket och förbindelsepunkten, eftersom 

Kungälvs kommun äger ledningarna och Ale kommun helt bekostar ledningarna.

Överlåtelse av avtalet kräver motpartens godkännande enligt avsnitt 7 nedan.

4 Vattenleverans

Volym och kvalitet

Kungälvs kommun åtar sig att till Ale kommun leverera minst 630 000 m3 (20 l/s) 

dricksvatten per år. Intentionen är att vattenleverans ska kunna öka om vattenverkets 

produktionskapacitet i framtiden ökar och då motsvara minst tio procent av 

vattenverkets kapacitet, dock maximalt 1 260 000 m3 (40 l/s). 

Av kvalitetsskäl ska vattenleveransen inte momentant understiga 5 l/s. 



104/22 Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun - KS2017/0226-3 Avtal - Vattenleverans till Ale kommun : Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002)

4/11

Mätning av levererad mängd vatten ska kontinuerligt ske genom den vattenmätare 

som är placerad i anslutning till förbindelsepunkten. Mätresultaten ska avläsas minst 

en gång per kvartal av Kungälvs kommun och meddelas Ale kommun.

Kungälvs kommun åtar sig att leverera vatten i förbindelsepunkten med en trycknivå 

av ca 70 meter över Kungälvs höjdnivå enligt RH2000, motsvarande ca sju bar.

Levererat vatten i förbindelsepunkt ska uppfylla kraven på dricksvatten i vid var tid 

gällande lagar och andra författningar. Gällande krav framgår idag av 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Driftstörningar och avbrytande av leverans

Part ska, då så är möjligt, i förväg underrätta motparten om tillfälligt avbrott i 

vattenleveransen minst två veckor innan avstängning sker. Vid planerade arbeten på 

Kungälvs kommuns anläggningar ska de utföras så att minsta möjliga störning i 

vattenleveransen enligt detta avtal uppstår, om inte parterna överenskommer annat.

Vid akuta driftstörningar som påverkar vattenleveransen enligt detta avtal, ska part 

underrätta motparten snarast.

Vid oförutsedda händelser som innebär att part saknar möjlighet att uppfylla sina 

åtaganden enligt detta avtal, t.ex. vid haverier på ledningarna, får part omedelbart 

avbryta pågående vattenleverans. Leveransen ska återupptas så snart möjlighet 

därtill finns. Någon rätt till ersättning vid avbruten vattenleverans föreligger inte enligt 

avsnitt 8 i detta avtal.

Utbyggnad av produktionskapacitet

Om Kungälvs kommun överväger att bygga ut vattenverkets produktionskapacitet 

ska Kungälvs kommun inbjuda Ale kommun till samtal, dels för att parterna tidigt ska 

kunna diskutera önskemål, möjligheter och ekonomiska konsekvenser, dels för att 

höjda kapitalkostnader även kan påverka den ersättning Ale kommun ska betala 

enligt detta avtal.
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Kungälvs kommun ska, om vattenverkets produktionskapacitet planeras att byggas 

ut, erbjuda Ale kommun att få den garanterade leveransmängden höjd till minst tio 

procent av vattenverkets nya planerade produktionskapacitet, dock maximalt 

1 260 000 m3 (40 l/s). Ale kommun har i samband med ett sådant erbjudande rätt att 

ta del av Kungälvs kommuns beslutsunderlag, såsom ekonomiska kalkyler samt 

tekniska och miljömässiga bedömningar. Om Ale kommun tackar ja till en höjning i 

enlighet med detta stycke, ska den nya garanterade leveransmängden bekräftas 

skriftligen mellan parterna. 

5  Avgift och betalning

Ersättning

Ale kommun ska till Kungälvs kommun kalenderårsvis utge ersättning för levererat 

vatten från vattenverket till Ale kommun.

Ersättningen ska bestå av följande delar:

 Ale kommuns andel av kostnaderna för vattenproduktionen vid vattenverket 

(kapitalkostnader och driftskostnader) under leveransåret, varvid Ale kommuns 

andel ska anses vara antalet levererade kubikmeter i förbindelsepunkten i 

förhållande till vattenverkets produktionskapacitet (för närvarande 6 300 000 m3 

(200 l/s)). Om vattenverkets produktionskapacitet höjs, ska den nya kapaciteten 

ingå i beräkningen från och med den dag ränta börjar räknas på 

investeringskostnaden för utbyggnaden.

 Leveransårets kapitalkostnader för vattenledningar från vattenverket till 

förbindelsepunkten med tillhörande anordningar. 

Ale kommun ska dock utge ersättning för minst 630 000 m3 (20 l/s) (minimiersättning 

för vattenproduktion vid vattenverket), även om Ale kommun inte har tagit ut denna 

vattenmängd. Skälet är att Ale kommun ska svara för kostnaderna för den mängd 

vatten som reserverats för Ale kommuns räkning. Om den garanterade 

minimileveransen ökar enligt vad som anges i avsnitt 4 ovan gällande ”utbyggnad av 

produktionskapacitet” ska minimiersättningen öka på motsvarande sätt.
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Om inte parterna överenskommer något annat för ett visst kalenderår, ska 

ersättningen beräknas i enlighet med de följande avsnitten avseende 

kapitalkostnader och driftskostnader. Hur ersättningen ska beräknas framgår även av 

bilagd kalkyl (bilaga 3).

Kapitalkostnader

Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta.

Avskrivningar ska beräknas med linjär avskrivningsmetod. Komponentindelning ska 

tillämpas, varvid olika befintliga komponenters avskrivningstider framgår av bilagd 

kalkyl (bilaga 3).

Ränta ska beräknas på det bokförda värdet den 1 januari varje leveransår efter 

föregående års avskrivning (restvärdet) med en räntesats motsvarande den i 

Kungälvs kommun gällande internräntan samma dag.

Kapitalkostnader ska beräknas på anskaffningsvärdet. 

 Anskaffningsvärdet för vattenverket och den anlagda vattenledningen KVV 

Dösebacka framgår av bilaga 3. 

 För planerad vattenledning under Göta älv ska kapitalkostnader beräknas på den 

verkliga anskaffningskostnaden efter det att ledningen är godkänd vid 

slutbesiktning. I anskaffningskostnaden ska ingå samtliga kostnader för 

ledningarnas utförande såsom utredningar, projektering och myndighetstillstånd. 

Beräknad investeringskostnad för den ännu ej anlagda vattenledningen framgår 

av bilaga 3. 

Kapitalkostnader ska även beräknas på framtida investeringar nödvändiga för 

avtalets genomförande, såsom utbyte av utsliten anläggningsdel eller investeringar 

nödvändiga på grund av lag eller myndighetsbeslut, samt framtida investeringar för 

utbyggnad av vattenverkets kapacitet. 

Om parterna är överens om det, ska kapitalkostnader även beräknas på andra 

framtida investeringar.
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Nödvändiga nedskrivningar på grund av att komponenter med bokfört restvärde i 

anläggningsregistret inte längre är brukbara, ska behandlas som direktavskrivningar. 

Driftskostnader

Med driftskostnader avses personalkostnader och övriga erforderliga kostnader för 

drift av vattenverket.

I personalkostnader ska ingå kostnaderna för den personal som arbetar vid 

vattenverket, såsom personalens lönekostnader, arbetsgivaravgifter, avsättningar till 

pensioner och avtalsförsäkringar.

Debitering

Kungälvs kommun ska fakturera Ale kommun en preliminär, uppskattad, kostnad 

(schablon) varannan månad, i efterskott. Fakturan ska skickas till Ale kommun senast 

den sista dagen i månaden efter respektive period. 

Avstämning och reglering av den preliminära, uppskattade kostnaden, jämfört med 

den faktiska kostnaden enligt vad som anges ovan i avsnitt 5 ”Ersättning”, ska ske 

kalenderårsvis, i efterskott. Avstämningsfakturan ska skickas till Ale kommun senast 

den 31 januari året efter leveransåret.

Kungälvs kommun ska i samband med all fakturering skicka över ett underlag över 

hur ersättningen har beräknats.

Om uppgifter för att utfärda den årliga avstämningsfakturan inte finns tillgängliga i tid, 

ska Kungälvs kommun i stället senast den 31 januari året efter leveransåret tillställa 

Ale kommun en preliminär beräkning av ersättningens storlek för leveransåret. 

Kungälvs kommun ska därefter tillställa Ale kommun en faktura så snart alla 

nödvändiga uppgifter finns tillgängliga.

Ale kommun ska betala fakturan inom 30 dagar från den dag fakturan skickades.

För det fall att betalning inte sker i tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635).
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Underlag för kommunernas budget- och uppföljningsarbete

Parterna ska i samband med parternas budgetarbete informera motparten och ta 

fram det underlag som behövs för kommunernas budgetar.

Kungälvs kommun ska underrätta Ale kommun vid större förändringar som påverkar 

storleken på den ersättning Ale kommun ska betala. Om utökning av vattenverkets 

personalstyrka sker är det en sådan förändring som ska meddelas Ale kommun.

Ale kommun har rätt att ta del av ekonomisk information från Kungälvs kommun som 

är av betydelse för uträkning av den ersättning Ale kommun ska betala.

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 

2082. Om inte någon av parterna säger upp avtalet till avtalstidens utgång fortsätter 

avtalet att gälla tills vidare.

Om detta avtal inte är giltigt den 1 januari 2023 på grund av att villkoren i avsnitt 11 

inte är uppfyllda och villkoren senare uppfylls, gäller avtalet i stället från det 

månadsskifte som inträffar närmast efter det datum det sista villkoret är uppfyllt.

Uppsägning av avtalet ska av part ske skriftligen till motparten senast tio (10) år före 

avtalstidens utgång. Har avtalet övergått till att gälla tills vidare ska en uppsägning i 

stället ske senast tio (10) år innan det ska upphöra enligt uppsägningen.

Skulle villkoren i detta avtal bli uppenbart oskäliga med hänsyn till oförutsebara 

förhållanden som inträffar efter detta avtals tillkomst, äger envar part rätt att påkalla 

förhandling med den andra parten i syfte att uppnå en anpassning av villkoren i 

avtalet till de ändrade förhållandena. Kan inte parterna enas om en anpassning av 

villkoren i avtalet inom ett (1) år från den dag förhandling påkallades, äger envar part 

rätt att efter utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att 

gälla i förtid på dagen ett (1) år efter det att uppsägningen kom motparten tillhanda.
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Om part åsidosätter villkoren i detta avtal och parten inte vidtar rättelse inom sex (6) 

månader från det att avvikelsen påtalades av motparten, får motparten efter 

utgången av sagda frist skriftligen säga upp avtalet, vilket då upphör att gälla i förtid 

på dagen ett (1) år efter att den skriftliga uppsägningen kom parten tillhanda.

Uppsägning av detta avtal i förtid får i övrigt endast ske om sådana extraordinära 

händelser inträffar att vattenleveransen enligt detta avtal omöjliggörs på såväl kort 

som lång sikt, exempelvis om Göta älv skulle bli obrukbar som dricksvattentäkt eller 

om det aktuella vattenverket skulle förstöras eller på annat sätt bli obrukbart. Avtalet 

upphör då att gälla på dagen ett (1) år efter att den skriftliga uppsägningen kom 

motparten tillhanda.

7 Överlåtelse av avtal
Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande.

8 Ansvar och ersättning
Ersättningsrätt för part föreligger ej om överenskommen vattenmängd eller kvalitet 

inte kan levereras.

9 Tvist
Skulle tvist uppkomma om tolkningen av detta avtal eller annars, har part rätt att 

påkalla förhandling mellan parterna. Om tvisten inte kan biläggas genom denna 

förhandling ska tvisten avgöras av allmän, svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande.

10 Ändring och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen för att vara giltiga. 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.
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11 Tidigare avtal
Detta avtal om vattenleverans ersätter 2017 års avtal (bilaga 1), vilket upphör att 

gälla den 31 december 2022 eller den senare dag detta avtal om vattenleverans blir 

gällande enligt avsnitt 6, andra stycket ovan.

2017 års avtal ska dock även fortsättningsvis tillämpas för vattenleverans fram till och 

med att 2017 års avtal upphör att gälla.

12 Giltighet
Detta avtal blir bindande för parterna när kommunfullmäktige i Kungälvs och Ale 

kommuner har beslutat att godkänna avtalet och dessa beslut har vunnit laga kraft.

___________________

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera.

Kungälv 2022-   - Alafors 2022-   -

För Kungälvs kommun För Ale kommun

________________________ ________________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

________________________ ________________________

Haleh Lindqvist Maria Reinholdsson
Kommundirektör Kommunchef
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Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckningar

bevittnas: bevittnas:

________________________ _______________________Namn, 

Befattning Namn, Befattning

Bilagor

1 Avtal om vattenleverans, undertecknat av Ale kommun den 31 januari 

2017 och Kungälvs kommun den 2 februari 2017 (”2017 års avtal”)

2 Karta utvisande ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt

3 Kalkyl - underlag för fakturering
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Ale Bilaga 3, Kostnader 220307

Delsträcka Objekt

Investering 

(tkr)

Kostnad 

per år [tkr]

Andel 

kostnad för 

vatten

Ales andel av 

total kostnad

Ales kostnad 

[tkr] Anm. Underlag

1 Vattenverket - Kapitaltjänstkostnader 370 000 14282 100% 10% 1 427

Bedömd kapitaltjänstkostnad 2023 har 

använts. Baseras på vattenmängden 20l/s

Amortering 10 360 tkr, Ränta 2022 (1,2%) 3922 tkr

1 Vattenverket driftkostnader 7400 100% 10% 740 Baseras på vattenmängden 20l/s 20212: El och kemikalier

1 Vattenverket personalkostnader 3275 100% 10% 328 Baseras på vattenmängden 20l/s

Årskostnad: 3275 tkr, Under dagtid 3 drifttekniker på 

100%, Under dagtid 1 processingenjör 50 %, Underlag 

dagtid labbingenjör 50 %, Under dagtid 1 labbtekniker 70 

%, Övrig tid beredskap och larm 3000:- per vecka gånger 

52 på ett år.

2 Vattenledning KKV Dösebacka 4 336 104 100% 100% 104 Avskrivn. 80 år Avskr. 54,2 tkr, Ränta 2022 (1,2%)  50,1 tkr

3a Vattenledning under Göta Älv. 10 800 265 100% 100% 265

Budgeterad kostnad innan utförd 

entreprenad. Ledning kommer att 

komponentavskrivas enligt Kungälvs kommuns 

vid var tid gällande riktlinjer. Utdrag ur 

nuvarande riktlinjer avseende ledningar kan 

ses i tabell 1 nedan. För räkneexempel 

används snitttiden 80 år.

3b

Vattenledning under Götaälv - 

Tryckstegringsstation 4 000 315 100% 100% 315

Budgeterad kostnad innan utförd 

entreprenad. Tryckstegringsstaionen kommer 

att komponentavskrivas enligt Kungälvs 

kommuns vid var tid gällande riktlinjer. Utdrag 

ur nuvarande riktlinjer avseende ledningar kan 

ses i tabell 2 nedan. För räkneexempel 

används snitttiden 15 år.

Summa 3178

Framtida

11 Nya filter Vattenverket 5000 560 100% 10% 56

Utbyte sker 2026 1,2 milj, 1,2 milj 2027, 1,2 

milj 2028, 1,20milj 2029 Avskrivning 10 år.

Summa: 56

220908 Internräntan 1,2% 

Tabell 1: Utdrag från Kungälvs kommuns gällande riktlinjer 2022 avseende komponentavskrivning för VA komponenter.

Tabell 2: Utdrag från Kungälvs kommuns gällande riktlinjer 2022 avseende komponentavskrivning för VA komponenter.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 24 (41)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 115/2022

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226)
Sammanfattning
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket 
reglerats i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta 
vattenleverans med detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit 
Kungälvs vattenverk i drift år 2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun 
förbättrats. Kommunerna är mot denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver 
träffas och att det tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera 
renvatten intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är 
intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002)
Bilaga Bilaga 1 - Avtal om vattenleverans till Ale kommun, 2017 års avtal
Bilaga Bilaga 2 Karta utvisade ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt
Bilaga Bilaga 3 Kalkyl - underlag för fakturering

Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och 
Ale kommun godkänns

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag.

__________

Expedieras till: 
Anders Holm
Rebecka Stomvall – Gill
Carolina Bodlund 

För kännedom till: 
Ale Kommun
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Sammanträdesdatum 2022-10-19
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 250/2022

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226)
Sammanfattning
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket 
reglerats i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta 
vattenleverans med detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit 
Kungälvs vattenverk i drift år 2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun 
förbättrats. Kommunerna är mot denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver 
träffas och att det tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera 
renvatten intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är 
intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002)
Bilaga Bilaga 1 - Avtal om vattenleverans till Ale kommun, 2017 års avtal
Bilaga Bilaga 2 Karta utvisade ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt
Bilaga Bilaga 3 Kalkyl - underlag för fakturering
Bilaga Protokollsutdrag - Avtal - Vattenleverans till Ale kommun - Utskottet för Samhälle 
och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och 
Ale kommun godkänns

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag. 

__________

Expedieras till: 
Anders Holm
Rebecka Stomvall – Gill
Carolina Bodlund 

För kännedom till: 
Ale Kommun
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Sammanträdesprotokoll
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 115/2022

Avtal - Vattenleverans till Ale kommun (Dnr KS2017/0226)
Sammanfattning
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka köpt vatten från Kungälvs kommun, vilket 
reglerats i ett avtal som tecknades 2017, bilaga 1. Kommunerna har valt att fortsätta 
vattenleverans med detta avtal som grund. Efter det att Kungälvs kommun har tagit 
Kungälvs vattenverk i drift år 2019 har möjligheter att leverera vatten till Ale kommun 
förbättrats. Kommunerna är mot denna bakgrund överens om att nytt, aktuellt avtal behöver 
träffas och att det tidigare avtalet därmed ska upphöra att gälla.

Utgångspunkten i detta avtal är att Kungälvs kommun till Ale kommun ska leverera 
renvatten intill en mängd av minst 20l/s och max 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är 
intentionen att större vattenleverans ska kunna vara möjlig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avtal - Vattenleverans till Ale kommun
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Ale 220915 (002)
Bilaga Bilaga 1 - Avtal om vattenleverans till Ale kommun, 2017 års avtal
Bilaga Bilaga 2 Karta utvisade ungefärligt läge för framtida förbindelsepunkt
Bilaga Bilaga 3 Kalkyl - underlag för fakturering

Förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättat förslag till avtal om vattenleverans mellan Kungälvs kommun och 
Ale kommun godkänns

2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
underteckna avtalet

3. Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ale kommun 
beslutar att godkänna upprättat avtalsförslag.

__________

Expedieras till: 
Anders Holm
Rebecka Stomvall – Gill
Carolina Bodlund 

För kännedom till: 
Ale Kommun
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-02

Handläggarens namn
Linda Andreasson

2022-10-19

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd
(Dnr KS2020/1689-33)

Sammanfattning

För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram.
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, avseende
exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur samhället ska
knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur grönstrukturen kan utvecklas
avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna utveckling ska genomföras.
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv;
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång sikt
även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande miljöpåverkan
men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala konsekvenser om dessa frågor
inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare innebär kostnader för kommunen där
behov finns av skolor, äldreboende, gång- och cykelbanor, parkytor m.m. I Kode är även frågan om
planskildkorsning viktig ur både socialt och ekonomiskt perspektiv.

Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 2021,
den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband med arbetet
med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram som ligger som
bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, Geoteknisk utredning,
Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en planskild korsning vid
Bohusbanan.

I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och kommunal
nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det övergripande målet
kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle.
FÖPen innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra skyddade
områden.
Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt vilka förändringar som
FÖPen innebär.

Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, som
t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen verkar för
eller deltar i dialoger för att påverka.
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Juridisk bedömning 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL) med samråd och 
granskning. FÖPen är en del av översiktsplanen och är liksom ÖP inte juridiskt bindande men 
styrande. Den är ett övergripande styrdokument för kommunens arbete med utveckling och 
bevarande. Den förenklar kommunens arbete genom att den ger en samsyn. 

Förvaltningens bedömning
Bakgrund
I Budgetdirektiv med resultatmål antaget av Kommunstyrelsen 2020-04-15 gavs uppdraget till 
förvaltningen att genomföra en fördjupad översiktsplan för Kode. I Investeringsprogrammet med 
tillhörande tidplan angavs FÖP Kode som projekt med uppstart 2020. Arbetet med FÖP Kode 
startades först våren 2021. FÖP Kode utgår ifrån Översiktsplanen (ÖP) 2010 samt Vision Kode.

Kode är en av kommunens viktigaste serviceorter då det ligger i kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. De frågor som är speciellt viktiga i uppdraget är att möjliggöra en bostadsutveckling 
samtidigt som grönområden ska bevaras och utvecklas och jordbruksmark värnas. Dessutom finns 
övergripande frågor kring mobilitet samt behov av verksamhetsmark. 
Uppdraget ska möjliggöra en utveckling av stationssamhället för att minska klimatpåverkan genom 
fler hållbara resor.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av 
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet över, som 
t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att kommunen verkar för 
eller deltar i dialoger för att påverka.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och
kommunal nivå som FÖPen förhåller sig till.
De av KF:s strategiska mål som bedöms mest relevant är följande:
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Genom dialog i 
strategiska frågor.
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Genom att 
övergripande utreda infrastruktur parallellt med exploatering.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. Genom att planera
för ett hållbart stationssamhälle.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
FÖPen har bedömts innebära en betydande miljöpåverkan därav har en 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.

Agenda 2030
Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer 
och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk mångfald, Fredliga och 
inkluderande samhällen är de mål som främst har betydelse för arbetet med FÖPen och hållbar 
samhällsplanering.
Miljömålen
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar vad 
Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
De miljömål som främst har betydelse för arbetet med FÖP Kode är Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och ett 
rikt växt - och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap.
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När det gäller etappmålen så är det främst Biologisk mångfald och Hållbar stadsutveckling.

Senast år 2018 skulle betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra 
beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
Under Hållbar stadsutveckling finns ytterligare delmål som är relevanta för FÖParbetet. Andelen 
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik.
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

De viktigaste kommunala styrdokumenten för FÖParbetet utöver översiktsplanen (ÖP2010) har 
främst varit kommunens Dagvattenplan med riktlinjer för FÖParbetet samt kommunens Trafikplan 
som har utpekade mål avseende:

Öka andelen hållbara resor.

Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand 

utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter.

Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. 

Öka samnyttjande av trafikslag.

Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

En fördjupad översiktsplan som en del av den övergripande översiktsplanen berör alla medborgare 
och brukare både boende, arbetande och besökande i Kode. Arbetet med FÖPen har inletts med 
en medborgardialog som kommer att fortsätta under samrådsprocessen. För alla medborgare är 
det viktigt att kommunen genom ÖP och FÖP tydligt kan visa hur kommunen ska utvecklas mot en 
mer hållbar framtid.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
En fördjupad översiktsplan underlättar arbetet för medarbetarna då det finns ställningstagande och 
riktlinjer att utgå ifrån, den effektiviserar efterkommande processer med planering och exploatering 
och andra beslut. FÖPen innebär även att dialog med medborgare, exploatörer, Länsstyrelsen m.fl. 
förenklas.  

Ekonomisk bedömning
En ekonomisk konsekvensanalys (EKA) har gjorts i FÖParbetet. Denna ligger som bilaga till 
FÖPen.

Förslag till Kommunstyrelsen 

Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen 3 kap 8 §.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se
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1   INLEDNING
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Sammanfattning 
I Översiktsplanen (ÖP 2010) lyfts Kode, Ytterby 
och Kungälv fram i Göteborgsregionens struk-
turbild där de som stationssamhällen ligger i ett 
av huvudstråken för kollektivtrafik i regionen. 
Intill stations- och hållplatslägena, d.v.s. stråkets 
noder, finns stor potential att förtäta och utveckla 
befintliga orter. Områden inom gångavstånd till 
stationsområden samt motorvägshållplats och 
busstation ska ha särskilt hög bebyggelsetäthet. 
Kode ligger med Bohusbanan och E6 i direkt an-
slutning, vilket möjliggör hållbara transporter och 
resor. 

Politikerna i beredningen för samhälle och ut-
veckling (BSU) har för Kode, grannbyarna Aröd 
och Rörtången/Ödsmåls-mosse samt landsbyg-
den, tagit fram en ny Vision om hur området ska 
utvecklas. Målsättningen är att sätta viljeinrikt-
ningen ”Orten där man enkelt kan leva hållbart 
nära havet”

Kode är en serviceort för landsbygden samt or-
terna Aröd och Ödsmåls mosse/Rörtången i kust-
zonen. I ÖP2010 föreslås nya områden för explo-
atering och förtätning i Kode. Dock har väldigt 
lite nybyggnation skett sen ÖP togs fram. I den 
här fördjupade översiktsplanen (FÖPen) görs ett 
omtag kring hur Kode kan utvecklas utifrån den 
nya visionen, planeringsunderlag avseende trafik, 
grönstruktur, klimatanpassning m.m.

FÖPen för Kode tar visionen om det hållbara 
stationssamhället längre genom att mer styra 
utvecklingen av det centrala området runt statio-
nen samt föreslå en utveckling den östra sidan av 
Bohusbanan och E6 med verksamheter. Mobili-
teten lyfts fram genom koppling till kollektivtrafik 
och gena trygga gång- och cykelstråk. Samtidigt 
förtydligas grön- och blåstrukturen både centralt 

med parker och dagvattenhantering samt kopp-
ling till omgivande rekreations- och kulturmiljöer. 
Förhoppningen är att mer i detalj ska kunna be-
skriva hur målsättningarna ska kunna infrias.

FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och 
vattenområden i Kode ska användas samt anger 
riktlinjer för hur denna utveckling ska genom-
föras. Konsekvenserna av denna utveckling har 
analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv; miljökon-
sekvenser, sociala konsekvenser och ekonomis-
ka konsekvenser. Den samlade bedömningen är 
att planeringen utgör goda förutsättningar för en 
hållbar utveckling på lång sikt.

Läsanvisningar
Samrådshandlingen inleds med beskrivningar 
vad en FÖP är, om bakgrund och vilka utgångs-
punkter som varit viktiga i arbetet samt vilka mål 
som ska uppnås. En utvecklingsstrategi redovi-
sas i text och karta som visar de stora dragen i 
utvecklingen av FÖP området. Kapitlet om An-
vändning av mark- och vattenområden anger hur 
av mark- och vattenområden avses användas 
samt ger riktlinjer för genomförande av FÖPen. 
Här redovisas även ställningstagande avseende 
allmänna intressen. Under kapitlet om Förutsätt-
ningar och Riktlinjer beskrivs alla aktuella ämnes-
områden med nuläge, förändringar utifrån FÖPen 
samt med tillhörande riktlinjer där det bedöms 
viktigt för kommande utveckling. Under kapitlet 
Konsekvenser sammanfattas miljö-, sociala- och 
ekonomiska konsekvenser för FÖPen. Konse-
kvensbeskrivningarna som helhet finns som bila-
gor. Fortsatt planering anger vilka processer som 
behövs för genomförandet av FÖPen.

Organisation
Processen med att ta fram FÖPen och dess 
bilagor har letts av Planenheten under sektor 
Samhälle och utveckling, med en arbetsgrupp 
bestående av planarkitekter, samhällsplanerare, 
trafikstrateg och översiktsplanerare. I arbetet 
har även en större projektgrupp medverkat med 
kompetenser från enheterna miljö, bygglov, 
mark- och exploatering, va, kommunekolog samt 
trafik-gata-park. Avstämning har även skett med 
kompetenser inom fritid, lokalresursplanering 
samt Kungälvs energi AB. Som referensgrupper 
inom förvaltningen har projektet haft möten som 
Strategmötet, Sektorsamsyn samt Gestaltnings-
möte.

Beredningen för samhällsutveckling (BSU) har 
varit politisk referensgrupp under framtagandet 
av FÖPen. Styrgrupp inom förvaltningen har varit 
Styrgrupp stora exploateringar och Portföljstyr-
grupp. Underlagsmaterial avseende Grönstruktur-
plan, Dagvattenutredning, Geoteknisk utredning, 
Kulturmiljöanalys, Miljökonsekvensbeskrivning 
samt Social konsekvensanalys för FÖP Ytterby 
har tagits fram av konsulter. Övrigt material har 
tagits fram internt i kommunen.

Underlagsmaterial
Arbetet med FÖPen utgår utöver ny Vision till stor 
del från de utgångspunkter och övergripande 
inriktningar som anges i ÖP2010. Dock har vissa 
förutsättningar ändrats vilket kräver en ny utbygg-
nadsstrategi för Kode. Under kapitel om Bak-
grund och Utgångspunkter anges ett stort antal 
mål, riktlinjer som styr samhällsplaneringen på na-
tionell, regional samt kommunal nivå. Som bilagor 
finns det material som varit underlag inför upp-
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start av arbetet med FÖP, t.ex. medborgadialog 
samt en täthetsanalys. Dessutom finns underlag 
som tagits fram under arbetets gång avseende 
grönstruktur, dagvatten, geoteknik samt kulturmil-
jö. Därutöver ligger miljö-, social och ekonomiska 
konsekvensanalyser som bilagor. Bilagorna ang-
es sist i handlingen.

Medborgardialog  
Under våren 2021 genomfördes en medbor-
gardialog i två steg, en generell dialog för alla 
medborgare och en dialog riktade till elever på 
skolorna i Kode. Medborgarna har haft möjlighet 
att besvara en enkät och lämna kommentarer om 
särskilda platser inom ett område. Resultatet av 
dialogen har sammanställts i en rapport som är 
ett viktigt underlag i FÖParbetet. I samband med 
medborgardialogen kontaktades även företaga-
re i Kode men då bara en person svarade finns 
dessa inte med i sammanställningen. I juni 2022 
hölls ytterligare en medborgadialog på plats 
i Kode där de företagare och fastighetsägare 
som ligger inom nuvarande verksamhetsområde 
bjöds in. Dock deltog bara en person men det 
blev ändå ett givande samtal.

Täthetsanalys
Rapporten ”Hållbar täthet i Stationssamhällen 
Riktlinjer och indikatorer för hållbar täthet i sta-
tionsnära lägen i Göteborgsregionen Exempel 
på hållbar förtätning i Ytterby”, togs fram i augusti 
2017 av SpaceScape. Kungälvs kommun och 
Göteborgsregionen (GR) hade ett överenskom-
met samarbete i EU-projektet SMART-MR där 
stationssamhället Ytterby ingick som fallstudie i 
projektet. Detta arbete hade en stor betydelse i 

arbetet med FÖPen för Ytterby men har även va-
rit ett viktigt underlag för arbetet med FÖP Kode, 
utifrån generella principer avseende förtätning i 
Stationssamhällen.
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2  VAD ÄR EN 
ÖVERSIKTSPLAN
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som bibliotek, i stadshuset och på kommunens 
hemsida. Efter samrådet tar kommunen ställning 
till de inkomna synpunkterna och besvarar dem 
i en samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas 
eventuellt om och ställs ut på Granskning under 
minst två månader. Synpunkter som kommit in vid 

granskningen sammanfattas och besvaras i ett 
Granskningsutlåtande. Efter granskningen kan 
mindre justeringar göras innan FÖPen antas av 
kommunfullmäktige.

Vad är en Översiktsplan?
En översiktsplan är ett vägledande styrdokument 
som beskriver kommunens långsiktiga strategi 
för samhällsutveckling. Översiktsplanen gäller för 
hela kommunen och i den tar kommunen ställ-
ning till hur mark- och vattenområden och den 
bebyggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Den ska även innehålla beskrivningar 
av hur kommunen avser att ta hänsyn till och 
samordna nationella och regionala mål, planer 
och program. Översiktsplanen fungerar som en 
vision för den framtida utvecklingen och ligger 
till grund för detaljplanering och bygglov. Den är 
även ett instrument för kommunens dialog med 
medborgare och myndigheter. Översiktsplanen 
har en viktig roll som måldokument avseende hur 
kommunen ska växa och vägvisare mot en god 
miljö och mer hållbar framtid. 

Fördjupad översiktsplan 
För områden i kommunen som behöver en mer 
detaljerad redovisning av ställningstaganden, till 
exempel en tätort, kan en fördjupning av över-
siktsplanen (FÖP) göras. En FÖP behandlar sam-
ma typ av frågor som en översiktsplan men på en 
mer detaljerad nivå och tas fram på samma sätt. 

Planprocessen
Processen för att upprätta en översiktsplan styrs 
av plan och bygglagen (PBL). När ett förslag till 
ny översiktsplan eller FÖP har upprättats hålls 
samråd med medborgare, myndigheter och 
andra berörda. Förslaget tillgängliggörs genom 
att allt material finns utställt på offentliga platser 
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3  BAKGRUND OCH 
UTGÅNGSPUNKTER
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Kode karaktäriseras av småskalighet med närhet 
till hav, landsbygd, natur och stad. Orten ligger i 
övergången mellan skog och det öppna odlings-
landskapet.

Bebyggelsen som breder ut sig mot väster i det 
flacka odlingslandskapet är främst villabebyg-
gelse men med inslag av äldre jordbruksbebyg-
gelse. Centralt finns kuperad terräng med inslag 
av större grönytor. Betydande spår av de äldre 
gårdarna finns i landskapet och den bebyggda 
miljön.

De mest tätbebyggda delarna av samhället ligger 
på marker som historiskt tillhört gårdarna Kode, 
Guntorp, Halltorp och Bräcke.

Bohusbanan Göteborg-Uddevalla öppnades i 
etapper mellan åren 1906–1909. Detta var början 

Planområdet Kode
Planområdet för FÖP Kode innefattar samhället 
Kode samt förslag på viss utökning för ny exploa-
tering samt omgivande natur och jordbruksmark.

Kode är ett mindre stationssamhälle beläget ca 
9km norr om centrala Kungälv med en befolk-
ningsmängd på ca 1700 invånare. Genom ortens 
östra del sträcker sig Bohusbanan och E6:an. 
Tätorten är samlad kring pendeltågsstationen där 
det även finns grundläggande service. 

Kode utgör även en serviceort för grannbyarna 
Aröd och Ödsmåls mosse och Rörtången samt 
landsbygden.

Uppdrag
I Budgetdirektiv med resultatmål antaget av Kom-
munstyrelsen 2020-04-15 gavs uppdraget till 
förvaltningen att genomföra en fördjupad över-
siktsplan för Kode. I Investeringsprogrammet med 
tillhörande tidplan angavs FÖP Kode som projekt 
med uppstart 2020. Arbetet med FÖP Kode 
startades först våren 2021. FÖP Kode utgår ifrån 
Översiktsplanen (ÖP) 2010 samt Vision Kode.

Kode är en av kommunens viktigaste serviceor-
ter då det ligger i kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. De frågor som är speciellt viktiga i 
uppdraget är att möjliggöra en bostadsutveckling 
samtidigt som grönområden ska bevaras och 
utvecklas och jordbruksmark värnas. Dessutom 
finns övergripande frågor kring trafik och kommu-
nikationer samt behov av verksamhetsmark. 

Uppdraget ska möjliggöra en utveckling av sta-
tionssamhället för att minska klimatpåverkan ge-
nom fler hållbara resor.

till att utveckla Kode samhälle och komplettera 
jordbruket med andra sätt att livnära sig på. Kode 
stationshus var en av få byggnader i de centrala 
delarna vilket under 1980-talet bedömdes ha ett 
kulturhistoriskt värde men som idag inte finns 
kvar. Motorvägen (E6) tillkom 1972–1974.

Kode bebyggdes i större omfattning först på 
60- och 70-talet. Innan dess fanns endast spridd 
bebyggelse vid stationsläget, i Halltorp och Klå-
vränna. Kode var centralort i Kode landskommun 
mellan åren 1952–1970 innan kommunsamman-
slagningen. 

Ny bebyggelse har endast tillkommit i mindre om-
fattning under 2000-talet.

Översiktskarta Kungälvs kommun
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Planområde Kode
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När det gäller etappmålen så är det främst Be-
gränsad klimatpåverkan och Hållbar stadsutveck-
ling som berör FÖPen. 

Exempel på mål under Begränsad klimatpåver-
kan är:

Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel 
och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 
2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på 
sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. 

Exempel på mål under Hållbar stadsutveckling är:

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystem-
tjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter.

Kulturpolitiska mål 

Läs mer: kulturradet.se 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreati-
vitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling. För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken bland annat: främja ett levande 
kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur.

Arkitektur-, form- och designpolitik ”Gestaltad 
livsmiljö”

Läs mer: regeringen.se 
2018 antog riksdagen politiska mål för arkitektur-, 
form- och designområdet. 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett håll-
bart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges 

veckling, med 17 globala mål. De mål som främst 
har betydelse för arbetet med hållbar samhälls-
planering är: Jämställdhet, Rent vatten och sani-
tet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, 
Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimat-
förändringarna, Ekosystem och biologisk mång-
fald, Fredliga och inkluderande samhällen.

Nationella ställningstagande

Riksdagens mål

Läs mer: regeringen.se

Riksdagen har ett stort antal mål som ska vara 
vägledande för samhällsplaneringen i kommu-
nen. 

Följande mål har lyfts fram som viktiga i arbetet 
med FÖPen:

Miljömålen 
Generationsmålet, Miljömålen och Etappmålen är 
vägledande för miljöarbetet i Sverige. 

Generationsmålet anger inriktningen för den 
samhällsomställning som behöver ske inom en 
generation för att Miljömålen ska nås. Miljömålen 
beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska 
sikta mot – den kvalitet som miljön ska ha. 

Etappmålen ska göra det lättare att nå genera-
tionsmålet och miljömålen och identifierar en 
önskad omställning av samhället.

De miljömål som främst har bedömts ha bety-
delse för arbetet med FÖP Kode är Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god 
kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God be-
byggd miljö och ett rikt växt - och djurliv samt Ett 
rikt odlingslandskap.

Utgångspunkter för plane-
ringen

Plan- och bygglagen (PBL)
Den fysiska planeringen utgår från plan- och 
bygglagen (PBL) som syftar till att främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. Enligt PBL 
ska mark - och vattenområden användas för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning med 
resurser. 

Nedan anges ett antal relevanta nationella och 
regionala samt kommunala mål, planer och pro-
gram av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen och som är applicerbara på FÖParbe-
tet.

Globala Hållbarhetsmål
Läs mer:  globalamalen.se

FN har antagit, en Agenda 2030 för hållbar ut-

Globala hållbarhetsmålen
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goda förutsättningar att påverka utvecklingen av 
den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:  
Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden.  
Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas 
och sprids.  
Det offentliga agerar förebildligt estetiska, konst-
närliga och kulturhistoriska värden tas till vara 
och utvecklas.  
Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, 
och samarbete och samverkan utvecklas, inom 
landet och internationellt.

Mål för boende och samhällsplanering
Läs mer: regeringen.se

Det övergripande målet för samhällsplanering, 
bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverk-
samhet är att ge alla människor i alla delar av 
landet en från social synpunkt god livsmiljö där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande 
och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är 
också långsiktigt väl fungerande bostadsmark-
nader där konsumenternas efterfrågan möter ett 
utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Sveriges friluftslivsmål
Läs mer: regeringen.se, naturvarsverket.se

Alla människor ska ha möjlighet till naturupple-
velser, välbefinnande, social gemenskap och 
ökad kunskap om natur och miljö. Det är några 
utgångspunkter för våra 10 svenska friluftlivsmål.

•	 Naturen ska vara tillgänglig för alla.
•	 Personligt och ideellt engagemang ska 

stå i centrum.
•	 Allemansrätten ska värnas. 

•	 Den hållbara användningen av naturen 
planeras med hänsyn till friluftslivets 
behov. 

•	 Kommunerna ska ha ett stort ansvar för 
naturen nära tätorterna. 

•	 Friluftslivet ska bidra till landsbygdsut-
veckling och regional tillväxt.

•	 Skyddade områden ska vara en tillgång 
för friluftslivet. 

•	 Friluftslivet ska ha en given roll i skolans 
arbete.

•	 Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka 
folkhälsan.   

•	 Beslut om friluftsliv ska fattas med god 
kunskap.

Regionala ställningstagande

Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Väs-
tra Götaland 2021 – 2030

Läs mer: vgregion.se

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN för 
Västra Götaland anger riktningen för det regiona-
la utvecklingsarbetet 2021 - 2030. Strategin tar 
sin utgångspunkt i stora samhällsutmaningarna 
och behovet av att ställa om mot ett mer hållbart 
och konkurrenskraftigt samhälle. Målet konkreti-
serar vad en sådan omställning innebär ur ekono-
miskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar: 
Stärka innovationskraften, Bygga kompetens, 
Öka inkluderingen, Knyta samman VG

Att knyta samman Västra Götaland – för hållbar 
och förbättrad tillgänglighet är det område som 
främst berör arbetet med FÖP Kode.  Och viktiga 
utpekade insatsområden är att utveckla trans-

portinfrastrukturen och att öka andelen hållbar 
mobilitet. Och att förbättra förutsättningarna för 
platsutveckling.

Vision Västra Götaland – Det goda Livet 
Framtagen i samarbete mellan VGR och 
kommunerna

Läs mer: vgregion.se

Visionens fem fokusområden är:

 Ett livskraftigt och hållbart näringsliv  
 Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling 
 Infrastruktur och kommunikationer med hög 
standard 
 En ledande kulturregion  
 En god hälsa

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Läs mer: goteborgsregionen.se 

2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra 
Götaland ska vara en fossiloberoende region 
senast 2030. Det har sedan preciserats med re-
gionala tilläggsmål:

Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års 
nivå. 
Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska 
minska med 30 procent jämfört med 2010.
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Trafikförsörjningsprogrammet – Så utveck-
las kollektivtrafiken

Läs mer:  vgregionen.se

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste 
dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken 
i Västra Götaland. Det är här det beskrivs hur 
kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på 
kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Nuvarande 
program sträcker sig från år 2017 till år 2020 med 
utblick till år 2035. Nu pågår arbetet med att ta 
fram ett program för åren 2021 - 2024.

Göteborgsregionens strukturbild

Läs mer: goteborgsregionen.se

Göteborgsregionens strukturbild är en över-
enskommelse om ett gemensamt ansvar för en 
långsiktigt hållbar regional struktur. Strukturbil-
den visar på samspelet mellan kärnan (centrala 
Göteborg) det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken för infrastruktur, kustzonen, de grö-
na kilarna och Göta älv. I framtagen strukturbilden 
fastslås huvudstråk för regionens utveckling som 
utgör ryggraden i Göteborgsregionen. I ett av 
regionens huvudstråk innefattar Bohusbanan och 
E6 som utgår från Regionens kärna, Göteborg. 
I denna strukturbild ligger Bohusbanan som går 
genom centrala Kode. Utvecklingen av huvud-
stråken i regionen ska ske med stöd av en attrak-
tiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. I sta-
tionslägen är det särskilt attraktivt att förtäta och 
skapa goda förutsättningar för gång - och cykel, 
etablera handel-, service och arbetsplatser med 
ett större upptagningsområde än den egna orten.

Hållbar tillväxt

Läs mer: goteborgsregionen.se

Syftet med mål- och strategidokument är att läg-
ga en stabil grund för vårt gemensamma arbete 
inom GR-kommunerna med att utveckla Göte-
borgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregi-
on i Europa – en region som är attraktiv att leva 
och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt 
målinriktat arbete vill vi stärka regionens kvalite-
ter och aktivt arbeta för att möta framtidens ut-
maningar. Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt 
och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt 
regionförstoring ger. Stärka de kvaliteter som gör 
att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgs-
regionen Skapa en stark och långsiktigt hållbar 
regional struktur som utgår från storstadsområ-
dets möjligheter. Utveckla ett långsiktigt hållbart 
transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik.

Kulturmiljö 2030

Läs mer: Vastarvet.se

Målbilden för det samlade kulturmiljöarbetet i lä-
net är ett kulturarv som är angeläget och tillgäng-
ligt för alla, väl omhändertaget och nyttjat som 
resurs för lokal och regional utveckling.

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-
miljöer som bevaras, används och utvecklas.

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upple-
velser.

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i sam-
hällsutvecklingen.

Regionala miljömål för Västra Götaland

Läs mer: Länsstyrelsens hemsida 

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen 
ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen 
vara vägledande för miljöarbetet i Västra Göta-
land. Målen kallas tillsammans Västra Götalands 
regionala miljömål.

Göteborgsregionen Strukturbild
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Kommunala ställningstaganden

Översiktsplan ÖP2010   

Läs mer: Kungalv.se

Göteborgsregionens strukturbild efterföljs i ÖP 
2010 och Kode är där, och i andra styrdoku-
ment, utpekat som en prioriterad ort för bebyg-
gelseutveckling på grund av dess strategiska 
läge i huvudstråket. ÖP 2010 anger att Kode i 
första hand ska växa genom förtätning och ny 
bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga. 
Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen som 
redovisas är åt väster och åt söder. Genom 
att låta Kode växa västerut kommer en mindre 
del av odlingslandskapet tas i anspråk för 
bebyggelse. Samtidigt innebär avgränsningen 
av Kodes utvecklingsområde att risken att 
sprida ny bebyggelse på det kringliggande 
odlingslandskapet begränsas. Gestaltning och 
placering av ny bebyggelse måste studeras 
utifrån ortens karaktär. Särskilt viktigt är hur 
övergången till omlandet bör hanteras. I ÖP (till 
skillnad från FÖPen) bedöms en utbyggnad åt 
öster inte lämplig trots att det skulle kunna moti-
veras med närheten till kollektivtrafik (motorvägs-
hållplats och stationen på Bohusbanan). E6:an 
med dess avfarter utgör en märkbar barriär och 
det upplevda avståndet är troligen betydligt läng-
re. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje 
område, utifrån ortens behov för att få en socialt 
hållbar boendemiljö. Ett stärkt centrumområde på 
ömse sidor av stationen är av stor betydelse för 
Kodes framtida utveckling. Eftersom området när-
mast järnvägen är utsatt för både risker från trans-
porter med farligt gods och buller är det troligen 

lämpligare med verksamheter än bostäder här. 
Service och åtgärder som stärker centrumområ-
dets tillgänglighet bör prioriteras. Sammantaget 
finns det i Kode potential för långsiktig hållbar 
utveckling och att nå kommunens strategiska mål 
och tillväxtmål. Några strategier i ÖP 2010 ändras 
i FÖPen t.ex. möjlig utveckling av verksamheter 
på östra sidan motorvägen.

Natur- och friluftslivsplan

Läs mer: kungalv.se

Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden 
som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller 
också mål och åtgärder för hur kommunen ska 
skydda naturen och underlätta för friluftslivet. 
Gällande Naturvårds- och friluftslivsplanen beslu-
tades av fullmäktige 2005.” Närströvområden i 
Kärna-Kode-Diseröd” (2011-11-15) är en underlags-
rapport till den.

Parallellt med framtagande av FÖP Kode pågår 
arbetet med en ny Natur- och friluftslivsplan. Un-
derlag från den har använts i FÖParbetet.

Grönplan

Läs mer: kungalv.se

Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av full-
mäktige 2006. Det är en handlingsplan för hur 
kommunen ska bygga och sköta parker i tätorter-
na. I FÖParbetet kommer denna att ersättas av en 
Grönstrukturplan för Kode.

Kommunfullmäktiges (KF) strategiska mål

Läs mer: kungalv.se

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom 
hela livet 

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åld-
rar

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

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

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen 

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

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbild-
ning, arbete, sysselsättning för de som står längst 
från arbetsmarknaden

Trafikplan 2017

Läs mer: kungalv.se 

Den kommunala trafikplanens inriktning definie-
ras av strategiska mål och resultatmål. Dessa 
utgår från styrande dokument dels på nationell 
och regional nivå samt på kommunal nivå, det 
vill säga inriktningar som Kungälvs kommun har 
tagit fram. Trafikplanens strategiska mål är de 
utpekade mål som trafikplanens strategier ska 
verka mot. De är definierade utifrån övergripande 
mål som nämns ovan. 
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• Öka andelen hållbara resor.

• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och 
attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand 
utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i ser-
viceorter. 

• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafik-
miljöer. 

• Öka samnyttjande av trafikslag. 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Plan för attraktiva miljöer och stråk för gång 
och cykel 2020 

Läs mer: kungalv.se

Syftet med ” Plan för attraktiva miljöer och stråk 
för gång och cykel” är att skapa underlag för så 
bra förutsättningar som möjligt för att öka det 
hållbara resandet. Om fler väljer att gå och cyk-
la istället för att ta bilen leder detta till minskad 
miljöpåverkan, minskad trängsel och dessutom 
bättre folkhälsa. Många bilresor som görs är 
kortare än 5 km och skulle enkelt kunna bytas 
mot en cykelresa eller promenad. Planen be-
handlar strategier och planeringsprinciper för ett 
bättre gång- och cykelvägnät i Kungälvs kommun.

Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik 
2019–2022

Läs mer: kungalv.se

Syftet med planen är att beskriva hur kollektiv-
trafiken bör utvecklas samt vilka åtgärder som 
krävs för måluppfyllelse av plan men också vilka 
förväntningar som är rimliga att ha på kollektiv-
trafikens utveckling i kommunens olika delar. 

Planen ska vara ett hjälpmedel för samverkan 
i första hand för politiker och tjänstemän inom 
förvaltningen men också för externa aktörer så-
som exploatörer och byggherrar. Planen ska vara 
grundläggande i samverkan med Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen.

Bostadsförsörjningsprogram 2020–2022

Läs mer: kungalv.se

Tillgång till bostäder är en förutsättning för ett 
bra liv för den enskilde, men också för tillväxt, 
företagsetableringar och arbetstillfällen. Samtidigt 
ger antalet invånare som har sysselsättning, ef-
fekter på bostadsmarknaden. En väl fungerande 
bostadsmarknad är viktig för såväl individen som 
samhällets utveckling i stort. På en fungerande 
bostadsmarknad finner hushållen en bostad 
som motsvarar deras behov. Kungälvs kommun 
ska därför se till att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Befolkningen växer och bostadsbyggandet täck-
er inte upp för behovet vare sig i Sverige, Västra 
Götaland eller Kungälv. Bristen drabbar i högsta 
grad de samhällsgrupper som har svårast att 
etablera sig på bostadsmarknaden. Här kan man 
till exempel nämna unga vuxna, barnfamiljer men 
också de nyanlända. Kungälvs kommuns framtida 
möjligheter till en positiv utveckling och välfärd 
påverkas av kommunens förmåga att se till beho-
vet av bra bostäder och goda boendemiljöer för 
människor i olika skeden av livet och med varie-
rande behov och önskemål.

Riktlinjer för bostadsbyggandet 2020–2022

Befolkningsökningen ska vara 1,5% per år. 
Bostadsbyggnationen under perioden ska främst ske 
inom tätorterna.    

Bostadsbebyggelse ska ske med hög täthet, 
fokuserat på attraktivitet i befintliga miljöer eller 
i        anslutning till befintlig infrastruktur så som 
kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, väg, VA.   
Bostadsbebyggelse ska lokaliseras med god till-
gänglighet, närhet till service, skola, kollektivtra-
fik, rekreationsområden, hushållssortering samt 
att rörelse med gång och cykel främjas.  
Inom det samlade bostadsbyggandet ska det 
finnas blandande upplåtelseformer och varieran-
de boendeformer, gärna inom varje nytt bostads-
område.  
Boendemiljöer ska vara attraktiva, trygga samt 
främja hälsa och ökad gemenskap samt vara in-
kluderande.

Kulturpolicy 2018 

Läs mer: Kungalv.se

I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till 
kulturupplevelse och eget skapande, främja ett 
levande kulturarv samt särskilt uppmärksamma 
barns och ungas rätt till kultur. I Kungälv vill vi lyfta 
fram vårt rika kulturhistoriska arv och värna om 
att ta vara på våra nysvenska medborgares kultur 
och deras historia. Vi behöver gränsöverskridan-
de kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och 
bra samhälle.

Mål och viljeinriktning

• Särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt 
till kultur

• Tydliggöra kulturens roll framåt och vikten 
av densamma för integration, samhällsbyg-
ge och demokratiska processer.

• Utveckla digitalisering av kulturen
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Lokalförsörjningsplan 2021–2024 med ut-
blick mot 2029
En del i Kungälvs kommuns planering är det år-
liga arbetet med lokalresursplanering (LRP) för 
att få fram ett tydligt underlag för förvaltningens 
framtida lokalbehov till den rullande investerings-
budgeten.

Social ÖP (SÖP)

Läs mer: kungalv.se

Utifrån kommunfullmäktiges tidigare strategiska 
mål att minska segregationen har kommunstyrel-
sen fastslagit resultatmålen om minskad barnfat-
tigdom och minskat utanförskap. För att uppnå 
detta gav kommunstyrelsen inför 2015 förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en social översikts-
plan. Syftet med social översiktsplan är att, utifrån 
resultatmålen, analysera den sociala hållbarheten 
och i ett första steg presentera en översikt över 
social utsatthet.

I arbetet med FÖP Kode och kommande fysisk 
planering handlar det framför allt om att planera 
för ett attraktivt samhälle för alla d.v.s. både för 
de som bor i Kode idag och de som kommer att 
flytta dit. I samband med förtätning och utbygg-
nation av serviceorter är det särskilt angeläget att 
investera i de mjuka värdena, såsom livet mellan 
husen, lekplatser, mötesplatser etc. Vid nypro-
duktion, förtätning eller ändrade upplåtelseformer 
av bostäder ska det finnas ett tydligt socialt an-
svarstagande. I samband med markexploatering 
sätter Kungälvs kommun ett krav på engagemang 
i sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet i FÖPen
FÖPen förslår en utveckling som möjliggör för 
varierande bostadstyper vilket kan göra Kode 
tillgängligt även för hushåll med lägre inkomst. 
Genom att fler bostäder byggs möjliggörs också 
en inflyttning av människor som gör att Kode kan 
växa på sikt. 

Trafik 
Det finns ett stort behov av att utveckla gång-
och cykelbanor både inom och omkring tätorten, 
framför allt kring tätorten. Det är smala vägar med 
hög hastighet på trafiken som skapar en otrygg-
het för gående och cyklister. 

Medborgare upplever trafiksituationen kring järn-
vägsöverfarten som otrygg, och kopplingar över 
Hedsvägen är för dåliga. Flera anser att om Kode 
ska kunna utvecklas bör trafiksituationen ses 
över. 

Kollektivtrafiken i Kode anses vara bra, men på 
grund av osmidiga byten blir restiden lång. För 
att kunna synka byten smidigare föreslås ett 
samlat stations och bussområde då dagens håll-
platser för olika linjer och trafikslag är utspridda, 
dubbelspår på Bohusbanan kan också bidra till 
bättre kollektivtrafik. Det behövs tätare avgångar 
från landsbygden in till Kode och mellan Kode 
och Kungälv. För att underlätta kollektivt reande 
behövs även fler pendelparkeringar för både bil 
och cykel. En annan faktor som lyfts är att livssitu-
ationen ofta omöjliggör hållbart resande då jobb, 
barn fritidsintressen med mera inte går att synka 
med kollektivtrafiken. 

Medborgardialog
Under våren 2021 genomfördes en medborgar-
dialog i två steg: en generell dialog för samtliga 
medborgare och en dialog riktade till elever. 
Medborgardialogen bestod av en enkät och kart-
formulär som publicerades på kommunens hem-
sida mellan 17 maj och 15 juni. Totalt inkom 213 
enkätsvar. Elevdialogen pågick under feb-april 
2021 och genomfördes genom en enkät riktad till 
eleverna på Tunge skola. Totalt deltog 179 elev-
er. Kommunen riktade även en specifik enkät till 
företagarna i Kode, men då enbart ett svar inkom 
har en sammanställning inte varit möjlig.

Syftet med medborgardialogen var att i ett tidigt 
skede samla in kunskap och tankar från boende, 
verkande och besökare i Kode och använda det 
som ett underlag i framtagandet av FÖPen. 

Inkomna synpunkter delades in i olika teman och 
summerades. Under varje rubrik nedan följer en 
kort summering av vad inkomna synpunkter be-
rörde. Sammanställningen av medborgardialogen 
finns som bilaga till FÖPen.

Läs mer: Bilaga 1

Bebyggelse
Det finns brist på varierade bostadstyper, framför 
allt billigare bostäder och hyresrätter. vilket gör 
det svårt för hushåll med en inkomst (ungdomar, 
äldre, ensamstående etc.) att bo kvar eller flytta 
till Kode. Kode borde växa genom att nya områ-
den bebyggs, inte genom förtätning av befintliga 
områden. Kode borde inte växa förrän järnvägs-
överfarten är åtgärdad. Medborgarna tycker att 
det gärna bli fler invånare i Kode men det får inte 
byggas för mycket för fort.
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Dialog med företagarna
Under medborgardialogen skickades en enkät ut 
till alla företag registrerade i Kode men på grund 
av lågt deltagande har vi valt att inte redovisa 
detta då underlaget anses vara för lite för en 
sammanställning. 

Våren 2022 gjordes ett nytt försök till dialog med 
företagare i de centrala delarna av Kode. Ett 30-
tal personer bjöds in till öppet hus i Kodeskolan. 
Dock dök bara en person upp. 

ten anses karakteriserande för Kode. Steget från 
bebyggelse ut till landsbygden är kort. Det finns 
gott om uppskattade närströvområden i området 
som dock kan utvecklas med elljusspår och or-
dentliga stigar. Kode beskrivs som en plats med 
närhet till det mesta såsom havet, landsbygden, 
naturen och staden.

Arbetet i FÖPen
Mötet mellan tätorten, landsbygden och naturen 
är en viktig punkt i FÖPen. Bebyggelsen föreslås 
därför anpassas i skala och karaktär vid möten 
med landsbygden och naturen. Grönområden 
och närströvområden har tagits med i arbetet för 
att ta vara på och utveckla befintlig natur och när-
strövområden. En Grönstrukturplan visar på hur 
dessa ytor kan utvecklas.

Barn och ungdomar
Kode beskrivs som en lugn, trygg tätort med stor 
gemenskap och en bra plats för barnfamiljer. 
De lugna gatorna, grönområden och tillgång till 
lekplatser gör Kode till en trygg plats för mindre 
barn. För ungdomarna finns det dock för lite ak-
tiviteter vilket gör att de i stället stökar runt. Flera 
tar upp att det behövs fler aktiviteter eller saker 
att göra för ungdomar i Kode. 

Arbetet i FÖPen
Förändringar i Kode ska inte ske på barnens be-
kostnad och FÖPen jobbar för att bibehålla den 
lugna och trygga karaktären i Kode. Förhopp-
ningen är att förbättra tryggheten genom t.ex. 
gena gång- och cykelbanor.

Arbetet i FÖPen
I FÖPen undersöks flera alternativ för att förbättra 
trafiksituationen i Kode, för bilar, cyklar, gående 
och kollektivtrafiken. Turtätheten kan kommunen 
inte påverka, men genom att Kode växer blir det 
bättre underlag för kollektivtrafiken vilken i sin tur 
kan få turtätheten att öka. Olika alternativ till plan-
skildkorsning över Bohusbanan har studerats. 

Centrum och service
I Kode finns grundläggande service men det be-
höver utvecklas. Om Kode har ett centrum idag 
och vart detta ligger lider delade meningar, men 
det finns potential att utveckla. Många ser gärna 
en utveckling med ett mer samlat centrum framö-
ver. Några möjliga lokaliseringar som tas upp för 
ett framtida centrum är, platsen vid industrierna 
söder om Hedsvägen, eller åkermarken väster 
om Kode som tidigare föreslagits för bostäder. 
Det är även flera som påpekar att ett centrum 
kanske inte behövs eller att inga större föränd-
ringar är nödvändiga. 

Arbetet i FÖPen
Flera möjligheteter undersöks för en koncentra-
tion av handel och service. Området vid Bohus-
banan med stationen som nod föreslås som cen-
trumbebyggelse. Flera invånare ger även bättre 
underlag för olika utbud av handel och service att 
etableras i Kode. 

Landsbygden och naturen eller grön-
struktur
Landsbygden och naturen som ligger tätt inpå or- Så kan kode utvecklas, Medborgardialog. 

Lär mer: Bilaga 1
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4  SYFTE MÅL            
OCH AVGRÄNSNING
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ningen på verksamhetsområden norr om Rollsbo 
längs med E6 ska fortsätta.

Ett hållbart transportsystem
Bebyggelseutvecklingen ska stödja en välut-
byggd och attraktiv kollektivtrafik.

Miljö och energi
Utsläppen av koldioxid ska minska och den loka-
la förnyelsebara elen ska öka. Målen ska uppnås 
genom minskad energianvändning, minskade 
transporter och en ökning av kollektivtrafiken.

Höga natur- och kulturvärden
Natur- och kulturvärden ska bevaras, strandskyd-
det värnas och friluftsliv främjas. 
Dessa visioner är fortfarande relevanta och kopp-
lade till våra mål och styrdokument. Men efter-
som tidshorisonten för ÖP2010 är 2020 med ut-
blick 2050 så har politiken tagit fram nya visioner 
för Kode och dess omland.

Vision för Kode
Läs mer: Vision Kode Bilaga 2

Den politiska Visionen för Kode är framtagen av 
Beredningen för samhälle och utveckling (BSU) 
och beslutad av Kommunfullmäktige 2022-05-12.

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. Vack-

Syfte
Syftet med FÖP Kode är att för det avgränsade 
geografiska området, ersätta ÖP2010 avseende 
mark- och vattenanvändningskartan samt utveck-
la och förtydliga översiktsplanens övergripande 
mål om ett hållbart stationssamhälle samt att re-
dovisa Kodes kopplingar till omlandet och grann-
byarna.  Syftet är också att utifrån nya planering-
sunderlag, mål och vision från politiken få ett 
mer detaljerat underlag som är vägledande och 
förenklar processen i kommande detaljplanering, 
bygglov och övriga beslut.

Visioner 

Visioner i ÖP2010
I översiktsplanen ÖP2010 tog politiken fram visio-
ner för olika tematiska områden.

Kungälvs ansvar för huvudstråket
Bygg vidare på dagens struktur, utveckla servi-
ceorterna och använd prioriterade kustområden 
för boende, rekreation och besöksnäring.

Attraktiva boendemiljöer
Alla i Kungälv ska känna sig trygga, välkomna och 
accepterade. Kungälv ska utvecklas och vara till-
gängligt för alla individer.

Ett differentierat näringsliv
Småskalig industri främjas i serviceorterna. Sats-

ra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande 
med karaktär av småstad och stationssamhälle. 
I Kode ska man fyllas med positiva känslor och 
framtidstro.

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 (bergknal-
le 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 utan-
för detaljplanelagt område skall kunna var möjlig.

Infrastruktur
Utvecklingen av infrastruktur ska vara klimatsmart 
och energieffektiv. 

Anpassa vägsystem och trafikslag för morgonda-
gens behov och befolkning. 

Utveckla gröna gatumiljöer med vegetation som 
hjälper till att rensa luft och vatten (växtbäddar, 
gröna tak med mera).

Verksamhetsutveckling 
Befintliga och nya verksamheter ska ges möjlig-
het att utvecklas. 

Ny verksamhetsmark utmed E6 både öster och 
väster om Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas.
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Bevara Solbergaslätten (söder ut även mot Kåröd) 
utifrån gröna näringars behov, behålla försörjnings-
förmåga. Försöka undvika bebyggelse på odlings-
bar mark väster om Tunge skola (norr, - och söder-
riktning, mellan Aröd och Rörtången). 

Gröna näringar skall utvecklas.

Naturvärden och rekreation 
Människors behov av natur och rekreation ska be-
aktas 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.

Befolkningsutveckling
Hur många kommer att bo i Kode centralort med 
omnejd, samma område som i Översiktsplan 2010 
(Solberga församling). 
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MÅLBILDER FÖP KODE    
Tidsperspektiv 2050 med utblick 2070

Sociala miljön

Målbild 
Kode har utvecklats med en variation av bostäder 
med olika upplåtelseformer som möjliggör ett 
boende för alla under hela livets skeden. Kode 
har en tillgänglig och trygg utemiljö för alla, avse-
ende både grönytor och andra utomhusmiljöer. 
Kodes identitet har utvecklats utifrån dess karak-
tär som lantlig småort. Kode är en väl samman-
hållen ort där barriärer har överbryggats genom 
sammanlänkade stråk, grönytor och gång- och 
cykelbanor. Skola och idrottshall utgör en viktig 
mötesplats för orten, dess grannbyar och om-
land. Samordning av offentliga och kommersiella 
tjänster med tågstation och busshållplats inom 
centrumområdet har gett förutsättningar för mö-
tesplatser samt underlättar människors vardagsliv. 
Kode är en viktig knutpunkt för dess grannbyar 
och omlandet.

Näringsliv, Service & Centrum    

Målbild 
Ett stärkt centrumområde har utvecklats på ömse 
sidor av stationen vilket är av stor betydelse för 
Kodes utveckling. Omfattningen av verksamhets- 
och servicelokaler har ökat i linje med bostadsut-
byggandet och en god servicenivå har uppnåtts 
för vardag och fritid. Service och åtgärder som 
stärker centrumområdets tillgänglighet har priori-
terats. I det område som är utsatt för både risker 
från transporter med farligt gods och buller har 
verksamheter och service tillkommit. Centrum-
området innehåller verksamheter som inte är 
störande för boende.  Verksamhetsområden har 
utvecklats på östra sidan av motorvägen med 
närhet till E6 och Bohusbanan. Detta innebär 
goda möjligheter till hållbart resande och hållbara 
transporter.

Förskola och skola, fritidsverksamhet samt äld-
reomsorg och vård har byggts ut i relation till 
ortens, dess grannbyars och omlandets bostads-
utveckling. Den kommunala servicen har genom 
samordning gett förutsättningar för mötesplatser.

Mobilitet & Infrastruktur

Målbild 
Kode är ett attraktivt stationssamhälle där det är 
enkelt för boende, verksamma och besökanden 
att resa hållbart, genom att förtätning och explo-
atering främst skett inom en kilometer från statio-
nen och genom utbyggnad av gena gång- och 
cykelbanor. Kode är ett naturligt centrum för om-
landet med en god och säker kollektivtrafik med 
koppling till pendelparkeringar för både bil och 
cykel. Stråk till omlandet är utbyggt för att både 
främja ett hållbart resande och tillgängliggöra 
omlandet.

Trafiksystem, vatten- och avlopp och övrig infra-
struktur är utbyggd, säker och robust.
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Bostäder

Målbild
Kode har utvecklats med ett bostadsbyggande 
på västra sidan av Bohusbanan vilket har dubblat 
antalet invånare 2050. Inledningsvis har invåna-
rantalet växt i de centrala delarna ca 700 m från 
stationen, genom nybyggnation och förtätning. 
Det finns ett blandat utbud av bostäder som 
möjliggör ett boende i Kode genom livets alla 
skeden. De centrala delarna har en högre explo-
ateringsgrad och lägre i gränsen mot omlandet. 
Serviceorten har utvecklats för att stärka underla-
get för kollektivtrafik och service.

Boendemiljöerna är attraktiva med omsorgsfull 
gestaltning och kvalitativa grönytor. Tillskott av 
nya bostäder har utgått från lokala förutsättningar 
och hänsyn har tagits till ortens karaktär, skala 
och identitet.

Natur, Kultur och Rekreation

Målbild
Parker och grönytor är tydligt integrerat i be-
byggelsestrukturen som tillgängliga mötes-
platser utifrån Kodes karaktär och identitet. 
Grönstrukturen har utvecklats med ett varierat 
innehåll utifrån både rekreativa och ekologis-
ka aspekter och fyller även en viktig funktion 
i hantering av dagvatten och skyfall. Grönom-
råden som parker och närströvområden har 
säkerställts genom kommunalt ägande.

En attraktiv boendemiljö har utvecklats med 
möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv, med 
särskild hänsyn till de yngres möjligheter till en 
meningsfull och aktiv fritid. Ortens kulturmiljö-
er ska liksom grönskan vara identitetsbärare 
och tillgängliga i vardagen. 

Närheten till kusten och grannbyarna Aröd, 
Ödsmåls mosse och Rörtången innebär möj-
lighet till goda boendemiljöer med tillgång till 
ett attraktivt friluftsliv. Utbyggnad av stråk har 
kopplat Kode till omlandet.

Omvärlden

Målbild
Kode är en central pendlingsort i regionen för bo-
ende, besökare och företag där Kungälv har tagit 
sitt ansvar i att säkerställa attraktiv kollektivtrafik 
genom att utveckla stationssamhället med bo-
städer, service och verksamheter. I Kode finns en 
viktig koppling mellan regional och lokal kollek-
tivtrafik som en del av en större hållbar regional 
struktur som kopplar vidare till omvärlden.
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Karta FÖPområdet. Streckad linje FÖPområdet, heldragen linje Tätortsavgränsning i ÖP2010.

Avgränsning och   
lokalisering

I översiktsplanen (ÖP2010) redovisas en tätorts-
avgränsning kring varje tätort. Syftet med den är 
att tydliggöra översiktsplanens inriktning mot en 
mer koncentrerad bebyggelse och hållbar plane-
ring. Tätortsgränsen innebär att utbyggnadsbeho-
vet för bostäder och verksamheter för respektive 
tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Den gräns som anges som tätortsavgränsning 
i ÖP2010 för Kode, utgör till stor del den geo-
grafiska avgränsningen även för FÖPområdet. I 
FÖPen prövas dock en utökning av tätorten för 
att möjliggöra ytterligare utveckling av Kode med 
fler bostäder och utökad grönstruktur samt verk-
samheter på östra sidan av motorvägen. Tätorts-
avgränsningen fyller samma syfte som i ÖP2010, 
vilket innebär att det finns krav på detaljplan för 
all ny bebyggelse inom tätortsavgränsningen för 
att säkerställa att marken används på ett så ef-
fektivt och hållbart sätt som möjligt i enlighet med 
övergripande mål och riktlinjer.

Planeringshorisont och  
befolkningstillväxt      

Planeringshorisonten, det tidsperspektiv som 
avses för planeringen med FÖP Kode, är satt till 
år 2035 och 2050 med utblick till 2070. Målet för 
planeringen är att befolkningen i Kode ska öka 
från dagens (2021) 1700 invånare, till ca 4400 in-
vånare under en femtio årsperiod.  Tillväxttakten 
är anpassad efter vad som bedöms rimligt för 
Kode avseende dess identitet, gestaltning, be-
gränsa byggande på jordbruksmark m.m.

Befolkningstillväxt i Kungälvs kommun som hel-
het ska i genomsnitt vara ca 1,5–2,0 % under ett 
15-årigt perspektiv (2020–2035).
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5   UTVECKLINGSSTRATEGI
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Strategisk karta
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Bakgrund 
Utvecklingsstrategin för Kode utgår från gällan-
de översiktsplan (ÖP2010) som i sin tur bygger 
på Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Göte-
borgsregionens strukturbild är en överenskom-
melse om ett gemensamt ansvar för en långsik-
tigt hållbar regional struktur. I det gemensamma 
ansvaret ingår att utveckla samspelet mellan 
bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur. 
Strukturbilden utgör stöd för kommunernas egna 
arbeten med översiktsplaner och läggs till grund 
för mellankommunala frågor. 

Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode 
längs med huvudstråket för kollektivtrafik. Ge-
nom att stärka serviceorten med bebyggelse kan 
befolkningsunderlaget öka och bidra till en ut-
veckling av service och kollektivtrafik. Pendeltåg-
stationen är mycket viktig för Kodes utveckling. 
Den relativa närheten till kusten och grannbyarna 
Aröd, Ödsmåls mosse och Rörtången innebär 
möjlighet att skapa goda boendemiljöer med till-
gång till ett attraktivt friluftsliv. 

Kode föreslås att i första hand växa genom för-
tätning och ny bebyggelse i direkt anslutning till 
den befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsrikt-
ningen som redovisas är åt väster och åt söder. 
Genom att låta Kode växa västerut kommer en 
mindre del av odlingslandskapet tas i anspråk för 
bebyggelse. Samtidigt innebär avgränsningen av 
Kodes utvecklingsområde att risken att sprida ny 
bebyggelse på det kringliggande odlingslandska-
pet begränsas. Gestaltning och placering av ny 
bebyggelse måste studeras utifrån ortens karak-
tär. Särskilt viktigt är hur övergången till omlandet 
bör hanteras. 

En utbyggnad åt öster bedöms i ÖP2010 inte 
lämplig trots att det skulle kunna motiveras med 

närheten till kollektivtrafik (motorvägshållplats och 
stationen på Bohusbanan). E6:an med dess av-
farter utgör en märkbar barriär och det upplevda 
avståndet är troligen betydligt längre. I FÖP Kode 
utreds dock möjligheten att utveckla områden ös-
ter om motorvägen för främst verksamhetsmark. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje 
område, utifrån ortens behov för att få en socialt 
hållbar boendemiljö. Ett stärkt centrumområde 
på ömse sidor av stationen är av stor betydelse 
för Kodes framtida utveckling. Eftersom området 
närmast järnvägen är utsatt för både risker från 
transporter med farligt gods och buller är det tro-
ligen lämpligare med verksamheter än bostäder 
här. Service och åtgärder som stärker centrum-
områdets tillgänglighet bör prioriteras.

I ÖP2010 är bedömningen att någon ny exploa-
tering inte är möjlig i tätorten innan det finns en 
ny planskild korsning vid Hedsvägen. I FÖP Kode 
görs inte samma bedömning utan här föreslås 
både exploatering och nya trafiklösningar paral-
lellt.

Strategi för FÖP Kode
FÖP Kodes utvecklingsstrategi är att tydligare 
lyfta fram en utveckling som sker inifrån och 
ut, med tåg- och busstation som nod. Bostäder 
ska utvecklas väster om Bohusbanan medan 
centrum med service och enklare verksamheter 
mellan Bohusbanan och motorvägen. Öster om 
motorvägen ska utvecklas med verksamheter 
som kan flyttas från centrala Kode eller utifrån 
det övergripande behovet av verksamhetsmark i 
kommunen. Kode ska utvecklas till ett mer attrak-

tivt stationssamhälle och utnyttja sitt strategiska 
läge i regionen. Det är i en tät, tillgänglig och 
grön tätort som en hållbar utveckling kan ske och 
bilberoendet minska. Gång- och cykelstråk ska 
utvecklas med stationen som central målpunkt. 

Strategiska kartan 

Bebyggelsestruktur

Centrumzon
Inom centrumzonen, med kort avstånd till Kode 
station med både tåg och bussförbindelser, ligger 
blandad bebyggelse med bostäder, handel samt 
kommunal och kommersiell service. Här efter-
strävas högre exploateringsgrad med stations-
samhället i fokus, genom exempelvis på- och 
ombyggnationer. Gestaltning av byggnader och 
allmänna ytor ska stärka Kodes identitet. 

Yttre centrumzon
Den yttre centrumzonen sträcker sig något längre 
från Kode station och ska utvecklas i ett senare 
skede än centrumzonen med framför allt bostä-
der. Exploateringen här kommer vara något lägre 
än centrumzonen och utvecklingen ska knytas till 
centrumzonen med trygga gång- och cykelstråk 
som gör det enkelt att röra sig till och från statio-
nen och annan service. Även skola, förskola och 
mindre störande verksamheter kan förekomma. 

Yttre bostadszon
Den yttre bostadszonen kommer utvecklas med 
bostäder. Skalan på bebyggelse ska anpassas till 
mötet med sin omgivning. Cykel- och gångstråk 
är viktiga för att enkelt ta sig till stationen, skola 
och service.
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landet som möjliggör fler hållbara pendlingsmöj-
ligheter. Säker och trygg cykelparkering vid större 
hållplatser och vid kollektivtrafiksnoder är av vikt.

Järnväg och väg
Järnväg och vägarna i och till/från Kode är viktiga 
kommunaktionsstråk i Kode, i kommun och inom 
regionen. Utvecklingen av Kode ger förutsätt-
ningar att utveckla kollektivtrafiken både kom-
munalt och regionalt. Järnvägen ska utvecklas till 
en attraktiv transportväg och integreras med väg 
och ytor för buss. Genom utbyggnad av spår och 
stationsområdet kan tåg- och busstrafik bli effek-
tivare, få högre turtäthet t.ex. genom ett framtida 
dubbelspår på Bohusbanan. 

Verksamheter
Verksamhetsområden i centrala Kode med stö-
rande verksamhet eller transporter ska ersättas 
med bostadsbebyggelse där det är lämpligt. Nya 
verksamhetsytor ska utvecklas öster om motor-
vägen men med god tillgänglighet för såväl bil-
transporter som kollektivtrafik samt gång-och cy-
kel. Lättare verksamheter och service ska kunna 
utvecklas i centrumzon och yttre centrumzon.

Grön- och blåstruktur
Utveckling och bevarande av den gröna och 
blå strukturen är en viktig del för attraktiviteten i 
Kode. Grönstrukturen i Kode ska utvecklas till ett 
sammanhängande nät av natur- och friluftsom-
råden samt mindre närströvområden. Utgångs-
punkten är att utveckla en grönstruktur som tar 
hänsyn till och utvecklar de rekreativa såväl som 
de ekologiska värdena. Grönstrukturen ska även 
bidra till att skapa lösningar för hantering av dag-
vatten, vilka kan bidra med upplevelsevärden 
och ekosystemtjänster.

Kulturmiljö  
Utveckling och bevarande av kulturmiljön är vik-
tigt utifrån ett vetenskapligt, upplevelsemässigt 
och identitetsskapande perspektiv.

Kommunikationsstruktur
Kommunikationsstrukturen ska vara tydlig och 
attraktiv där Kodes bebyggelseutveckling ska 
bidra med att skapa förutsättningar för att det 
ska vara enkelt att transportera sig hållbart inom 
Kode, till och från andra serviceorter men också 
inom regionen. I Kode ska stationen kopplas ihop 
med övrig kollektivtrafik som också blir en nod 
för gång- och cykelstråk.

Gång- och cykelstråk
Cykel- och gångstråk inom Kode ska utvecklas till 
och från kollektivtrafikpunkter, mellan målpunkter, 
bostadsområden och service. Stråken ska utfor-
mas gena, trygga, breda och säkra. Cykelstråk 
mot Kungälv och regionen ska utvecklas samt 
gena och sammanlänkande stråk till och från om-
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6   ANVÄNDNING MARK OCH  
VATTENOMRÅDEN
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Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Transportinfrastruktur
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Mark och vattenanvändning karta
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Mark- och vattenanvänd-
ningskarta

CENTRUMBEBYGGELSE FÖRTÄTNING – De 
centrala, redan bebyggda, delarna av Kode. 
Innehåller en blandning av bostäder, handel, 
kommunal och kommersiell service samt andra 
mindre störande verksamheter. En successiv 
förtätning av bebyggelsen eftersträvas, exem-
pelvis genom på- och ombyggnation av befintlig 
bebyggelse och komplettering med nya byggna-
der. Störande verksamheter, såsom industri, ska 
ersättas av bostäder, kontor, handel och service. 
En högre nivå på exploateringen eftersträvas i 
förhållande till de mer perifert belägna områdena. 
Även grönytor ingår i dessa ytor. 

CENTRUMBEBYGGELSE NY – Centrala, obe-
byggda områden, som bedöms vara lämpliga att 
exploatera. Dessa områden föreslås innehålla en 
blandning av bostäder, kontor, handel och servi-
ce samt inslag av grönytor. En högre nivå på ex-
ploateringen eftersträvas i förhållande till de mer 
perifert belägna områdena. 

BLANDAD BEBYGGELSE BEFINTLIG – Redan 
bebyggda områden som i huvudsak innehåller 
bostadsbebyggelse. Även skolor, förskolor och 
mindre störande verksamheter och service kan 
förekomma. I dessa områden kan ny bebyggel-
se tillkomma i mindre omfattning, om så prövas 
lämpligt. Pågående mark- och vattenanvändning 
fortsätter i huvudsak som hittills. 

BLANDAD BEBYGGELSE NY – Områden som 
idag är obebyggda som i huvudsak föreslås inne-
hålla bostadsbebyggelse, med inslag av grönytor. 
Även skolor, förskolor och mindre störande verk-
samheter och service kan förekomma.

VERKSAMHETSOMRÅDEN, NYA – Område som 
föreslås för nytt verksamhetsområde, som kan 
innehålla störande verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder.

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR – Område för tek-
niska anläggningar, såsom värmeverk. 

IDROTTSOMRÅDEN, NYA – Förslag på område 
dit Lunnevi idrottsplats skulle kunna flytta. 

NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDE – Inne-
fattar olika typer av grönytor såsom parker, ströv-
områden och skog. Mindre inslag av bebyggelse 
förekommer. Ny bebyggelse som inte är kopplad 
till natur- och friluftsliv ska i dessa områden und-
vikas. För mer detaljerade beskrivningar och 
förslag för respektive delområde hänvisas till 
kapitlet Naturvärden och rekreation samt bilaga 
Grönstrukturplan.

JORDBRUKSMARK – Områden som omfattas av 
i huvudsak jordbruksmark. Mindre inslag av be-
byggelse förekommer. Ny bebyggelse som inte 
är kopplad till jordbruket ska i dessa områden 
undvikas. 

VATTEN – Visar sjöar och större vattendrag. 

TRANSPORTINFRASTRUKTUR – Markerar ytor 
runt Bohusbanan och E6, med tillhörande på- och 
avfarter.  

JÄRNVÄG – Visar befintlig järnvägssträckning.

SÄKERHETSOMRÅDE JÄRNVÄG – Område som 
visar en zon på 40 meter på var sin sida om Bo-
husbanans mitt. Inom denna zon bör bebyggelse 
undvikas. Ingen bebyggelse ska tillkomma som 
hindrar framtida utbyggnad till dubbelspår. 

GENOMFARTSVÄG – Visar de stora genomfarts-
vägarna i Kode. 

HUVUDGATA – Större gator i de olika delområ-
dena som ansluts mot genomfartsvägar. Place-
ring av huvudgator till nya bebyggelsen ska ses 
som principiell. 

GC HUVUDSTRÅK – Huvudstråken i gång- och 
cykelnätet, visar både befintliga och framtida 
sträckningar. Dessa stråk ska ha god framkomlig-
het mellan viktiga målpunkter inom och utanför 
FÖP-området. De mindre gång- och cykelbanor-
na ansluter till huvudstråken. 

Områdesvisa riktlinjer – 
preciseringar

I detta kapitel presenteras för ett antal delområ-
den mer detaljerade riktlinjer och förslag till mar-
kanvändning 
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1. Centrala Kode

Bebyggelsen öster om Bohusbanan
Idag består området av en blandning av olika 
funktioner, såsom bostäder i småhus, handel 
och lokaler för företag. På grund av läget mellan 
Bohusbanan och E6, med den buller- och risksi-
tuation detta innebär, föreslås ett fokus på exem-
pelvis centrumverksamheter, företagslokaler och 
pendelparkeringar. Nya bostäder bör med grund i 
buller- och risksituationen undvikas. Bebyggelsen 
föreslås i detta område kunna gå upp mot fyra 
våningar.

Öster om järnvägsstationen föreslås en ny buss-
tation placeras, vilken förbinds med området väs-
ter om Bohusbanan med en planskild passage. 
I området kan även en mindre parkyta placeras. 
Genom denna park rinner ett skyfallsstråk och 
möjligheter till fördröjningsåtgärder kan skapas i 
parken. 

En ny planskild vägkoppling över Bohusbanan 
föreslås i den södra delen av området, vilken då 
ersätter dagens plankorsning över Bohusbanan. 
Exakt placering utreds vidare. Beroende på hur 
en ny koppling utformas och ansluter till vägnätet 
kan en ny koppling behövas mellan Jörlanda-
vägen och Kodemotet, en möjlig placering är i 
området runt brandstationen. Beroende på hur 
framtida vägnät utformas skulle hela Jörlanda-
vägen på sikt kunna flyttas österut. På så sätt 
skapas en större sammanhängande yta, fri från 
genomfartstrafik. Detta skulle kunna innebära att 
bostäder även på östra sidan av Bohusbanan kan 
prövas. 

I norra delen finns en yta, idag jordbruksmark, 
dit idrottsverksamheten på Lunnevi skulle kunna 
flyttas. En placering av denna verksamhet mer 

centralt jämfört med nuvarande placering har 
fördelar då den hamnar närmare bostäderna och 
blir mer lättillgänglig, både med gång, cykel och 
med kollektivtrafik. En placering på denna plats 
kräver sannolikt åtgärder för att minska buller och 
risker.

Bebyggelsen väster om Bohusbanan 
Längs Kodevägen, nära stationsområdet föreslås 
befintlig bebyggelse över tid kunna ersättas med 
något högre bebyggelse i flerbostadshus. Vid 
nybyggnation av bostäder måste särskild vikt läg-
gas vid buller och risker från Bohusbanan. Lämp-
lig höjd på ny bebyggelse bedöms vara upp till 
3-4 vån. Om sträckan på sikt omvandlas, skulle 
ett nettotillskott på 50-75 bostäder vara möjligt.

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 3-4 våningar.
•	 50-75 nya bostäder skulle på sikt kunna 

skapas vid stationsområdet. 
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.  

•	 Ingen nybyggnation ska ske som hindrar 
utbyggnad till dubbelspår. 

Exempel på mindre flerbostadshus i två våningar
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Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-3 våningar
•	 Cirka 250 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Geotekniska, bergtekniska och hydrolo-

giska förutsättningar ska särskilt undersö-
kas i samband med planläggning.

•	 Vid nybyggnation nära Bohusbanan ska 
risker, buller och vibrationer från Bohus-
banan särskilt beaktas.  

2. Bräcke 

Östra Bräcke 
Den östra delen av området, öster om Bräck-
eskogen, är idag i stort sett helt bebyggt med 
bostäder i småhus och byggnader för offentlig 
service. Inom området finns endast ett fåtal ytor 
som skulle kunna bebyggas med nya bostä-
der. Cirka 80-100 nya bostäder skulle kunna 
tillkomma genom denna förtätning inne i befint-
ligt område. Ett något större område i norr, mot 
Långeland föreslås för nybyggnation av upp till 
cirka 100 bostäder. Inom området föreslås i även 
yta för dagvattenfördröjning. Viktiga frågor att 
utreda i området är buller och risker från Bohus-
banan samt påverkan på landskapsbilden i norr.  
Lämplig höjd på ny bebyggelse bedöms vara 2-3 
våningar.  

Västra Bräcke
I västra delen av området utreds för närvarande 
möjligheterna att uppföra en ny skola, på platsen 
för Scoutstugan. I anslutning till denna finns möj-
ligheter att uppföra idrottsplatser som kan samut-
nyttjas med en eventuell ny skola.  

I södra delen av området finns möjlighet till ny-
byggnation. Mindre flerbostadshus och radhus, 
i 2-3 våningar föreslås, vilket kan ge cirka 50 
bostäder. Väganslutning mot Hedsvägen kan 
antingen anläggas österut, via Östra Guntorp, 
eller rakt söderut, över Västra Guntorp. I området 
måste inför exploatering särskilt de geotekniska, 
bergtekniska och hydrologiska förutsättningarna 
på platsen beaktas. 

Ett grönstråk föreslås anläggas längs med Vall-
byåns biflöde, vilket även bör utformas så att det 
fördröjer och renar dagvatten. Genom den befint-
liga bebyggelsen föreslås även två skyfallsstråk 
i nord-sydlig riktning, som mynnar i Vallbyåns 
biflöde. 
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Mindre flerbostadshus 
i Ullstorp. Kungälv

3. Östra Guntorp
Möjligheter till nybyggnation finns i västra delen 
av området, vid Vallbyåns biflöde. I området kan 
mindre flerbostadshus och radhus i 2-3 våningar 
vara möjliga att uppföra, vilket kan ge cirka 50 
bostäder. Trafiken leds ut på Hedsvägen genom 
en förlängning av Turmalinvägen. Vid eventuell 
exploatering är de geotekniska förutsättningarna 
och Vallbyåns funktion som recipient av stora 
mängder dagvatten viktiga att tänka på. Längs 
Vallbyåns biflöde föreslås ett grönstråk anläggas, 
som fortsätter västerut. 

I norra delen av området, mellan Kode skola och 
Solhaga äldreboende finns en yta där förtätning 
med bostäder är möjlig, förutsatt att ytan inte be-
hövs för utbyggnad av skolan. Om äldreboendet 
behöver byggas ut skulle detta kunna ske på 
denna plats. På platsen ligger idag en villa, upp-
förd på 1960-talet. Då platsen ligger centralt och 
omgärdad av relativt storskalig bebyggelse i form 
av skola och äldreboende, bedöms bebyggelsen 
på platsen kunna gå upp mot fyra våningar. Bero-
ende på höjd och val av parkeringslösning skulle 
cirka 30-50 bostäder kunna uppföras. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-4 våningar
•	 Cirka 100 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.  

•	 Vid nybyggnation i närheten av Vallbyåns 
biflöde ska geotekniska förutsättningar, 
dagvatten och skyfallshantering särskilt 
beaktas.  
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4. Västra Guntorp
I Västra Guntorp finns möjligheter att uppföra ett 
stort antal nya bostäder och byggnader för kom-
munal service, såsom förskola. Men en blandad 
bebyggelse i 2-4 våningar skulle upp till cirka 
350 bostäder kunna byggas inom området. Enligt 
genomförda geotekniska utredningar har platsen 
problematiska geotekniska och hydrologiska för-
utsättningar, vilket måste studeras vidare för att 
avgöra vilken typ av bebyggelse som är möjlig. 
Området är även kraftigt exponerat sett till land-
skapsbild och kulturmiljö. En eventuell ny be-
byggelse bör utformas så att en mjuk övergång 
mellan bebyggd miljö och det öppna landskapet 
skapas. Detta kan ske exempelvis genom att pla-
cera lägre bebyggelse i kantzonen samt att ge-
nom trädalléer göra bebyggelsen mindre synlig. 
Platsen är även viktig ur kulturmiljöperspektiv och 
en eventuell exploatering bör utreda hur detta 
kan ske så att negativ påverkan på kulturmiljö 
minimeras. 

Ett grönstråk föreslås anläggas längs med Vall-
byåns biflöde, vilket även bör utformas så att det 
fördröjer och renar dagvatten. Hur dagvatten ska 
ledas till recipienten får utredas vidare i eventuell 
detaljplanläggning. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i 2-4 våningar
•	 Cirka 350 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Geotekniska förutsättningar ska särskilt 

undersökas i samband med planläggning.
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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Exempel på mindre 
flerbostadshus i två 

till fyra våningar.

5. Östra Halltorp
I norra delen av området ligger idag ett verksam-
hetsområde med företag i varierande storlek. 
Även Kodes återvinningscentral ligger i detta om-
råde. Då platsen är mycket central, med närhet till 
tågstation och kommunal service, föreslås att stö-
rande verksamheter på sikt flyttas, förslagsvis till 
östra sidan av E6. Området kan då ersättas med 
bostäder, centrumverksamheter och övriga verk-
samheter som går att kombinera med bostäder. 
Då området är påverkat av buller och risker från 
Bohusbanan och biltrafik bör verksamheter pla-
ceras så att dessa skapar ett skydd mot bakom-
liggande bostäder. Den södra, obebyggda delen 
av området föreslås bebyggas med i huvudsak 
bostäder, till stor del i flerbostadshus. Med grund 
i platsens centrala läge och omkringliggande 
kuperade terräng föreslås bebyggelsen kunna 
gå upp mot 4-5 våningar. Lägre bebyggelse bör 
dock placeras mot befintlig villabebyggelse. 

Beroende på hur stor del av verksamheterna 
som kan flyttas, kan upp mot 500 bostäder byg-
gas. Om befintliga verksamheter ligger kvar och 
endast den södra delen av området bebyggs, 
bedöms upp mot 400 bostäder kunna byggas. 

Genom området föreslås även att en ny planskild 
vägförbindelse över Bohusbanan placeras. Exakt 
placering får utredas vidare. Genom området pe-
kar dagvattenutredningen ut viktiga skyfallsstråk 
och plats lämplig för fördröjning av dagvatten. 
Tillkommande bebyggelse måste anpassas till 
både ny vägförbindelse och dagvattenhantering. 
I övrigt vid planläggning av nya bostäder ska stor 
hänsyn visas buller och risker från Bohusbanan. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 4-5 våningar. 
•	 400-500 nya bostäder kan skapas inom 

området.
•	 Bebyggelse ska anpassas till ny planskild 

vägförbindelse över Bohusbanan.
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan särskilt beaktas.

•	 Skyfallsstråk och anläggning för fördröj-
ning av dagvatten ska placeras i området. 
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6. Västra Halltorp
Inom området pågår för närvarande detaljpla-
neläggning för fem nya småhus, väster om 
Halltorpsvägen. I övrigt finns möjlighet att pröva 
ny bebyggelse i norr, mot Hedsvägen, samt i sö-
der, mot Halltorpskogen. 

Eventuell ny bebyggelse i norr behöver särskilt ta 
hänsyn till geotekniska förutsättningar och över-
svämningsrisker från Kållerödsbäckens biflöde. 
Ny bebyggelse måste även ta trafikbuller från 
Hedsvägen i beaktande vid utformning. Radhus 
och mindre flerbostadshus i två våningar föreslås 
på platsen, vilket kan ge cirka 40 bostäder. Runt 
bäckens föreslås ett grönstråk utvecklas, där 
bäcken kan utformas så den fördröjer och renar 
dagvatten. 

På ytan i södra delen av området skulle en bygg-
nation av exempelvis radhus kunna ge cirka 20 
bostäder. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2 våningar. 
•	 Cirka 60 nya bostäder kan skapas inom 

området.
•	 Vid byggnation i närheten av Hedsvägen 

ska buller och geotekniska förutsättningar 
särskilt beaktas. 
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7. Tunge
I Tunge finns möjligheter till nybyggnation av 
bostadsbebyggelse på jordbruksmarken place-
rad mellan Tungeskogen och Långelandskogen. 
Bebyggelse i upp till två våningar, i huvudsak 
i radhus och mindre flerbostadshus föreslås. 
En exploatering av hela området skulle kunna 
ge upp mot 200-250 nya bostäder. Påverkan 
på landskapsbild och kulturlandskap blir vid 
en exploatering viktig att ta hänsyn till. Trafik till 
och från området föreslås ledas västerut, för att 
anslutas till huvudvägnätet vid Tunge skola. Delar 
av jordbruksmarken består av betesmark, vilken 
försvinner vid exploatering av hela området. Ge-
nom området går även en kraftledning, vilken 
antingen behöver dras om, grävas ner, eller ny 
bebyggelse anpassas till. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2 våningar
•	 200 - 250 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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8. Långeland
Området består idag av jordbruksmark, med un-
dantag för tre villor. Med grund i landskapsbild 
och påverkan på kulturlandskap bör bebyggel-
sen hållas låg, trots det stationsnära läget. Upp 
till två våningar föreslås, med möjlighet att pröva 
något högre i östra delen av området. Cirka 100 
nya bostäder kan skapas inom området. Bebyg-
gelsen föreslås bestå av i huvudsak i radhus och 
mindre flerbostadshus. Närheten till Bohusbanan 
gör att risker och buller måste hanteras vid ny-
exploatering i den östra delen av området. Geo-
tekniska förutsättningar bör särskilt utredas för ny 
bebyggelse i närheten av Vallby å och dess biflö-
de. Trafiken ansluts till Kodevägen i den sydöstra 
delen av området. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i upp till 2-3 våningar
•	 Cirka 100 nya bostäder kan skapas inom 

området. 
•	 Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till landskapsbild och kulturmiljö.
•	 Arkeologiska undersökningar ska göras i 

samband med planläggning.
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9. Lunnevi och Västerberget
Fixa snyggare foto
Västerberget, som idag är ett skogsklätt berg, 
föreslås som nytt verksamhetsområde. Platsens 
närhet till Kodemotet och relativt långa avstånd 
till närliggande bostäder för platsen lämplig för 
verksamheter som kan antas orsakas exempelvis 
bullerstörningar och generera tung trafik. En ex-
ploatering i området kommer att innebära att en 
stor del av området hårdgörs med ökad vattenav-
rinning som följd. Vid eventuell detaljplanelägg-
ning kommer särskilt dagvattenhantering behöva 
utredas. 

Inom området ligger Lunnevi idrottsplats, vilken 
föreslås flyttas till en ny plats, väster om E6. Nu-
varande plats kan då bebyggas med verksamhe-
ter. Om inga lämpliga alternativa platser går att 
finna efter djupare utredning ligger idrottsverk-
samheten kvar på sin nuvarande plats. Närlig-
gande verksamheter på Västerberget kommer då 
att behöva vara av sådan art att de inte orsakar 
olägenheter för idrottsverksamheten. 

Riktlinjer
•	 Hur dagvatten ska ledas, fördröjas och re-

nas ska särskilt beaktas vid planläggning. 
•	 Om Lunnevi idrottsplats inte flyttas, ska 

störande verksamheter placeras med 
lämpligt skyddsavstånd från denna. 
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10. Norra och Södra Hammar
Bebyggelsen inom Norra och Södra Hammar 
består till största del av småskalig bostadsbebyg-
gelse, större delen inom så kallade ”fritidshus-
planer”. Endast den östra delen av bebyggelsen 
i Södra Hammar ligger utanför detaljplanelagd 
mark. Dessa äldre byggnadsplaner (idag klas-
sade som detaljplaner) medger endast mindre 
byggrätter. Möjligheter kan finnas att ersätta 
dessa äldre planer med nya, i vilka större bygg-
rätter kan prövas. En förutsättning för detta är 
att godtagbara lösningar finns för vatten och av-
lopp. För särskilt Norra Hammar och även delar 
av Södra Hammar, påverkas dock bebyggelsen 
kraftigt av buller och risker från Bohusbanan res-
pektive E6. För att kunna genomföra planer med 
större byggrätter måste risk- och bullerreduce-
rande åtgärder med stor sannolikhet genomföras. 
I Södra Hammar finns PM Geoteknik/bergteknik 
områden markerade med ”riskzon berg”. I even-
tuell detaljplaneläggning ska djupare geologis-
ka- och bergtekniska utredningar genomföras. 
Om risker i sådana utredningar identifieras måste 
dessa åtgärdas om området ska kunna detaljpla-
neläggas. Kostnader för buller-, risk- och bergra-
såtgärder är sannolikt svåra att hitta finansiering 
av, då möjligheten till exploateringsintäkter i om-
rådena är låga. 

Riktlinjer
•	 Bebyggelse i två våningar där nybyggna-

tion prövas lämplig
•	 Vid nybyggnation i närheten av Bohusba-

nan ska risker, buller och vibrationer från 
Bohusbanan och E6 särskilt beaktas.

Övriga områden
I övriga delar av Kode som inte specificeras ovan, 
där möjligheter till nybyggnation identifieras, är 
riktlinjen bebyggelse i upp till 2 våningar.
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Riksintressen, skyddade 
områden och andra värden

Riksintressen
Inom FÖP-området finns följande riksintresseom-
råden med hänvisning till Miljöbalken (MB)

Riksintresse kommunikation (MB 3 kap 8§) – Bo-
husbanan järnväg.

Riksintresse kommunikation (MB 3 kap 8§) – E6 
motorväg.

Riksintresse kulturmiljö (MB 3 kap 6§).

Riksintressen Särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten för vissa områden 
-Kustområde (MB 4 kap 4§).

Riksintresse Naturvård ligger i anslutning till men 
utanför Planområdet för FÖPen.

Inga åtgärder får utföras som kan ”påtagligt 
skada”, eller ”påtagligt försvåra” ett riksintresse. 
Respektive riksintresses värdebeskrivning ligger 
till grund vid bedömningen om en åtgärd medför 
påtaglig skada eller inte. Om en åtgärd medför att 
ett av riksintressets värden eller egenskaper helt 
eller delvis går förlorat kan det vara tillräckligt för 
att riksintresset ska anses vara påtagligt skadat.

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del (MB 
3 kap 9§ andra stycket) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels 
finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden 
som av säkerhetsskäl inte kan redovisas öppet. 

De senare har oftast koppling till spanings-, kom-
munikations- och underrättelsesystem.

Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika om-
fattning berörda av riksintressena.

För att säkerställa att ingen skada sker på de 
riksintressen som omfattas av sekretess och inte 
alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets 
yta samrådsområde för objekt högre än 20 meter 
utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort. 

Det innebär att alla ärenden avseende höga ob-
jekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Skyddade områden

Strandskydd
Vallbyå och dess biflöde i centrala Kode samt 
Kollerödsbäcken omfattas av strandskydd (MB 7 

Karta Riksintressen 
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gårdarna vid Tunge samt befintligt skolområdet 
ligger inom detta område. Här föreslås ingen ny 
exploatering. I den framtagna landskapshistoriska 
analysen (Bilaga 5) lyfts frågan om ett större om-
råde kopplat till Tunge borde ingå i riksintresset 
eller kopplas till detta. I den framtagna analysen 
lyfts 3 värdekärnor fram inom planområdet som 
behöver hanteras på olika sätt då exploatering 
föreslås i anslutning till dessa.  Det handlar om vi-
dare utredningar av tex fornlämningar, gestaltning 
och placering av ny bebyggelse samt utveckling 
och tillgängliggörande av kulturmiljön.

Dock är det endast Tunge som kopplar till riksin-
tresset och den exploatering som föreslås i FÖP 
bedöms inte orsaka påtaglig skada på riksintres-
set. De föreslagna ytorna för ny bebyggelse ska 
vid kommande planläggning studeras utifrån vil-
ken del bör vara kvartersmark och vilka områden 
bör utvecklas som grönytor med möjlighet att 
lyfta fram kulturmiljön.

Natur- och friluftsmiljö
Varken riksintressen för natur eller friluftsliv 
skräcker sig in i planområdet. Inom planområdet 
har kommunen sen tidigare pekat ut närströvom-
råden. Dessa och övriga grönytor har studerats 
i Grönstrukturplanen (bilaga 3) för att tydligare 
lägga pusslet över vilka områden som bedöms 
lämpliga att bebyggas och vilka grönytor som är 
viktiga att bevara och utveckla. Exploatering i tidi-
gare utpekade närströvområden föreslås i väldigt 
liten omfattning och bedöms vara motiverat med 
hänsyn till områdenas centrala placering och 
koppling till stationen.

Syftet med grönstrukturplanen är även att binda 
ihop grönstrukturen med stråk samt lyfta fram 
synergieffekter med hantering av dagvatten och 
skyfall.

kap). Inom strandskyddat område får bl.a. inte nya 
byggnader uppföras. Befintliga byggnader eller 
byggnaders användning får inte heller ändras, 
och inga andra anläggningar eller anordningar 
får utföras om det hindrar eller avhåller allmän-
heten från att beträda ett område. Vissa undan-
tag finns, bl.a. för byggnader m.m. som behövs 
för jordbruk och skogsbruk. Inom detaljplan kan 
kommunen besluta att upphäva strandskyddet 
och utanför detaljplanelagt område kan kommu-
nen bevilja dispens. På platser som omfattas av 
områdesskydd måste dock länsstyrelsen bevilja 
strandskyddsdispens. Vid upphävande eller dis-
pens måste vissa krav vara uppfyllda, vilka anges 
i miljöbalken.

Andra värden

Generellt biotopskydd
Det finns generella skydd (MB 7 kap 11§) för ett 
antal olika biotoper t.ex. åkerholmar, stenmurar, 
odlingsrösen och trädalléer. Om dessa objekt ska 
tas bort eller förändras krävs dispens.

Jordbruks- och skogsmark
Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får brukningsvärd 
jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyg-
gelse eller anläggningar om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och det-
ta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk.

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § ska skogsmark som 
har betydelse för skogsnäringen så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
ett rationellt skogsbruk.

Väglagen
Enligt 47 § väglagen gäller bl.a. ”inom ett avstånd 
av tolv meter från ett vägområde får inte utan 
länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, gö-
ras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar 
eller vidtas andra sådana åtgärder som kan inver-
ka menligt på trafiksäkerheten.”

Kulturmiljölagen
I kulturmiljölagen (KML) finns skydd för fornläm-
ningar (2kap), byggnadsminnen (3kap), kyrkor 
och kyrkogårdar (4 kap).

Avvägningar mellan allmänna intressen
En sammanhängande bebyggelsestruktur och 
stationsnära utbyggnad har varit grunden i de 
avvägningar mellan allmänna intressen som har 
gjorts. En exploatering nära kommunal och kom-
mersiell service, snabb och kapacitetsstark kol-
lektivtrafik och övrig befintlig infrastruktur bidrar 
till ett hållbart samhälle miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt. Det allmänna intresset att bygga bo-
städer och arbetsplatser i ett stationsnära läge 
i en tillväxtregion bedöms som mycket stort. En 
blandad, tät, stationsnära bebyggelse ger förut-
sättningar för fler att ta del av det befintliga utbud 
av service som finns i Kode och den ger också 
underlag för ny service, mötes- och arbetsplatser.

Kulturmiljö
Områden intressanta ur kulturmiljöhänseende 
kommer att påverkas av föreslagen ny bebyggel-
se. Dock ligger det stora området som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljö väster om Kode. 
En smal remsa som innefattar de befintliga äldre 
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Infrastruktur
I planeringen av områden i närheten av järnvä-
gen kommer hänsyn tas till de ytor som krävs för 
en framtida dubbelspårsutbyggnad, eventuellt 
nytt resecentrum och skyddsåtgärder. Inga åtgär-
der som riskerar att hindra trafiken på järnvägen 
ska genomföras. Risker, buller och vibrationer 
som orsakas av järnvägen är frågor som ska 
hanteras i framtida planläggning i närhet till järn-
vägen. 

Ingen planering föreslås som påverkan funktio-
nen av motorvägen negativt.

Särskilda bestämmelser för hushållning 
med mark och vatten för vissa områden - 
Kustområde
Planområdet ligger i utkanten av det berörda om-
rådet och föreslagen exploatering bedöms inte 
påverka området negativt.

Jordbruksmark
För att möjliggöra en utveckling av Kode som 
stationssamhälle har en avvägning gjorts mellan 
olika markanvändningar i centrala Kode för att 
uppnå en ökning av invånarantalet. Därav före-
slås viss jordbruksmark för ny bebyggelse inom 
planområdet.

Den exploatering på jordbruksmark som föreslås 
är enligt kommunens bedömning ett väsentligt 
samhällsintresse och är förenlig med MB 3 kap. 
4 §.

Under Förutsättningar och riktlinjer i kapitlet om 
jordbruksmark beskrivs hur kommunen resonerar 
kring den exploatering av jordbruksmark som 
föreslås i FÖPen.

Karta jorbruksmark
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7  FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH RIKTLINJER
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Planering

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Översiktsplan ÖP2010 gäller för hela kommunen.

Under kapitel Utvecklingsstrategi så beskrivs kopp-
lingen från Göteborgs Regionens (GR) strukturbild 
till ÖP2010 samt vidare till FÖPens utvecklingsstrate-
gikarta. Även om mål och vision för FÖP och ÖP2010 
är de samma i stora drag, så visar FÖPen tydligare på 
en förtätning närmast stationsområdet.

I ÖP2010 har inga bevarandeområden angetts på 
markanvändningskartan mer än att närströvom-
råden angetts som pågående användning samt 
att områden av riksintresse avseende naturvård 
och kulturmiljö finns redovisade. Mark- och vat-
tenanvändningskartan för ÖP2010 anger inte 
markanvändning för all markyta.

Mark- och vattenanvändningskarta ÖP 2010

Pågående detaljplaner i Kode
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Förändringar av ÖP2010 genom FÖP 
Kode
Den gräns som anges som tätortsavgränsning i 
ÖP2010 för Kode har varit utgångspunkt i processen 
med att studera utveckling av Kode. Gränsdrag-
ningen har utökats för att möjliggöra fler bostäder, 
ny verksamhetsmark och bevarande av grönytor. 
Tätortsgränsen har samma syfte som i ÖP2010 vilket 
innebär att utbyggnadsbehovet för bostäder och 
verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgo-
doses innanför gränsen. Inom tätortsavgränsningen 
gäller krav på detaljplan för all ny bebyggelse så frå-
gan hanteras övergripande samt för att säkerställa 
att marken används på ett så effektivt sätt som möj-
ligt i enlighet med strukturbilden.

I FÖParbetet har de områden som föreslås för bo-
städer i ÖP studerats och de som bedöms lämpliga 
finns kvar men med eventuell justerad avgränsning. 
Tätortsavgränsningen har utökats på östra sidan av 
motorvägen med både grönytor och verksamhets-
mark.

Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits 
fram för FÖPområdet ersätter mark- och vattenan-
vändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade om-
rådet när FÖPen vinner laga kraft. 

I mark-och vattenanvändningskartan för FÖPen ang-
es markanvändningen för all mark. Natur -och re-
kreation innehåller delvis tidigare närströvområden 
samt den grönstruktur som framtagits i Grönstruk-
turplanen som är en bilaga till FÖPen.

Pågående planering
I Kode pågår planläggning för ny skola samt ett min-
dre område för bostäder vid Halltorp.

Riktlinjer planering
•	 FÖPens mark- och vattenanvändningskarta 

ska ligga till grund för dialog med med-
borgare och exploatörer samt vid interna 
ställningstaganden i samband med planan-
sökningar eller pågående projekt, för att 
efterhand få en övergång till en mer hållbar 
utveckling av Kode 

Mark och vattenanvändning karta FÖP Kode
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Exploatering

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
I Kode har ingen nybyggnation skett under en 
lång period trots att flera områden pekas ut gäl-
lande ÖP för bostäder. Senaste planläggning för 
bostäder vann laga kraft 2008 för Guntorp Södra. 
En av anledningarna till detta är trafiksituationen 
där behovet av en planskild korsning över Bo-
husbanan har lyfts fram.

Bara en begränsad del av den mark som föreslås 
för exploatering är kommunal. Kommunen äger 
främst mark som är allmän plats eller mark som 
behöver utvecklas till allmänplats med grönytor, 
gång- och cykelbanor samt mark för kommunala 
anläggningar.

Kommunala följdinvesteringar gällande infrastruk-
turkostnader för exploatering av icke kommunal 
mark kan minska genom att exploatörer är med 
och bidrar för den del av kostnaden som exploa-
tören bedöms orsaka genom sin byggnation eller 
den nytta som det exploaterade området har av 
t.ex. GC-banor eller annan mobilitetslösning.

Täthetsanalys
Läs mer: Bilaga 10

I samband med arbetet med FÖP Ytterby tog 
kommunen ihop Göteborgsregionen (GR) fram ett 
dokument som underlag i planeringen av attrak-
tiva Stationssamhällen som heter ”Hållbar täthet 
i stationssamhällen Riktlinjer och indikatorer för 
hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgs-
regionen Exempel på hållbar förtätning i Ytterby 
augusti 2017”. 

Exploatering inom FÖP-området utgår från tät-
hetsanalysen och dess resonemang kring att-
raktivt stationssamhälle och exploatering inom 
en radie på 500m och 1000m från stationen.  Till 
skillnad från Ytterby går resonemanget med en 
cirkulär utbyggnad runt stationen med bostäder 
inte applicera i Kode fullt ut, då bostadsbebyggel-
se är koncentrerad till den västra sidan av Bohus-
banan.

”För att stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvalitet behövs först och främst en tillräcklig 
täthet inom nära avstånd från stationen.” (Täthetsana-
lysen)

En förutsättning för att uppnå riktlinjerna om 
exploatering inom nära avstånd från stationen, 
samtidigt som tillräckligt utrymme skapas för ga-
tor och kvalitativa grönområden, är att åtminstone 
30–40 % av marken är kvartersmark. Med mindre 
kvartersmark än så behövs en mycket hög tomt-
exploatering för att uppnå riktlinjerna för hållbar 
täthet.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” (UN Habitat 2015)” 
framgår det att 30 % av markytan behövs som 
gatumark för att gatunätet ska få en tillräcklig 
korsningstäthet för att anses vara gåvänlig.

Närhet till grönområden, vatten och i synnerhet 
till parker är en betydelsefull boendekvalitet. Att 
ge plats åt gröna stråk och grönområden är ock-
så en viktig förutsättning för effektiv hantering av 
dagvatten samt ekosystemtjänster.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen utgår från täthetsanalysens riktlinjer och 
har i de initiala beräkningarna för större exploate-
ringsområden använt följande fördelning av olika 
markanvändning i de olika områdena.

Exploateringen inom de områden som benämns 
”Centrumbebyggelse förtätning” i Mark -och 
vattenanvändningskartan föreslås en högre ex-
ploateringsgrad än de som benämns blandad 
bostadsbebyggelse och ligger längre bort från 
stationen. Detta innebär att man möjliggör för fler 
att bo nära stationen och att enklare välja kollek-
tivtrafik framför bil. Det innebär även gestaltnings-
mässigt en koncentration av högre bebyggelse 
centralt och lägre i utkanten av samhället.

Markfördelning i exploateringsområden:

Kvartersmark 40 %

Offentlig gatumark (gator, torg, gång-och cykelba-
nor) 25% 

Offentlig platsmark (parker och grönytor) 25% 

Övrig mark 10 %

0 – 1000 meter på den västra sidan från statio-
nen är områdesexploateringstalet ca 0,5, tomtex-
ploateringstalet mellan 0,5 och 1,0.

Mer än 1000 meter från stationen är områdesex-
ploateringstalet ca 0,25, tomtexploateringstalet 
mellan 0,25 - 0,5.

Siffrorna ovan är i stora drag överensstämmande 
med täthetsanalysens riktlinjer. Dessa uppskatt-
ningar ligger till grund för antalet boende inom 
olika områden samt för beräkningar rörande in-
täkter och kostnader för exploateringen.
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Vad FÖP Kode inte riktigt följer är täthetsanaly-
sens riktlinjer rörande lokalytans andel av kvar-
tersmarken. Täthetsanalysen anger att ca hälften 
av kvartersmarken 500 meter från stationen ska 
vara lokalyta. För Kode är situationen speciell 
då området öster om Bohusbanan inte bedöms 
lämplig för bostäder p.g.a. buller och risk. Om-
rådet är dock lämplig för service, busstation och 
pendelparkering som enklare verksamheter utan 
tunga transporter. Detta innebär att det inte blir 
en blandstad i vanlig bemärkelse utan en upp-
delning mellan bostäder och lokaler dock i en 
gemensam zon runt stationen.

Riktlinjer exploatering
I samband med exploatering av icke kommunal 
mark ska andelen av följdinvesteringar som ska 
bekostas av exploatör utredas i ett tidigt skede.

Exploateringsgrad
•	 0,5–1,0 I områdesexploatering inom Cen-

trumbebyggelse.
•	 0,25–0,5 I områdesexploatering inom 

blandad bostadsbebyggelse.

Fördelning markanvändning
•	 40 % Av markytan bör utgöras av kvarter-

smark inom 1 km från stationen
•	 25 % Av markytan bör utgöras av offentlig 

gatumark inom 1 km från stationen
•	 25% Av markytan bör utgöras av allmän-

plats mark inom 1 km från stationen
•	 10% av markytan bör utgöra övrigt

Lokalyta kvartersmark
•	 Minst 25 % Av kvartersmarken bör vara 

lokalyta inom 500 meter från stationen
•	 10–40 % Av kvartersmarken bör vara lo-

kalyta 500 - 1 000 meters avstånd från 
stationen

Enklare service av olika slag är lämpligt att blan-
da med bostäderna på västra sidan stationen.

För att stötta en hög andel hållbara transporter 
och stadskvalitet behövs först och främst en till-
räcklig täthet inom nära avstånd från stationen. 
Riktlinjerna ska användas som underlag i framtida 
exploateringar vid markanvisningstävlingar och 
planläggning.

Exploateringsgrad Fördelning markanvändning
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Mellankommunala frågor

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Kungälvs kommuns samarbetar inom Göteborgs-
regionens kommunalförbund (GR) med frågor 
rörande bl.a. regionplanering, miljö och miljövård, 
mobilitet, utbildning och forskning. Utöver det 
sker samarbeten direkt med berörda grannkom-
muner i frågor kring t.ex. infrastruktur, arbetsmark-
nad, handel, välfärd, socialtjänst, vatten, avfall, 
avlopp, energi och räddningstjänst. Mellankom-
munala frågor behandlas i den kommunövergri-
pande översiktsplanen.

Den viktigaste mellankommunala frågan som 
berör Kode är Bohusbanan och dess framtida 
utbyggnad. Fem kommuner (KUSTO kommuner), 
i Bohusstråket, har arbetat för att Södra 
Bohusbanan skulle arbetas in i nationell transport 
infrastrukturplan 2022–2032, men den finns inte 
med i nuläget.

En annan politisk gruppering är Enat Bohuslän, 
där fokus mer ligger på näringslivsfrågorna längs 
med Bohusbanan. Målet är att driva frågan mot 
regionen att södra Bohusbanan står på tur efter 
Göteborg - Boråsstråket.

Kommunen ingår i ett konsortium som arbetar 
för en höghastighetsbana mellan Oslo-Göteborg 
kallade Skagerrakbanan. Tanken är att vissa av 
tågen ska stanna i centrala Kungälv.

Kommunen har dessutom ett ansvar för bostads-
byggnationen inom regionen.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
En hållbar bebyggelseutveckling i Kode som 
bidrar till den regionala bostadsförsörjningen, är 
beroende av god kollektivtrafik och tågtrafik som 
trafikerar Kode station med täta avgångar och 
hög kapacitet. FÖPens förslag med förtätning 
nära stationen samt förbättrade gång- och cykel-
banor från ytterområden mot stationen möjliggör 
för fler att välja kollektivtrafik vilket påverkar 
mobiliteten för grannkommuner.

Befolkning

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Inom FÖP-området bor cirka 1700 personer, vilket 
motsvarar 3,5 % av kommunens totala befolkning 

på cirka 48 500 personer (juni 2022). I Kode bor en 
större andel yngre (0–18 år) jämfört med kommu-
nen som helhet. I äldre åldersgrupper är fördelning-
en mer lika. Medelåldern i Kode är 39,5 år jämfört 
med 41,7 år i kommunen som helhet. 

Kode domineras av småhus, 90 %, att jämföra med 
58 % för kommunen som helhet. Specialbostäder ut-
märker sig i statistiken för Kode, vilket kan förklaras 
av Solhaga äldreboende med sina 51 bostäder. 

Äganderätt är den dominerande upplåtelseformen 
i Kode med 85 %, att jämföra med 51 % för 
kommunen som helhet. Resterande bostäder 
upplåts med hyresrätt, av vilka en majoritet finns 
i Solhaga äldreboende. Inga bostadsrätter finns i 
Kode. 

Bostäderna i Kode är i snitt större jämfört med kom-
munen som helhet, vilket kan förklaras av den stora 
mängden småhus. 

Riktlinjer
Vid nybyggnation 
ska en blandning av 
upplåtelseformer, 
bostadstyper och 
bostadsstorlekar ef-
tersträvas i alla olika 
delar av orten, för att 
möjliggöra en blan-
dad befolkning sett 
till ålder, familjesitua-
tion och inkomstnivå. 
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Landskapsbild

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Kode samhälle ligger placerat på gränsen till ett 
stort odlingslandskap (Solbergaslätten) mot norr, 
väster och söder och med insprängda trädbevux-
na kullar i de centrala områdena. Odlingsland-
skapet sträcker sig hela vägen till havet i väster. 
Bohusbanan och E6 ligger som en barriär mot 
den östra sidan som är mer kuperad men med 
insprängda flackare områden.

Solbergaslätten
Solbergaslätten är en jordbruksdalgång som på 
grund av få skillnader i topografi skapar ett vid-
sträckt landskapsrum. Vallbyå och Kollerödsbäck-
en samt deras biflöden rinner genom landskapet. 
Från Kodes västra delar breder landskapet ut sig 
i öst-västlig riktning hela vägen ut till havet och 
i nord-sydlig riktning ner mot Tegneby i söder 
och Södra vinningstorp i norr. Den dominerade 
markanvändningen är åkermark som ligger som 
långsmala tegar ner mot åarna som meandrar 
genom dalen. Tegarnas utformning gör, trots 
landskapsrummets storskalighet, att karaktären 
upplevs mer variationsrik. På grund av markan-
vändningen är rörelserna genom området i hu-
vudsak begränsade till Solbergavägen och Heds-
vägen samt dess västra förgreningar. Man kan 
däremot ta del av områdets vyer då man tillexem-
pel rör sig i kanten av bebyggelsen i Kode eller 
upp på höjderna i exempelvis Långelandsskogen. 
Solberga by ligger omgiven av odlingslandskapet 
med bostadsbebyggelse och gårdsbebyggelse 
samlad med Solberga kyrka och dess kyrktorn 

som ett viktigt landmärke. Solberga by ligger nära 
Kode men utan bra kopplingar för gång och cy-
kel.

Kodes bebyggda miljö
Med Kodes bebyggda miljö avses den centrala 
tätbebyggelse som finns väster och öster om 
stationsområdet i Kode. Den dominerande mar-
kanvändningen är byggnader för arbetsplatser, 

bostäder och service. Landskapet är topogra-
fiskt varierande med ett antal kullar varemellan 
marken är relativt plan. I denna del rör man sig i 
alla möjliga riktningar men bilvägarna utgörs ofta 
av återvändsgator medan vägnätet för gående 
är något mer sammanhängande. Bohusbanan 
utgör en barriär för all slags trafik där den löper i 
nord-sydlig riktning i områdets östra del och bild-
ar två olika centrumdelar, en längs med Kodevä-
gen och en längs med Jörlandavägen.

Karta landskapsbild med namn
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Foto Per Connelid: Solbergaslätten

I den sydvästra och norra delen öppnar landska-
pet upp mot jordbrukslandskap. I övriga delar 
domineras vyerna av låg bebyggelse, mindre 
skogspartier och, i anslutning till Bohusbanan, 
större verksamhetsbyggnader. I den sydöstra de-
len domineras karaktären av E6 med sina på- och 
avfarter.

Den norra delen av Kodes bebyggda miljö är från 
1970-talet. Innan dess fanns endast spridd bebyg-
gelse vid stationsläget, i Halltorp och Klåvränna 
(båda de sistnämnda ligger i områdets södra del). 

Flygfoton visar en sentida bebyggelseutveckling. 
På dessa syns tydligt det förändrade bebyggel-
sesätt som gjorde sitt intåg i och med miljonpro-

grammet på 1960–70 talet. I Kode placerades 
nya bostäder till största delen på relativt plan 
jordbruksmark längs så kallade säckgator och oli-
ka typer av trafikslag separeras i högre utsträck-
ning än tidigare. Bebyggelsen trampade inte di-
rekt ut i det mest vidsträckta jordbrukslandskapet 
utan placerades mellan och i direkt anslutning till 
kullar. Lokal, odlingsbar mark var inte längre di-
rekt kopplad till överlevnad och tekniker och ma-
skiner gjorde det möjligt att i större skala dränera 
och grundlägga på sämre lämpad mark.

Östra sidan E6

Den östra sidan av E6 består av ett skogsområde 
med insprängda dalgångar av odlad jord. Mar-
kanvändningen växlar med topografin – skogs-
klätt på höjer och jordbruksmark i dalarna där 
också lite spridda gårdar och hus finns. Tvärs 
genom området skär kraftledningar och i väster 
ligger ett idrottsområde med fotbollsplaner. 

1907 kom drogs Bohusbanan mellan Göteborg 
och Uddevalla och förlades angränsande till om-
rådet. Den slingar sig utefter topografin och är 
ganska väl integrerad i landskapet tillskillnad mot 
E6 som kom 1972–1974. Det storskaliga tillägget 
som E6 innebar påverkade områdets småskalig-
het och skiljde det från det angränsande mosai-
kartade skogsområdet sydväst om motorvägen. 
Några få gårdar fanns i början av förra seklet. De 
flesta av husen man idag ser i området tillkom 
mellan 1945–1970.

Västerberget ligger nära de centrala delarna av 
Kode men tycks idag inte användas som när-
strövområde i någon större omfattning utifrån 
medborgardialogen. E6 och Bohusbanan utgör 
barriär för boende att nå området men koppling 
över dessa finns och mynnar vid idrottsplatsen. 

Karta över solbergaslätten
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Väljer man att  förskjuta bebyggelsen upp mot 
bergsluttningarna behöver man i stället i tidigt 
skede vara medveten om de platsspecifika topo-
grafiska förutsättningarna och forma tillägget på 
ett sådant sätt att inte stora skärningar och utfyll-
nader behöver göras. Vill man inte att bebyggels-
en ska vara visuellt dominerande när man betrak-
tar området på avstånd bör man bevara bergets 
siluett mot himlen och använda en färgsättning 
som inte sticker ut.

Foto Per Connelid: Kodes bebyggda miljö

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår förtätning i de centrala delarna, 
exploatering på nya områden som är jordbruk-
smark samt på högre terräng öster om E6. De 
områden där hänsyn till landskapsbilden är sär-
skilt viktiga är de nya områdena i utkanten av tät-
orten där bebyggelse övergår till det öppna jord-
brukslandskapet, central förtätning där höjd på ny 
bebyggelse kan påverka omgivningen samt nytt 
verksamhetsområde på bergshöjden öster om 
Kode. FÖPen visar även vilka grönytor som be-
höver bevaras och utvecklas för att få en attraktiv 
helhet. Grönytorna är en viktig del i landskapsbil-
den. Den relativt låga bebyggelsen gör att högre 
hus kommer att sticka ut. Samtidigt finns kullar 
och höjder insprängd i bebyggelsen vilka kan ge 
stöd till högre byggnader i det centrala området. 
Förtätning inom befintlig bebyggelse behöver 
studeras väl för att få en helhet som hänger ihop.

Det finns en potential att utveckla odlingsland-
skapets idag låga åtkomlighet genom till exempel 
beträdor d.v.s.  stråk längst med åkermark som 
man sår med gräs och kan användas för att pro-
menera på. I samband med det finns det också 
möjlighet att skapa förutsättning för ökad biolo-
giska mångfald genom att man tillexempel sår in 
blommande örter. 

Inom tätorten föreslår FÖPen att områden längs 
med vattenstråken utvecklas som grönytor samt 
hantering av dagvatten och skyfall. Att anlägga 
stråk längst med åarna längre ut från tätorten 
skulle möjliggöra en koppling från Kode ända ut 
till havet. Som tidigare beskrivits är den biologis-
ka diversiteten på Solbergaslätten tämligen låg 
på grund av det monokulturella jordbruket. Min-
dre områden med betesmark är potentiella ”hots-
pots” om de fortsätter att hävdas. Här kan det 
finnas möjlighet att på plats förmedla kunskap om 
ängsmarker, pollinerare, biodiversitet etcetera.

Entrén till Kode västerifrån via Hedsvägen är vik-
tig att gestalta genomtänkt vid ny exploatering. 
FÖPen föreslår en princip med högre exploa-
teringsgrad centralt och lägre i ortens utkanter. 
Därav bör entrén både vara tydlig med att ”Här 
börjar Kode tätort” men samtidigt en mjuk över-
gång från odlingslandskapet. Övergång mellan 
odlingslandskap och bebyggd miljö behöver ha 
tydliga motiv och vara genomtänkt. Det samma 
gäller i viss grad möte med Kode från andra vä-
derstreck samt via Bohusbanan. 
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Riktlinjer Landskapsbild
•	 Värna och skapa utblickar mot det öppna 

landskapet, Solberga kyrka och andra 
siktlinjer för ny och befintlig bebyggelse 

•	 Övergången mellan odlingslandskapet 
och bebyggd miljö behöver vara genom-
tänkt med antingen buffertzon med grön-
ska, placering av byggnader samt gestalt-
ning och färgsättning 

•	 Byggnader som placeras på höjder behö-
ver anpassas till de topografiska förutsätt-
ningarna och bergssiluett samt studeras 
utifrån  gestaltning, färgsättning och ma-
terialval 

Illustrationer över olika sätta att integrering bebyggelse i terräng. 
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Gestaltad livsmiljö
Begreppet gestaltad livsmiljö innefattar såväl pro-
cessen, när fysiska miljöer planeras, byggs och 
förvaltas, som det byggda resultatet. Gestaltad 
livsmiljö fokuserar på vad arkitektur, form, design, 
konst och kulturarv gör. Det vill säga hur dessa 
byggstenar tillsammans kan bidra till att forma 
samhället och invånarnas vardag på ett sätt som 
är långsiktigt hållbart. Det kan exempelvis handla 
om att förvalta och skapa mötesplatser, bostäder 
och infrastruktur som bidrar till inkludering och 
som fungerar för alla.  

Varje beståndsdel i den gestaltade livsmiljön kan 
skapa värden för såväl den enskilde brukaren 
som för samhället i stort. Både att förvalta det 
redan byggda och att bygga nytt innebär en lång-
siktig investering som bör ske med hållbarhetens 
samtliga dimensioner för ögonen.

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Såsom beskrivs under kapitlet Landskapsbild 
skedde bebyggelseutvecklingen i Kode i större 
omfattning först under 60–70 talet. Innan dess 
fanns spridd bebyggelse främst vid stationsläget, 
i Halltorp och Klåvränna.

Bostadsbebyggelsen i Kode utgörs i dagsläget i 
huvudsak av friliggande småhus i ett och ett halvt 
plan med sadeltak och fasad av träpanel. Tegelfa-
sader och källarplan förekommer liksom enstaka 
radhuslängor. I området runt järnvägsstationen 
finns inslag av tvåvåningshus och byggnader 
som hyser kommersiella- och offentliga byggna-
der. Här ligger även verksamhetsområden med 
kontorsbyggnader och enklare lagerbyggnader. 
Både insprängt i den centrala delen och i kanten 

av samhället ligger de äldre gårdarna med tradi-
tionella bostadshus och gårdsbebyggelse.

I Kode finns en brist på omsorg av de allmänna 
ytorna samt brist på parkytor och tillgängliga 
grönytor. Det är svårt att se ett tydligt centrum 
och området runt stationen ger inget bra helhets-
intryck även om vissa delar är omhändertagna.

FÖPen föreslår en betydligt högre exploate-
ringsgrad i de centrala delarna än tidigare, vilket 
möjliggör omvandling och förtätning. Den högre 
exploateringsgraden medger högre våningsantal. 
Den högre bebyggelsen kommer att markera 
centrum vilket innebär att gestaltningen behöver 
studeras för att få en bra helhetsverkan. Samtidigt 
som allmänplatsmark enligt förtätningsprincipen 
ska bevaras eller tillkomma med grönytor, nya 
stråk och Gång-och cykelbanor ska utvecklas.

Det omgivande odlingslandskapet, de inspräng-
da grönytorna samt spåren av kulturhistoria är 
viktiga delar i utvecklingen av Kode och dess 
identitet. I den kommande planeringen är kopp-
lingen till det positiva i Kodes nuvarande identitet 
viktig att lyfta fram samtidigt som en ny identitet 
delvis kommer att skapas då samhället växer.

I den här typen av jordbrukslandskap har bebyg-
gelsen traditionellt sett krupit i zonen mellan berg 
och åkermark vilket är att föredra framför att skju-
ta ut bebyggelse med skarpa hörn på de öppna 
fälten. Man bör därför gestalta mötet mellan 
bebyggelsen och det öppna landskapet på ett 
medvetet sätt. Det kan tillexempel göras genom 
stor arkitektonisk omsorg för de byggnader som 
har avsikt att synas, eller maskera tillägget med 
landskapsmodellering och vegetation. En mjuk 
övergång sett från det öppna odlingslandskapet 
värnar dess kulturvärden och en tydlig gräns mot 
vägen annonserar Kode byggda miljö på nära 
håll. De långa siktlinjerna både inifrån Kode och 
utifrån omlandet är viktiga att beakta för att be-
hålla viktiga visuella samband.

Ny bebyggelse ska präglas av genomtänkt 
gestaltning och arkitektonisk kvalitet. Hållbara 
lösningar ska prioriteras och goda exempel ska 
lyftas fram för att inspirera andra t.ex. flerbostads-
hus i träbyggnation. God gestaltning utgörs av 

Centrala Kode

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår ett tillskott av bebyggelse i Kode. 
Den nya bebyggelsen ska bestå av en blandning 
av upplåtelseformer samt i den centrala delen en 
blandning av bostäder och enklare verksamheter 
och service. Genom gestaltning och utformning 
kan ortens centrumpunkt bli tydlig. Den nya be-
byggelsen ska vara en del i att stärka Kodes iden-
titet. Varje område ska ha sin karaktär samtidigt 
som bebyggelsen är en del av en helhet. God 
gestaltning ska bidra till att stärka stoltheten för 
Kode. God utformning av byggnader och utemil-
jöer är en viktig del av ett socialt hållbart samhälle. 
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både form och funktion. God gestaltning handlar 
om att ta hänsyn till det som redan finns på plat-
sen vid kompletteringar och tillägg. Kulturmiljö, 
strukturen på bebyggelsen och enskilda byggna-
der eller miljöer fungerar som utgångspunkter för 
ny bebyggelse även om en högre exploatering 
och effektivare markanvändning krävs. I vissa fall 
behöver den nya byggnationen tonas ner i för-
hållande till exempelvis kulturmiljö och i andra fall 
krävs en utveckling som höjer kvaliteten av om-
rådet. Vid förtätning i befintlig miljö måste hänsyn 
tas både till befintlig bebyggelse och utformning 
av ny, avseende krav på bra inomhusmiljöer och 
utemiljöer med hänsyn till sol- och dagsljusbehov. 
Gestaltning av nya områden behöver även ta 
hänsyn till de fysiska förutsättningarna på plats 
samt de miljö- och riskfaktorer som finns.

Utveckling av Kode behöver övergripande utgå 
från nuvarande karaktär med traditionella färg-
sättningar och volymer och material. Dock kan 
tillägg göras genom mer detaljerade analyser av 
det aktuella områdes förutsättningar och med en 
medvetenhet befintlig miljö och ortens historia. 

Exempel på flerbostadshus i Jörlanda

Gestaltning kring stationen
Stationsområdet är en central punkt där gestalt-
ningen är extra viktig. Trafikverket, kommunen 
och enskilda fastighetsägare har olika ansvars-
områden som inte alltid är synkade. För att höja 
attraktiviteten i och kring stationsområdet krävs 
en dialog och ett samarbete mellan de olika ak-
törerna för att både stämma av ambitionsnivå, 
pågående planering och möjligheter till gemen-
samma projekt. Gestaltningen bör fokusera på att 
relatera till platsens och ortens historia och bidra 

till större vistelsekvaliteter för både resenärer och 
andra som vistas på platsen.

Region Skåne har tagit fram en kvalitetslista för 
arbetet med stationssamhällen som även är rele-
vant att använda i Kode.

TILLGÄNGLIGHET: Bra tillgänglighet för alla an-
vändargrupper, där gående och cyklister priorite-
ras.

Kedjehus i ytterby
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TRYGGHET: En trygg miljö både trafikmässigt 
samt genom belysning och rörelse i området.

AKTIVITETER OCH LIV: Ge förutsättningar för ett 
enklare vardagsliv för pendlare och övriga invå-
nare genom att koncentrera service, funktioner 
och aktiviteter kring stationen.

IDENTITET OCH LÄSBARHET: Bytespunkten be-
höver ha en tydlig och läsbar identitet som kol-
lektivtrafikplats, för att underlätta orientering för 
besökare och vara en entré till samhället.

ATTRAKTIVITET OCH MILJÖ: En behaglig och 
attraktiv miljö som skapar en positiv bild av resan-
det och orten och med en omsorg i designen, en 
väl underhållen miljö, en mänsklig skala på rum 
och byggnader och ett gott mikroklimat bidra till 
en positiv upplevelse.

Riktlinjer
•	 Gestaltningsprogram ska alltid tas fram 

vid exploatering av större områden samt 
vara underlag vid markanvisningstävlingar 

•	 Gestaltning ska utredas i varje detaljplan 
och styras i detaljplan där det bedöms 
nödvändigt för att underlätta kommande 
bygglovsprövning 

•	 Ny bebyggelse ska medvetet relatera 
och bidra till omgivande miljö och arkitek-
toniska karaktär 

•	 Särskild omsorg och större krav ska stäl-
las på gestaltningen av offentliga rum och 
bebyggelse där många människor vistas 

•	 Ny och förändrad bebyggelse ska plane-
ras med ett tydligt förhållningssätt till den 

turvärden och en tydlig gräns mot vägen 
annonserar Kode byggda miljö på nära 
håll 

•	 De långa siktlinjerna både inifrån Kode 
och utifrån omlandet är viktiga att beakta 
för att behålla viktiga visuella samband 

•	 Möjligheten till konstnärlig utsmyckning 
bör utredas i samband med nya exploa-
teringsområden både avseende ny ge-
staltning samt utsmyckning av befintliga 
utemiljöer

mänskliga skalan och det som upplevs 
från ögonhöjd 

•	 Mötet mellan bebyggelsen och det öppna 
landskapet ska gestaltas på ett medve-
tet sätt, det kan t.ex. göras genom stor 
arkitektonisk omsorg för de byggnader 
som har avsikt att synas, eller maskera 
tillägget med landskapsmodellering och 
vegetation 

•	 Med en mjuk övergång sett från det öpp-
na odlingslandskapet värnas dess kul-

Exempel från Hestra i Borås
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Det sociala livet

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar 

Service 
Tätortsavgränsningen i översiktsplanen innebär 
att utbyggnadsbehovet för bostäder och verk-
samheter för respektive tätort ska kunna tillgodo-
ses innanför gränsen. Kode utgör även en servi-
ceort för grannbyarna Aröd, Ödsmåls mosse och 
Rörtången samt omlandet.  

I Kode finns idag olika typer av service och verk-
samheter. Det finns en matvarubutik centralt och 
en i Solberga strax utanför tätorten. Det finns en 
drivmedelsstation samt två pizzerior och andra 
verksamheter centralt. Kommunal service som 
finns är bibliotek, förskolor, skolor, fritidsgård och 
äldreboende som alla är förhållandevis centralt 
belägna.

Kodeskolan och Bräcke förskola är centralt be-
lägna och i anslutning finns grönytor och lekplats. 
Tunge skola ligger i västra utkanten av orten och 
har grönytor i anslutning.

Arbetstillfällen 
Det finns cirka 500 arbetstillfällen (2016) i Kode. 
Majoriteten finns  i centrala Kode med verksam-
hetsområden och service samt offentliga arbets-
platser i skolor, förskolor och äldreboende.

Natur- och rekreationsområden 

Kode har många centrala grönytor som är välan-
vända av både skolor och allmänhet. Det saknas 
dock stråk som binder samman grönytorna och 
det finns brister i tillgängligheten. Grönytorna be-
står främst av närströvområden. De grönytor som 
finns kan till stor del beskrivas som naturmark 
utan större skötselbehov. Några utpekade parker 
finns inte i Kode. På vintern finns möjlighet till pul-
kaåkning i Bräckeskogen och skridskoåkning på 
dammen vid Hede förskola. Tillgång finns till kul-
turmiljöer både centralt och norr om Kode. Orten 
gränsar även till ett större område i väster där 
bland annat Solberga by ingår som är riksintresse 
för kulturmiljö. Kode ligger nära både skogsområ-
den i öster och havet i väster. 

Mötesplatser 
De centrala inofficiella mötesplatser som finns 
är centrala ytor vid tågstationen, busstation, 
drivmedelstation, återvinningsstation eller butik 
där människor träffas. De centrala skolorna med 
omgivande grönytor fungerar som mötesplatser 
med stor utvecklingspotential. Skolorna hyr ut 
gymnastiksalar till föreningar. Öster om E6 finns 
Lunna IF med fotbollsplaner och anläggning samt 
Bouleplan. Scouterna har en verksamhet i centra-
la Kode men berörs av pågående planläggning 
för ny skola och där ett nytt läge behövs för deras 
lokal. Några kommunala möteslokaler utöver de 
verksamheter som finns saknas. Tolkningen av 
medborgardialogen visar på en brist på mötes-
platser för ungdomar.

Lekplatser 
I Kode finns ett antal allmänna lekplatser med 
olika kvalitet men ingen sköts av kommunen. Vid 
kommunala skolor och förskolor finns dock lek-
platser på kvartersmark som sköts av kommunen.

2009 togs ett program fram i kommunen ”Lek-
platser på allmän plats i Kungälvs kommun - ett 
program för att uppnå en hög kvalitet på kom-
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munens lekplatser”. Där anges att kommunens 
inriktning är att kvalitet är bättre än kvantitet, d.v.s. 
det är bättre med större lekplatser som har en 
hög kvalitet i stället för många små. Lekplatser är 
en viktig mötesplats för alla åldrar. Barn och unga 
behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod 
och sociala förmågor. Barn och unga söker sig till 
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar och 
kompiskontakter, som väcker deras engagemang 
och nyfikenhet. Den fysiska miljön är barnens 
utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningarna 
grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnan-
de och engagemang för sin sociala och fysiska 
omvärld.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Den utbyggnad som FÖPen föreslår kommer 
att innebära ett ökat behov av förskolor, skolor 
och äldreboende vilket behöver hanteras inom 
områden för bostadsutbyggnad eller befintliga 
placeringar av dessa verksamheter. Det är av vikt 
att dessa placeras centralt för att underlätta för 
människors vardag kopplat till stationssamhället 
där kollektivtrafik samt gång och cykel är främsta 
transportsätt. 

Fler bostäder ger underlag för mer service i cen-
trala Kode samt att detta tillsammans med nytt 
verksamhetsområde ger fler arbetstillfällen. Detta 
innebär även att möjligheten att bo och verka i 
Kode ökar.

De möjligheter som Grönstrukturplanen visar 
innebär en utveckling och tillgängliggörande av 
grönytor för fler människor och användningar på 
nya sätt genom nya stråk och kopplingar. De grö-
na stråken kopplar även de centrala delarna till 
de yttre naturområdena. I Kode föreslås inga stör-
re parker anläggas i nuläget utan Kodes grönytor 
är mer naturytor som behöver tillgängliggöras.

Även den föreslagna utbyggnaden av gång- och 
cykelbanor innebär möjlighet att röra sig i Kode 
på ett genare sätt både till vardags och på friti-
den.

Olika typer av lekplatser behöver utvecklas 
utifrån behov och förutsättningar på platsen. 
Exempelvis kan större lekplatser utvecklas ihop 
med grönytor. Inom kvartersmark ska lekplats 
möjliggöras på bostadsgårdar utifrån den privata 
aspekten och tryggheten, medan lekplatser på 
allmän platsmark fyller ett behov att mötas på ett 
annat plan.

Vid en utveckling av Kode med ökad befolkning 
kommer det finnas behov av att anlägga en kom-

munal lekplats i Kode. Eventuellt kan detta ske 
inom grönytor eller i samband med exploatering.

Genom mer service och nya bostadsområden 
utvecklas nya mötesplatser där människor rör sig. 
Alla mötesplatser ska vara trygga och inkluderan-
de.

Stationsområdet ska utvecklas för att underlätta 
pendling samtidigt som gång och cykelnätet ska 
byggas ut med stationen som mittpunkt. Boende-
miljöer och allmänna ytor ska vara attraktiva med 
god gestaltning. Parker och grönska ska vara 
tydligt integrerad i bebyggelsen. Kulturmiljöerna 
ska lyftas fram och tillgängliggöras. FÖPen har 
höga ambitioner men kommunen har dock inte 
rådighet över alla frågor utan till viss del handlar 
FÖPen om att visa på en vision och möjlig ut-
vecklingen. 

FÖPen tar stöd i den s.k. täthetanalysen (Spa-
ceScape 2018) (Bilaga 10) och dess riktlinjer kring 
hur ett attraktivt stationssamhälle bör utvecklas, 
där Ytterby har använts som exempel. För att 
stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvaliteter behövs först och främst en tillräck-
lig täthet inom nära avstånd från stationen. Bland-
ning av boyta och lokalyta understöder lokal ar-
betsmarknad, lokalt serviceunderlag och mindre 
bilberoende. 

Utdrag ur Tähetsanalysen:

 ”Då förtätningsscenariot innebär en högre täthet 
inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt med yta för offentlig platsmark sparas, 
ger förtätningsscenariot mycket goda förutsätt-
ningar för en ökad stadskvalitet.”

För att skapa ett tillräckligt underlag för ett att-
raktivt utbud av service blir det också viktigt från 
kommunens sida att attrahera fler arbetsplatser 
till de stationsnära områdena. Arbetsplatser är 
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generellt mer betydelsefulla än bostäder då de 
arbetande i högre grad befolkar området dagtid. 
Här i ligger antagligen den största utmaningen i 
det vidare arbetet med att skapa hållbara attrak-
tiva stationssamhällen.” 

FÖPens strategi visar på en centrumzon på väs-
tra sidan Bohusbanan som kan förtätas med hög 
exploateringsgrad med en blandning av bostä-
der, service. Detta avspeglas på mark- och vat-
tenanvändningskarta som markerar de centrala 
delarna som centrumbebyggelseförtätning och 
centrumbebyggelse ny. Området mellan Bohus-
banan och E6 är även detta utpekat för centrum-
bebyggelse men här bedöms inte nya bostäder 
lämpliga (om inte större förändringar sker genom 
flytt av Jörlanda/Karebyvägen), men med en vari-
ation av service samt busstation och pendelpar-
kering kan området ändå befolkas både dag- och 
kvällstid.

Det är viktigt att säkerställa att blandningen och 
placeringen av funktioner underlättar för var-
dagslivet. För att uppnå det funktionsintegrerade 

samhället är det viktigt att flera målpunkter och 
möjliga mötesplatser skapas, eftersom det då 
uppstår fler anledningar för människor att vistas 
i det offentliga rummet, vilket i sin tur bidrar till 
trygghetsupplevelsen.

” A good city is good to sit.“ (”en bra stad är en 
stad med många sittplatser”.) På offentliga platser, 
det vill säga torg, parker och naturområden, är 
det viktigt med mångfald för att kunna attrahera 
besökare. 

För kommande exploatering och byggnation gäl-
ler de riktlinjer som anges under kapitlet Exploa-
tering avseende fördelning mellan kvartersmark, 
gatumark och offentlig platsmark, samt fördelning 
av andelen lokalyta inom centrumbebyggelsen. 

I Kode blir det en uppdelning av markanvänd-
ningen centralt med främst bostäder på den väs-
tra sidan av Bohusbanan och service, handel lätt-
are verksamheter på den östra sidan. Det innebär 
att en fördelning av lokalyta inom kvartersmark 
inte blir aktuellt på samma sätt. Kommunen har 

förhoppningen att en utveckling av 
Kode ska kunna locka nya typer av 
verksamheter till centrala Kode som 
drar fördel pendlingsmöjligheter, 
nya bostäder, lokaler samt service. 

En marknadsanalys har gjorts av 
lokalefterfrågan för Kungälvs kom-
mun.  Där konstaterades att vid ny-
etablering och omflyttning varierar 
företagens lokaliseringspreferenser 
och betalningsvilja med flertalet 
faktorer där de huvudsakliga fakto-
rerna är tillgänglighet, modernitet, 
service och kluster. 

Fler företag attraherar ytterligare 
företag och skapar ett bra underlag 

för service, handel och kommunikationer. Både 
stora och små företag är väsentliga i näringslivets 
utveckling och de lever oftast i symbios med var-
andra. 

Riktlinjer det sociala livet
•	 I anslutning till nybyggnation av skolor 

ska lokaler och idrottshallar dimensione-
ras efter föreningslivets behov. Detta för 
att säkerställa att möjligheten till kultur-, 
förenings- och sportaktiviteter tillgodoses 
samt möjliggöra tillgång till icke-kommer-
siella mötesplatser 

•	 Möjligheten till samutnyttjande av lokaler 
ska alltid prövas 

•	 Utgå ifrån invånare och besökares behov 
under dag och kvällstid i form av kulturut-
bud och offentlig service för alla ålders-
grupper 

•	 Gena trygga gång- och cykelstråk ska 
byggas med koppling till centrala Kode, 
så att de utnyttjas dag- och kvällstid

•	 Utformning av allmänplatsmark som parker 
eller färg- eller ljussättning av otrygga mil-
jöer  
bör ske i dialog med medborgare 

•	 Utvecklingen ska lyfta fram kulturmiljön som 
en del av Kodes identitet 

•	 Ungdomars perspektiv behöver lyftas i kom-
mande planering
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Kommunal service 

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar

Grundskola och förskola
I Kode finns det i dagsläget (2022) två skolor, Tunge 
skola och Kode skola. Skolupptagningsområdet är 
väldigt stort och de flesta elever (ca 70%) bor utan-
för Kode tätortsavgränsning.

Tunge skola (åk 3–6) har 262 elever och Kode skola 
(f-åk 2) har 191 elever.

Tunge skola består idag delvis av moduler. Under 
2022 pågår arbete med att ersätta de moduler som 
idag står på plats för att bland annat förbättra ven-
tilation och uppvärmning. Arbetet med att planera 
för en framtida skola i Kode har föregåtts av en lo-
kaliseringsstudie där flera placeringar har studerats. 
Uppdraget var från början att skapa en sammanhål-
len F-6 skola i Kode. Efter flera prövningar av olika 
platser togs ett politiskt beslut under 2021 att en-
dast ”ersättningsbygga” Tunge skola åk 3–6 inklusive 
idrottshall. Detaljplanearbete är inlett på platsen vid 
scoutstugan. Exakt när en ny 3–6 skola kan stå klar 
är beroende av detaljplanens framskridande och när 
den kan vinna laga kraft.

I Kode och Solberga finns tre kommunala förskolor, 
Bräcke förskola, Hede förskola och Bokens förskola 
samt två fristående förskolor, Kristna Montessori-
förskolan Solrosen och Sörgårdens förskola. Bräcke 
förskola och Hede förskola har totalt 108 platser 
per förskola. Bokens förskola har 18 platser.  Kristna 
Montessoriförskolan Solrosen har totalt 33 platser 
och Sörgårdens förskola har 28 platser.

Bibliotek 
Förutom Mimers hus i centrala Kungälv, finns det 
fem filialbibliotek i Kungälvs kommun. Dessa finns 
i Diseröd, Kärna, Marstrand, Ytterby och Kode som 
även är skolbibliotek för orten. Biblioteket är en 
viktig målpunkt och mötesplats som bör placeras 
vid ett torg eller en park. Meröppet bibliotek är en 
service som innebär att du kan besöka biblioteket på 
egen hand, även när personalen inte är där. Kungälv 
har fyra meröppna bibliotek, dessa finns på orterna 
Diseröd, Kode, Kärna och Marstrand.

Kultur 
Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola 
och allmän kulturverksamhet. Kulturskolans uppdrag 

är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i 
instrument, ensemble, sång, dans, teater och kör. 
Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och 
höras i kommunens alla delar. Verksamhetens ut-
vecklingsarbete fokuserar på samarbete med andra 
kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt 
en utveckling av kursutbudet. Målsättningen är att 
nå ut till alla barn i kommunen och att kunna möta 
alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. 
Allmänkultur är programverksamhet som konserter, 
bio, föreläsningar, teaterföreställningar, konstut-
ställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och 
kulturarvsfrågor. Verksamheten har ett särskilt fokus 
på barn och unga samt arbetar nära bibliotek och 
kulturskola. Flera projekt inom kommunen, och i 
samarbete med externa parter, samordnas och pro-
jektleds genom allmänkulturen.
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Bostäder för alla

Äldreomsorgen
I Kode ligger Solhaga äldreboende med i dagsläget 
51 lägenheter. I Kungälvs kommun finns ett behov 
av fler vård- och omsorgslägenheter. För att hantera 
behovet av mer äldreomsorg byggs Solhaga ut med 
22 nya lägenheter till 2023–2024.

Ordinärt boende, bostäder med god tillgänglig-
het och Trygghetsbostäder 
Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfat-
tas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett bostads-
bestånd där den fysiska miljön är mindre bra för 
kvarboende vid beroende av stöd eller vård och om-
sorgsinsatser. Tillgängligheten i äldre bostadsområ-
den är generellt sett sämre än i nybyggda områden. 
Förutsättningarna för hemtjänst och hemsjukvård i 
hemmet kan vara komplicerade men även obefint-
liga. Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga. 
Närhet till affärer, kommunal service, vårdcentral 
och kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhö-
rigstöd och hemtjänst för att kunna möjliggöra och 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bo-
städer anpassade för äldres behov.

Det är av vikt att nya lägenheter med god tillgäng-
lighet, nära servicecentra och kollektivtrafik, byggs 
kontinuerligt i alla Kungälvs serviceorter och kom-
mundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i 
sin kommundel och kan ge en generationsväxling 
då de äldre säljer sina hus för att köpa eller hyra en 
lägenhet. 

Ungdomslägenheter 
Det finns ett stort behov av små bostäder för ung-
domar, bostäderna kan ligga i vanliga bostadshus. 
Kommunen disponerar 9 ungdomslägenheter totalt 
i kommunen, det är mindre lägenheter om 1 r o k, 

vissa med dusch i källaren. De ungdomar som bor i 
dessa lägenheter får stöd från utförarenheten efter 
beslut.

BMSS-BOENDE – Bostad med särskild ser-
vice. 
Det finns tre former av boende med särskild service 
för personer med intellektuella eller psykiska funk-
tionsnedsättningar. 

• Gruppbostad

 • Servicebostad 

• Särskild anpassad bostad. 

Behovet av bostäder med särskild service har under 
flera år varit större än tillgången. Kommunen har ett 
fortlöpande behov att få fram bostäder för personer 
som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder 
är idag relativt lång i förhållande till de planerade 
leveranserna av nya bostäder. 

Föreningsliv och Fritidsanläggningar
 Föreningslivet i kommunen står, med sitt breda 
och varierade utbud av aktiviteter, för den största 
insatsen när det gäller all fritidsverksamhet för barn 
och unga i kommunen.  Stödet från Kungälvs Kom-
mun visar sig bland annat genom olika typer av bi-
drag men även genom att kommunen upplåter olika 
fritidsanläggningar för sport-, rekreations- och mö-
tesverksamhet till subventionerade priser. Här kan 
bland annat nämnas konstgräs och naturgräsplaner 
för fotboll, idrottshallar för inomhusidrotter som ex. 
handboll, innebandy, gymnastik, vollyboll och Frii-
drott. För is-idrotter, finns anläggningar för Ishockey, 
konståkning och bandy.

I Kode finns ingen idrottshall i nuläget. Planering 

kring idrottshall pågår parallellt med planering av ny 
skola. De lokaler som finns att tillgå är idrottssalar 
där uthyrning till föreningar sköts av skolan.

I Kode finns Lunnevi som är en kommunal anlägg-
ning med en konstgräs- och en gräsplan. Anlägg-
ningen ligger på kommunal mark men klubbhuset är 
byggt av föreningen Kode IF.

I Kode saknas kommunalt anlagda motionsspår och 
vandringsleder.

TUM - Trygga ungdomsmiljöer 
TUM- arbetet tar sin utgångspunkt från att varje 
människa kan och vill ta makten över sitt eget liv. 
Att vara i kontroll av sitt liv innebär för TUM att de 
barn och ungdomar som de arbetar med använder 
sin fritid till att växa, utvecklas och förverkliga sina 
innersta bilder av vilka de vill vara. TUMs verksam-
het syftar såldes till att bryta psykosocial ohälsa och 
utanförskap hos ungdomar. Detta ska göras genom 
att öka det sociala kapitalet hos dem. Fritidsgårdar-
na har sin verksamhet i de flesta fall i skollokaler i de 
olika kommundelarna. De bedriver ungdomsverk-
samhet för i första hand barn och unga. 

Inom FÖPområdet finns Kode fritidsgård vid Kode-
skolan.

Föreslagna förändringar i FÖPen
En fördubbling eller mer av antalet invånare i FÖP-
området innebär på sikt krav på ombyggnad och 
nybyggnad av skollokaler. Fördubblingen av antalet 
invånare fram till 2050 bedöms generera ett kapa-
citetsbehov motsvarande en ny skola i Kode. Vision 
Kode visar på en utveckling där även omland samt 
Grannbyarna Aröd och Ödsmåls mosse och Rörtång-
en ökar invånarmässigt vilket genererar ett ytter-
ligare behov på skollokaler i Kode som serviceort. 
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FÖPen föreslår ingen ny lokalisering för skola utan 
i enlighet med FÖPens inriktning förslås effektivare 
markanvändning och högre exploateringsgrad, dock 
utan att sänka krav på omfattning av friytor. På sikt 
kan förtätning och ombyggnad av Kodeskolan prövas 
genom påbyggnad från 2 till 4 våningar. Skolorna ska 
klara krav på att vara energieffektiva och funktionel-
la lokaler samtidigt ska tillräckliga friytor finnas.

Viktiga begränsningar för skolor är inte bara antalet 
lokaler utifrån undervisning utan även skolmatsal, 
idrottshall och textil- och träslöjd. Skolorna fyller 
även en viktig funktion avseende helg och kvällsakti-
viteter och samverkan med kulturskolan, idrott, och 
föreningsaktiviteter.

Kommande exploatering inom FÖPområdet innebär 
att nya förskolor behöver byggas kopplat till nya 
större bostadsområden. Förskolor kan med fördel 
placeras nära skolor för visst samutnyttjande av 
bl.a. lokaler. Förskolor ska placeras så att de under-
lättar det dagliga livet för föräldrar med hämtning 
och lämning kopplat till stationssamhället, där gång 
och cykel samt kollektivtrafik är de huvudsakliga 
transportsätten. Förskolor som har landsbygden 
och Grannbyarna som upptagningsområde behöver 
placeras så att inte trafikbelastning centralt 
genereras. Förskolorna ska liksom skolor vara yt-
effektiva, med funktionella lokaler och höga krav 
på energieffektivitet, men även med bra friytor för 
barnen.

Kulturen är en del viktig del av ett attraktivt boende 
samt att uppnå målen om social hållbarhet. FÖPen 
ger genom utveckling av de allmänna platserna samt 
genom att styra mot en blandning av bostäder och 
verksamheter samt lokaler förutsättningar för att 
kulturen ska kunna utvecklas.

FÖPen pekar inte ut särskilda platser för bostäder 
för alla och det som ryms inom det begreppet, utan 
dessa förväntas planeras för inom de områden som 

FÖPen pekar ut för bostäder. Behovet av alternativa 
boende för äldre tex trygghetsboende eller liknande  
kommer att öka. Viktigt att ha med sig behoven ti-
digt vid planläggning av bostäder.

FÖPen föreslår en flytt av Lunnevi till ett mer cen-
tralt läge i Kode. Detta skulle innebära att Lunnevi 
kunde utvecklas till en central och tillgänglig mötes-
plats. 

Grönstrukturplanen lyfter fram hur grönstrukturen 
kan utvecklas och sammanlänkas för att möjliggöra 
ett bättre utnyttjande för alla åldrar.

I Kode planeras byggnation av en idrottshall i sam-
band med byggnation av skolan.

För att nå målen i FÖP Kode är även biblioteket en 
viktig del i ett attraktivt stationssamhälle.

Riktlinjer kommunal service 
• Skolor och förskolor ska placeras samt utfor-

mas så att barn och ungdomar har tillgång 
till trygga och hälsosamma skolmiljöer med 
bra friytor 

•  Förskolor och skolor ska kunna nås via 
trygga gång- och cykelvägar  

• Vid planering av bostadsområden ska behov 
och möjlighet att bygga förskola studeras  

• Förskolor ska placeras så att de underlättar 
det dagliga livet för föräldrar, med hämtning 
och lämning kopplat till stationssamhället 
där gång och cykel samt kollektivtrafik är de 
huvudsakliga transportsätten 

• Placeringen och utformning av gator ska 
göras så att biltrafik och transporter till 
förskolor inte genererar ökad trafikbelast-
ning inne i bostadsområdet

• Förskolorna ska vara yteffektiva med funk-
tionella lokaler med höga krav på energi-
effektivitet  

• I nya bostadsområden ska det finnas 
bostäder för alla, dvs  hyresrätter och 
bostadsrätter men också behovet av 
bostäder för unga, bostäder med bra 
tillgänglighet för äldre samt bostäder för 
funktionshindrade  

• Planering av detaljplaneläggning behöver 
koordineras väl med aktuella behov för 
att undvika brist eller överskott av skol-
platser vilka båda medför onödiga ytterli-
gare kostnader

Riktlinjer idrott och kultur 
• I samband med byggnation och utbygg-

nad av skolor ska möjligheten att använda 
lokalerna till föreningsverksamhet prövas, 
så att de ska kunna användas av allmän-
heten, kvällar och helger  

• Möjligheten att placera kulturverksamhe-
ter centrala bottenvåningar ska studeras, 
exempelvis bibliotek  

• Idrottshallar ska dimensioneras efter både 
skolors och föreningslivets behov  

• Trygghetsperspektivet är viktigt att beakta 
till och från aktiviteter och på motions-
rundor
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Naturvärden och rekreation            

Grönstrukturplan
Läs mer: Grönstrukturplan bilaga 2

Som ett viktigt planeringsunderlag för FÖPen har 
en Grönstrukturplan för Kode tagits fram. Syftet 
med grönstrukturplanen är att utveckla, belysa, 
och redovisa den gröna strukturen i Kode. Grön-
strukturplanen ska både fungera som ett under-
lag i arbetet med FÖPen samt fungera som ett 
fristående dokument i det fortsatta arbetet med 
att utveckla grönstrukturen i Kode.

Parallellt med Grönstrukturplanen har en över-
gripande dagvatten- och skyfallsutredning gjorts 
som visar att det finns många synergieffekter 
mellan grönytor och hantering av dagvatten och 
skyfall.

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Grönstrukturen i Kode har många olika typer av 
beståndsdelar. För att göra det hanterbart i grön-
strukturplanen har en grundläggande definition 
av grönområden gjorts. Som helhet delas be-
ståndsdelarna in i grönområden, skol- och försko-
legårdar, idrottsytor, vattendrag och odlingsmark.

Kode har många centrala grönytor som är välan-
vända av både skolor och allmänhet. Det saknas 
dock stråk som binder samman grönytorna och 
det finns brister i tillgängligheten. Grönytorna be-
står främst av närströvområden. Några parkytor 
finns inte i Kode. De grönytor som finns kan till 
stor del beskrivas som naturmark utan större 
skötselbehov. Tillgängligheten till vattendragen 
är dålig och kan utvecklas.

Kode ligger i övergången mellan skogslandska-
pet i öst och kulturlandskapet i väst, vilket ger en 
ekologiskt intressant sammansättning av olika na-
turtyper. Kode ingår i en värdetrakt för gräsmark 
och angränsar i nordost till såväl värdetrakter för 
ädellövskog, blandskog, tallskog och triviallöv-
skog. Därtill ingår Kode i ett regionalt värdefullt 
odlingslandskap. Närheten till havet i väst gör 
Kode extra intressant ur ett ekologiskt perspektiv.

Tack vare Kodes intressanta sammansättning av 
naturtyper från såväl skogs- och kulturlandskapet 

finns förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv 
där flera organismgrupper kan nyttja dessa miljö-
er som livsmiljöer. Hit hör såväl skogsknutna arter 
liksom arter knutna till hävdad mark (bete och 
slåtter) tillsammans med arter som frekvent vistas 
i villaträdgårdar. Även åkermarken kan i viss mån 
användas och då som rastlokal för flyttande fåg-
lar. Vattenmiljöerna i form av vattendrag och min-
dre vattenytor så som dammar erbjuder livsmil-
jöer för helt eller delvis vattenlevande arter och 
utgör en förutsättning i sig för allt lokalt djurliv.

Två huvudsakliga spridningsstråk av bevarande-
värde kan identifieras: det skogliga sambandet 
för skogsknutna arter som sträcker sig in från öst 
(gröna tunna pilar) liksom ett samband för arter 
knutna till hävdad mark som sträcker sig in från 
väst till Kode (mörklila tunna pilar). De stora breda 
pilarna visar på de större, regionala sambanden 
för skog (stor grön pil) och hävdad mark (stor lila 
pil) och bygger bland annat  på förekomsten av 
värdekärnor.

Ekosystemtjänster

Läs mer: grönstrukturplanen Bilaga 2

Samhället står inför stora utmaningar. Klimatför-
ändringar, urbanisering och bostadsbrist samt 
förlusten av biologisk mångfald, gör att det finns 
ett stort behov av att ställa om vårt samhälle. Na-
turens tjänster tas ofta för givna och det är först 
när de är borta som deras värde uttrycks.

Ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra värdet 
på de tjänster som naturen ger oss människor. 
Hur vi använder mark och vatten, planerar och 
bygger är centralt för naturens förmåga att leve-
rera ekosystemtjänster. När kommunen avväger 
mellan olika intressen i planeringen behöver de 
aktuella ekosystemtjänsterna vara kända. Det är 

Skogen bakom scoutstugan
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också möjligt att skapa nya ekosystemtjänster när 
vi bygger och förvaltar, framför allt i områden där 
det råder brist på ekosystemtjänster.

Parker, grönområden och natur kan hjälpa oss att 
hantera flera av dessa utmaningar. Stadens eko-
system är en resurs för att ta hand om dagvatten, 
sänka temperaturer, rena luft och vatten samt 
minska buller. Grönska och natur ger möjlighet till 
vila och återhämtning och är viktiga för lek och 
rekreation. Samtidigt är staden en viktig livsmiljö 
för djur och växter som inte längre får plats i jord-
bruks- eller skogsbrukslandskapet.

För FÖPområdet har en ekosystemtjänstanalys 

gjorts i samband med arbetet att ta fram Grönst-
rukturplanen. 

I och kring Kode finns olika typer av grönområ-
den som tillsammans bidrar till en vid bredd av 
ekosystemtjänster. Inom kategorierna stödjande, 
reglerande och kulturella  finns alla enskilda ty-
per av ekosystemtjänster representerade. Inom 
kategorin försörjande finns två av fyra ekosys-
temtjänster i och kring Kode.

De tre centrala skogarna i Kode, Bräckeskogen, 
Långelandsskogen och Tungeskogen, bidrar 
alla med en stor mängd ekosystemtjänster inom 
både stödjande, kulturella och reglerande eko-

systemtjänster. Även Kvarndammen i norr och 
Halltorpskogen i söder bidrar med en mångfald 
av ekosystemtjänster. Mindre grönområden inom 
tätorten bidrar generellt med färre ekosystem-
tjänster men en del, så som grönområdet vid 
Hede förskola, bidrar med ett flertal stödjande 
och kulturella tjänster.

Vattendragen och dess biflöden besitter i nuläget 
framför allt ekosystemtjänster ur kategorierna 
stödjande och reglerande. Även skogarna öster 
om E6 bidrar med ekosystemtjänster ur flera ka-
tegorier.

Kodes jordbruksmark står för ekosystemtjänsten 
matförsörjning och finns i riklig mängd i och runt 
Kode. I Vallby Å strax norr och söder om Kode 
finns inplanterad fisk (lax och havsöring) som ock-
så bidrar med matförsörjning i viss utsträckning. 

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen och Grönstrukturplanen föreslår ur ett 
framtidsperspektiv att de tre skogarna Bräck-
eskogen, Långelandsskogen och Tungesko-
gen kopplas samman med Kvarndammen och 
Halltorpskogen. Vattendragen tas tillvara och 
utvecklas med närheten till havet.

Grönstrukturens kvaliteter finns huvudsakligen 
på den västra sidan av Bohusbanan och E6 men 
samband med den östra sidan är också av bety-
delse.

Grönstrukturens funktion för ekosystemtjänster 
utvecklas ur både ett övergripande och lokalt 
sammanhang.

Kode - en ort i mötet mellan skog och jordbruksland-
skap med närhet till havet. Genom att stärka, skydda 
och skapa förutsättningar för befintliga och potentiella 
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ekosystemtjänster tillvaratas och utvecklas Kodes 
grönstruktur både i närtid och i en kommande framtid. 
Stärkta samband ger en stärkt grönstruktur.

Grönstrukturen kan geografiskt delas in i olika 
beståndsdelar med olika egenskaper och poten-
tial. Vissa är tydligt definierade medan andra inte 
har lika skarpa gränser. I Kungälvs kommun finns 
sedan tidigare definitioner för kategorisering av 
grönområden. En anpassning av kategorierna har 
gjorts för att passa Kodes förutsättningar.

Naturpark

Natur- och friluftsområde

Större närströvområde

Mindre närströvområde

Fickpark

Övrigt grönområde

Grönområden är allmänt tillgängliga grönytor som 
utgör befintliga och potentiella målpunkter i Ko-
des grönstruktur. En viktig beståndsdel i grönst-
rukturen är stråk som binder samman grönområ-
den och målpunkter med varandra. På detta sätt 
bildas ett system där större nyttor än de enskilda 
delarna skapas.

Få stråk av de som föreslås är befintliga utan 
behöver tillskapas. Generellt finns goda förutsätt-
ningar för att skapa dem eftersom stråken till stor 
del går via befintliga grönområden, gatustrukturer 
eller planerade omvandlingsområden. Stråken är 
i vissa delar geografiskt precisa och i andra mer 
schematiskt dragna, detta beskrivs närmare i be-
skrivningen av respektive stråk. 

Förslaget till grönstruktur syftar framför allt till att 
kunna hantera en framtida befolkningsökning 
och förstärka dagens grönstruktur. Genom att 

ordna stråk som binder samman de olika delarna 
i grönstrukturen skapas ett sammanhållet system 
som ger möjligheter till rörelse för framför allt 
människor och i vissa fall spridningskorridorer 

för djur- och växtarter. Det skapar en helhet 
där summan blir mer än de ingående delarna. 
Stråken möjliggör också för kontakt med tidigare 
oåtkomliga platser, till exempel vattendragen, 

Spridningssamband
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•	 Ställningstagande i dagvattenplan och 
dagvattenpolicy ska följas avseende ge-
staltning och utformning

•	  Samordning ska ske mellan dagvatten-
ytor och grönstruktur, ekosytemtjänster 
och biologisk mångfald 

•	 Utvecklingen av de gröna ytorna ska ske 
integrerat med kommande detaljplane-
ring och finansieras  inom detaljplaner, 
genom kommunbidrag samt om möjligt 
genom externa bidrag 

•	 I arbetet med att utveckla grönstrukturen 
ska även inbegripas insatser för att till-
gängliggöra naturområden, som utveck-
ling av stigsystem, fikaplatser etc. samt 
insatser för att bibehålla och utveckla en 
biologisk mångfald 

•	 Metod för passande växtbädd ska utre-
das i tidigt skede mellan enheter för att 
optimera användandet av marken och 
att samarbeta och dela ytan i stället för 
att konkurrera om markanvändning (en-
heterna VA, Trafik-Gata-Park, Plan samt 
Exploatör) 

•	 Biotopskydd i form av åkerholmar, sten-
murar, trädalléer m.m. ska i så stor omfatt-
ning som möjligt bevaras i samband med 
exploatering eller annan utveckling av 
t.ex. infrastruktur 

•	 Kodes naturlika karaktär ska värnas som 
en del av Kodes identitet och som en 
utgångspunkt i kommande planläggning 
ska befintlig vegetation och andra land-
skapselement bevaras där så är lämpligt

vilket ökar utbudet på rekreativa miljöer utan att 
göra stora markanspråk.

En annan viktig del för att göra grönstrukturen 
användbar för framtiden är att utveckla de grön-
områden som finns vad gäller funktion. Det kan 
handla om lekplatser, idrottsytor eller promenads-
tigar som gör en plats mer tillgänglig och lockar 
fler att använda den.

I samband med omvandling av mark till nya eller 
förtätade exploateringsområden behöver också 
mindre grönytor inom exploateringsområdena 
avsättas och förädlas eller tillskapas.

Åtgärder föreslagna i MKB
Naturområden behöver inventeras för att klargö-
ra deras betydelse för biologisk mångfald så att 
anpassningar kan göras utifrån detta.

Riktade inventeringar mot olika artgrupper som 

fåglar, groddjur och fladdermöss, behöver ge-
nomföras för att kunna hantera artskyddsförord-
ningen i kommande detaljplaneprocesser.

Områden med höga naturvärden bör i möjligaste 
mån undantas exploatering eftersom de har stor 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.

Genomför kompletterande kartläggning av bio-
topskyddade områden samt särskilt skyddsvärda 
träd.

Utred förutsättningarna för att få dispens från 
biotopskyddet och peka ut platser där kompen-
sationsåtgärder kan genomföras.

Ängs- och betesmarker i planområdet behöver 
betas för att behålla sina naturvärden. Ett sätt att 
kompensera för ianspråktagande av betesmarker 
kan vara att höja värdet på andra betesmarker 
genom att sköta om dem med bete.

Riktlinjer
•	 Minst 15% av markytan ska utgöras av 

offentlig platsmark i Centrumbebyggelse 
förtätning och Centrumbebyggelse ny 

•	 Invånare i centrala Kode ska ha tillgång 
till grönområden inom 300 meter utan att 
behöva korsa större barriärer 

•	 Vid planläggning och exploatering ska 
både större exploateringsområden och 
kvartersområden innehålla grönytor, ut-
ifrån både upplevelsemässiga aspekter 
samt rent teknisk avseende dagvatten-
fördröjning och hantering av skyfall med 
100-års regn med klimatfaktor 1,25 

Strategisk karta grönstruktur



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

72

Grönstrukturkarta utvecklingsförslag
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Trafik och kommunikationer
I kommunens Trafikplan 2017 finns det en tydlig in-
riktning mot ett mer hållbart resande och det finns 
framtagna planer för respektive trafikslag - Planen 
för Konkurrenskraftig kollektivtrafik, Smart och ef-
fektiv parkering, Attraktiva miljöer och stråk för gång 
och cykel. Samt att planen för samhällsplanering för 
hållbart resande som pågår.

Läs mer: Trafikplan 2017 kommunens hemsida

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar

Kollektivtrafik
Kode är en utav av kommunens tre större kollektiv-
trafikknutpunkter och har ett strategiskt läge längs 
huvudstråket med Bohusbanan och motorvägen 
samt i Kode tätort. Knutpunkten har både buss- och 
tågtrafik, detta skapar goda möjligheter att resa 
hållbart och skulle kunna generera ett högt resande-
underlag. Den senaste statistiken innan pandemin, 
år 2019, visar att det var 1900 resenärer i snitt per 
månad som reste från Kode station. Knutpunkten är 
belägen i närheten av E6an vilken innefattar en stor 
pendelparkering som i sin tur skapar goda förutsätt-
ningar för medborgare på Kodes landsbygd att par-
kera sin bil och fortsätta resan från Kode med kollek-
tivtrafik. Det knutpunkten i dagsläget saknar är en 
busstation så att all kollektivtrafik kan samlas på en 
och samma punkt. Idag är det utspritt var kollektiv-
trafiken stannar och gör sina omlastningar mellan de 
olika trafikslagen. Skollinjer omlastar vid Kode Hem-
värnsgård medan den allmänna kollektivtrafiken är 
hänvisad in på Kodevägen vid tåget. De regionala 
linjerna kör ute på E6an och Jörlandavägen, varpå 
deras angöringar blir en bit ifrån centrum.

Kollektivtrafik som finns i Kode idag är:
Västtågen

Stenungsundsexpressen   Stenungsund - Jörlanda - 
Kodemotet - Kungälv Resecentrum - Göteborg

Linje 319   Jörlanda - Kungälv

Linje 306   Rörtången - Kungälv

Linje 309   Aröd - Kungälv

Skollinjetrafik – 5st 900-linjer

På Bohusbanan finns det ett mötesspår och in mot 
stationen från norr och söder är det endast enkel-
spår. På Bohusbanan mellan Stenungsund och Göte-

borg är avgångarna var 30:e minut vid högtrafik och 
övrig tid var 60:e minut och ca 4 godståg passerar 
per dygn. 

Busslinjerna går var 15:e minut i högtrafik vidare 
mot Kungälv, var 30:e minut högtrafik vidare till 
Kärna och var 20:e minut i högtrafik vidare till Mar-
strand.

Framtida mål är att kollektivtrafiken ska öka sitt re-
sandeunderlag och att fler ska resa hållbart.

Senast sammanställda färdmedelsdata för kollektiv-
trafik i kommunen är från år 2014 där cirka 10 % av 
resorna skedde med kollektivtrafik. 

På Bohusbanan sker det ingen utveckling i dag i 
och med att den redan är överbelastad. Kode är 
en av de stationerna på sträckan med högst 
beläggning med 18 % före Stenungsund på 
17,5%. I högtrafik på morgonen är tågen fulla när 
de anländer i Kode från Stenungsund. I Kode är 
fördelningen mellan tåg på 20 % och buss ca 80 
%. 

Av bussresorna är fördelningen följande, 68 % tur 
och retur mot Kungälv men troligtvis åker många 
vidare till Göteborg, 

Förklaringen till nedgången av antal tågresor är 
många driftstopp under 2018. I en jämförelse mellan 
Bohusbanan och andra tågsträckor, (dubbelspår) är 
det 180 000 resor på Alependel och till Kungsbacka 
ca 250 000 resor.

Kode station
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Vägar i kode
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Karta nr 2 
saknsa

Kode väghållare
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Transportsystemet i Kode
Genom Kode går E6/ Bohusbanan som nationellt 
stråk tillika ryggraden genom i regionen och kommu-
nen. Regionala stråk går både parallellt med E6 och 
tvärs i Kode. Det nationella stråket består av mo-
torväg (E6) och järnväg (Bohusbanan). De regionala 
stråken är Kode-och Jörlandavägen (väg 574) samt 
Hedsvägen (väg 621).

Genomfartsgator är Kode- och Jörlandavägen (väg 
574) i nord-sydlig riktning öster om Bohusbanan och 
Hedsvägen (väg 621) i ost-västlig riktning. 

Huvudgator är större gator ifrån bostadsområden 
eller verksamhetsområden så som bland annat Ädel-
stensvägen, Kodevägen och Granitvägen.

Lokalgator är bostadsgator eller gator inom ex. verk-
samhetsområden.

Idag är Trafikverket väghållare för nationell väg E6, 
Bohusbanan och regionala vägar samt Kodevägen. 
Vägföreningar är väghållare för övriga gator förutom 
Granitvägen och Turmalinvägen, där det är kommu-
nalt väghållaransvar. Kode vägförening är den största 
väghållaren i Kode.

Gång- och cykel 
I Kode är gång- och cykelstråken relativt outbyggda 
men det finns enstaka gång- och cykelstråk som är 
sammanlänkade med skolorna och de större håll-
platserna inom delar av tätorten. Genom Kode går 
ett regionalt cykelhuvudstråk för cykel mellan Kung-
älv och Kode. Dock finns inget sammanhängande lo-
kalt cykelstråk som länkas mot detta, vilket innebär 
att det är relativt svårt att ta sig till fots eller med 
cykel till stationen och den östra sidan av Kode. 

Parkering
Idag är kommunen ansvarig för parkeringar som 
ligger i anslutning till kollektivtrafik eller till kom-
munala anläggningar. Samtliga parkeringar i Kode är 
avgiftsfria och de större parkeringsområdena förval-
tas av kommunen.

Parkeringen vid tågstationen föreslås att avvecklas i 
samband med att ny planskildhet byggs över Bohus-
banan.

Vägar i kode
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Trafikmängd i nuläget. (ÅDT = Årsmedeldygnet)



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : FÖP Kode samrådshandling

78

Trafikmängder
Trafikmängderna i Kode ligger kvar på ungefär sam-
ma nivåer som de senaste åren som troligtvis hänger 
ihop med en hittills låg bostadsutveckling. Däremot 
tillkommer ny trafik i jämntakt från omlandet och 
grannbyarna. Trafikmängden på Jörlandavägen 
ligger på ca 1200 Årsmedeldygnstrafik (ÅDT), Ka-
rebyvägen på ca 2600 ÅDT och Hedsvägen (västra 
delen) ca 4600 ÅDT, Hedsvägen (östra delen) på ca 
3300 ÅDT. Trafikmängderna ligger i paritet med bil-
innehavet i Kode, vilket är lite högre än i övriga delar 
av kommunen. Anledningen till att det sker många 
resor med bil beror på att bland annat trafikutveck-
lingen av kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är 
relativt låg.

Nuvarande trafiksituation i Kode
Merparten av bebyggelsen och verksamheter i Kode 
ligger väster om både Bohusbanan och E6. Eftersom 
det idag inte finns någon planskildhet vid Bohusba-
nan så blir den en barriär för både gång, cykel och 
fordon. Nuvarande korsning mellan Bohusbanan och 
Hedsvägen har sen en lång tid tillbaka diskuterats. 
Där har bland annat problem konstaterats, som 
siktproblem och lång köbildning när tåg anländer till 
Kode. I högtrafiktimmen uppstår det idag köer på ett 
par hundra meter vid bomfällning på båda sidorna 
om plankorsningen med Bohusbanan. Dessa av-
vecklas inom ett par minuter efter att bommarna 
fällts upp. 

I dag är det få gång-och cykeltrafikanter, vilket antas 
bero på  bland annat avsaknaden av säker passage 
för gång- och cykel över eller under Bohusbanan 
samt få gena och hela gång- och cykelbanor mellan 
bostaden och stationen, arbetsplatsen eller skolan. 

Trafikutvecklingen är begränsad på grund av avsak-
nad av planskilda lösningar vid Bohusbanan som blir 

ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem och 
i sin tur begränsar utvecklingen i Kode. Ett flertal 
utredningar kopplat till frågan om planskild korsning 
vid Bohusbanan har tidigare gjorts men varken kom-
munen eller Trafikverket har landet i någon lösning. 
I samband med pågående FÖParbete har en kom-
pletterande utredning tagits fram som baseras på 
tidigare utredningar. Utredningen beskriver lite mer 
om utrymmesbehov vid planskildhet och ger förslag 
på möjliga alternativa lösningar på planskidhet för 
fordon gång- och cykelpassage, över eller under 
Bohusbanan. 

Pågående projekt och planer
Tågstationen kommer att kompletteras med en buss-
station öster om Bohusbanan som planeras att byg-
gas inom 2 år.

Gång- och cykelbana planeras mellan Kode och 
Jörlanda inom 5 år. Utbyggnaden av  ett regionalt 
cykelstråk längs med Kareby/ Jörlandavägen mellan 
Kode och Jörlanda finns med i regional och kommu-
nal planering. 

Projekt Skagerrakbana pågår med planer på en 
höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg. Fö-
reslagen dragning kommer att passera öster om E6 i 
Kode.

Projekt perrongförlängning på Bohusbanan planeras 
inom 5 år där bland annat Kode och Ytterby ingår.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
FÖPen möjliggör att Kode kan bli ett mer attraktivt 
stationssamhälle med mer bebyggelse, handel och 
kommunala anläggningar nära stationen i centrum 
och i närheten. Med fler boende, verksamheter och 
service nära stationen ges möjlighet för fler att resa 
hållbart och välja kollektivtrafik i stället för bil samt 
att enklare förflytta sig med cykel eller gående. 

En förtätning och utveckling runt kollektivtrafikno-
der gör det möjligt att ge både befintlig och planerad 
bebyggelse bättre förutsättningar för kollektivtrafik. 
Detta leder också till ett mer jämlikt transportsystem 
då även de, som av olika socio-, ekonomiska- och 
åldersskäl, inte har tillgång till en bil kan resa på ett 
smidigt och tidseffektivt sätt.

Ett framtida kollektivtrafiksystem i Kode behöver 
bygga på att all kollektivtrafik samlas och där fram-
för allt Bohusbanan ges rätt satsningar, först då kan 
den övriga kollektivtrafiken utvecklas med ökad 
turtäthet och tillgänglighet. FÖPens ambition är att 
bidra till en utveckling av stationsområdet med bra 
tillgänglighet, trygghet och aktiviteter. Ett väl funge-
rande stationsområde med bra kollektivtrafik höjer 
värdet på intilliggande områden.

FÖPens målbild är i linje med kommunens Trafikplan 
2017 där det finns en tydlig inriktning mot ett mer 
hållbart resande. 

Exempel busstation i ytterby
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•	 Transportsystemet ska vara tydligt för trafi-
kanten 

•	 Ökad belastning på transportsystemet i och 
med förtätning, ska fler resor omvandlas till 
gång-, cykel- och kollektivtrafikresor 

•	 Trafiklösningar ska utredas i kommande 
detaljplaner för det aktuella området och 
koppling till den övergripande strukturen

Gång-och cykelbanor
•	 Kommunen ska verka för att planen för Att-

raktiva miljöer och stråk för gång och cykling 
uppnås 

•	 Kommunen ska utveckla ett sammanhållet 
kommunikationsnät för cykel till/från mål-
punkter samt  gena stråk till Kode station 

•	 Kommunen ska förbättra framkomligheten 
för gång och cykel genom att bygga gena 
och attraktiva GC-stråk som kan sammanlän-
kas med grönstråk

Parkering
•	 Kommunen ska verka för att planen för 

smart och effektiv parkering uppnås 

•	 Parkering för bil ska placeras i strategiska 
lägen utan att hindra förtätningen 

•	 Utformningen och gestaltningen av parke-
ringsanläggningar ska bidra till attraktiva och 
trygga Miljöer

Parallellt med föreslagen bostadsutveckling i både 
grannbyar och i tätorten Kode kommer också 
en trafikökning ske och ökad kollektivtrafik med 
bättre turutbud, tätare trafik och att fler gång- och 
cykelbanor byggs. Då ökar behovet av att resenärer 
och trafikanter ska kunna transportera sig mellan 
bostaden och stationen och på båda sidorna av Bo-
husbanan på ett säkert sätt.  

FÖPen föreslår fler vägar över och under Bohusba-
nan för all trafik, cyklist som bilist med flera. Därutö-
ver föreslås utbyggnad av gång- och cykelstråk som 
länkas samman med befintliga och integreras med 
stråk från nya som gamla bostadsområden och verk-
samhetsområden. 

I samband med FÖPen har en trafikutredning (bilaga 
11) tagits fram som studerat möjliga alternativ till 
planskilda korsningar av Bohusbanan för bilister 
samt gående och cyklister.

I FÖParbetet förordas alternativ 3 söder om Hedsvä-
gen med en brolösning. Alternativet bedöms inne-
bära förhållandevis mindre ingrepp i befintlig struk-
tur och bebyggelse och samtidigt ge en någorlunda 
central placering. Förslaget kan samordnas med en 
eventuell omvandling av det centrala verksamhets-
området söder om Hedvägen till bostadsområde.

Utöver en planskildhet vid Bohusbanan krävs det 
ytterligare passage för gående och cyklister för att 
inte skapa en barriär, varken i nuläget eller vid en 
framtida utbyggnad till dubbelspår. Dessutom förslås 
en lösning med gång- och cykeltunnel vid stationen.

I dag är det flera väghållaransvariga inom Kode tät-
ort vilket ställer krav på samverkan och behov av en 
översyn av väghållaransvaret. Det behöver planeras 
för vem som anlägger vad, vägförening, kommunen 
eller Trafikverket. I samband med att kommande 
detaljplanering finns det behov av samverkan om 
utbyggnaden av transportsystemet som bland annat 
gång- och cykelbanor, hållplatser och vägar. 

Riktlinjer 

Kollektivtrafik
•	 Kommunen ska verka för planen för konkur-

renskraftig kollektivtrafik uppnås 

•	 Redan starka kollektivtrafikstråk ska stärkas 
med ökad framkomlighet 

•	 Det regionala huvudstråket för kollektivtra-
fik och det lokala området ska stärkas med 
bättre restid, turutbud och bättre kapacitet 

•	 Bohusbanan ska utvecklas för en ökad kapa-
citet och hållbarhet, på sätt som gör att per-
son-  och godstrafik inte begränsar varandra 

•	 Vid detaljplaneläggning och annan kommu-
nal planering (Förhandsbesked/ bygglov) ska 
hänsyns tas så att en utbyggnad av Bohusba-
nan inte försvåras

Trafik
•	 Kommunen ska verka för att Trafikplanens 

mål uppnås 

•	 Kommunen ska stimulera förståelsen för hur 
vi ska bli en attraktiv och tillgänglig kommun 
genom att fler resor sker på ett hållbart sätt 

•	 Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras 
som transportmedel  

•	 Gator och vägar ska bidra till attraktiva och 
trygga miljöer
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Föreslagna lägen för planskildkorsning över eller under järnvägen 
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Jordbruk

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar
Läs mer: Utredning av jordbruksmark Kungälvs kom-
mun 2020, kungalv.se

Kode samhälle ligger på gränsen mellan kustzon 
och inland. I Kustzonen finns en stor andel av 
kommuns jordbruksmark och stora delar av mar-
ken är högt klassad som särskilt värdefull åker-
mark. Även de relativt stora åkerskiftena talar för 
höga produktionsvärden. En stor del av odlings-
markerna ingår också i utpekade landskap med 
höga natur- och kulturmiljövärden. Bebyggelse 
bör endast tillkomma i mycket begränsad omfatt-
ning som komplettering till befintlig sådan, eller 
läggas utanför jordbruksmark. Detta kan innebära 
konflikter med önskad utbyggnad västerut från 
Kode.

I inlandet är åkermarkerna generellt mindre än på 
kustslätterna och åkerskiftenas värde är därmed 
ofta lägre. Det finns inte heller särskilt stora ytor 
som är utpekade som regionalt värdefulla od-
lingslandskap. Att expandera närmast Kode ligger 
i linje med rekommendationen i Göteborgsregio-
nens PM om Jordbruksmark i Göteborgsregionen 
(Andersson & Selnes 2020) om att förtätning 
framför allt bör ske i stationssamhällen. 

Av FÖPområdets ca 5 km2 är ca 1,5 km2 jord-
bruksmark (150 ha). Var av 115 ha är åkermark och 
35 ha betesmark enligt den kartering som gjor-
des 2020 av kommunen som helhet.

Jordbruksmarken i Kode ägs främst av privata 
markägare. Kommunen äger endast jordbruk-
smark vid Guntorp samt mindre områden med 
betesmark.

Generellt om exploatering av jordbruksmark
26,2 % av Kungälvs kommuns yta består av jord-
bruksmark. Närmare hälften av arealen ingår i 
skiften med en storlek på mellan 1 och 5 hektar. 
Jordbruksmarken har minskat med ungefär 20 % 
sedan 1960. Huvudsakliga skäl för minskning är 
tätorternas expansion och i viss mån även etable-
ring av golfbanor.

Jordbruksmark har många värden för bland annat 
livsmedelsförsörjning, naturvård, landskapsbild, 
grön infrastruktur och kulturhistoria. På nationell 

nivå finns Sveriges miljömål, där framför allt Ett 
rikt odlingslandskap definieras som att produk-
tionsvärdena ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. Även målet Ett rikt växt- och 
djurliv kräver en genomtänkt hantering av jord-
bruksmark i kommunerna, där man aktivt vårdar 
och utvecklar värdena eftersom jordbruksmar-
ken, särskilt ängs- och betesmarker, är viktiga 
livsmiljöer för många arter. Det finns också en 
nationell livsmedelsstrategi.
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Enligt de regionala miljömålen ska ”Odlingsland-
skapets och jordbruksmarkens värde för biolo-
gisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-
den och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.

Av 3 kap 4 § miljöbalken framgår: ”Jord- och 
skogsbruk är av nationell betydelse. Bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyg-
gelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”

I anslutning till växande tätorter är tätortsexpan-
sion största hotet mot bevarande av jordbruk-
smark. Även om ett mål är att värna om jordbruk-
smark för att säkra framtida livsmedelsproduktion 
kan det vid lokalisering av ny bebyggelse nära 
tätortscentrum och kollektivtrafiknoder, finnas 
flera skäl till att bebygga jordbruksmark, d.v.s. 
att exploateringen tillgodoser väsentliga sam-
hällsintressen. Till att börja med bidrar en sådan 
bebyggelselokalisering till ett minskat resande 
med bil, vilket leder till miljövinster. Utöver mil-
jömässiga skäl att bebygga jordbruksmark intill 
tätortscentrum tillkommer effekter som bidrar till 
förhöjda urbana kvaliteter. Exempel på det är att 
ett ökat befolkningsunderlag möjliggör ett ökat 
utbud av livsmedelsbutiker, övrig handel, offentlig 
och kommersiell service, kaféer/restauranger och 
kultur. 

Förtätning i centralt läge är även fördelaktig ur en 
samhällsekonomisk synvinkel. Jämfört med peri-
fer exploatering kräver centralt belägen exploate-
ring färre investeringar i ny infrastruktur, minskat 
behov av skolskjuts, kortare restid för hemtjänst 
och räddningstjänst m.m.

Föreslagna förändringar i FÖPen
I FÖPen har tätortsavgränsningen för Kode utö-
kats i förhållande till gällande ÖP2010. Det har 
inneburit att jordbruksmark norr om Kode föreslås 
för exploatering men även att jordbruksmark 
anges  som markanvändning inom planområdet 
i mark- och vattenanvändningskartan. Dessutom 
har områden som är betesmark angetts som na-
tur- och rekreation. Av FÖP-områdets 150 ha jord-
bruksmark föreslås ca 38 ha för ny exploatering.

När jordbruksmark planeras att tas i anspråk ska 
följande 3 frågor utredas, för att leva upp till vad 3 
kap. 4 § Miljöbalken kräver:

Är jordbruksmarken brukningsvärd?

Är den aktuella förändrade markanvändningen ett 

väsentligt samhällsintresse?

Varför är förutsättningarna att ta annan mark i an-

språk inte tillfredsställande?

1.Den centrala jordbruksmark inom FÖPområdet 
som föreslås för exploatering bedöms vara bruk-
ningsvärd jordbruksmark. 

2. De aktuella utbyggnadsområdena på jordbruk-
smark ger ett stort bostadstillskott nära snabb, 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Detta bedöms möj-
liggöra ett minskat resande med bil i jämförelse 
med en mer perifer exploatering, vilket leder till 
miljövinster. Utöver miljömässiga skäl att bebyg-
ga jordbruksmark intill tätortscentrum tillkommer 
effekter som bidrar till förhöjda urbana kvaliteter. 
Exempel på detta är att ett ökat befolkningsun-
derlag möjliggör ett ökat utbud av offentlig och 
kommersiell service, kaféer/restauranger och 
kultur. Förtätning i centralt läge är även fördelak-
tig ur en samhällsekonomisk synvinkel. Jämfört 

med perifer exploatering kräver centralt belägen 
exploatering färre investeringar i ny infrastruktur, 
minskat behov av skolskjuts, kortare restid för 
hemtjänst och räddningstjänst m.m. Sammantaget 
bedöms den föreslagna exploateringen på jord-
bruksmark vara ett väsentligt samhällsintresse. 
Marken har till stora delar redan i ÖP 2010 pekats 
ut för bostadsbebyggelse.

3. Ingen annan oexploaterad mark inom FÖP-om-
rådet bedöms vara lämpliga att exploatera utifrån 
de mål FÖPen har om att skapa ett sammanhål-
let, attraktivt stationssamhälle, med närhet till 
hållbara kommunikationer, service, infrastruktur 
m.m., samtidigt som viktiga rekreationsområden 
bevaras. Sammantaget bedöms inte alternativa 
lokaliseringar finnas som är funktionellt lämpliga 
eller ekonomiskt rimliga. Tidigt i planprocessen 
har alternativ utretts och avfärdats. Dessa redovi-
sas i MKB som alternativa förslag.

Sammanfattningsvis innebär den exploatering av 
jordbruksmark för bostäder som FÖPen möjliggör 
att väsentliga samhällsintressen tillgodoses.
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till tätortsbefolkningens behov av strövområden. 
Dessutom underlättar det att genomföra stigar 
och andra anordningar för friluftslivet om kommu-
nen äger marken.

Skog inom FÖPområdet bör brukas så att värden 
för rekreation, naturupplevelser och biologisk 
mångfald värnas. För kommunal mark kan detta 
förtydligas i en kommunal skogsbruksplanering. 
Nyttjanderättsavtal kan upprättas av kommunen 
för privata skogsområden.

Inriktning/Riktlinjer Skogsbruk 
•	 Skog bör brukas hyggesfritt för att minska 

negativ påverkan på friluftslivet 

•	 Kommunen bör överväga inköp av viktiga 
skogsområden för att säkerställa grönstruk-
turen 

•	 Skog inom FÖPens Grönstrukturplan bör 
brukas så att värden för rekreation, natur-
upplevelser och biologisk mångfald värnas

Inriktning/Riktlinjer Jordbruksmark
•	 Kommunen ska verka för bevarande och 

skötsel av ängs- och betesmarker samt av 
särskilt skyddsvärda naturtyper utpekade i  
Grönstrukturplanen 

•	 Kommunen ska verka för ökad andel ekolo-
gisk produktion  

•	 Kommunen ska verka för att produktions-
värdena ska skyddas samtidigt som den bio-
logiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks

Skogsbruk

Nuvarande förhållande och förutsätt-
ningar
Av FÖPområdets ca 500 ha är ca 141 ha skogs-
mark. I gällande översiktsplan (ÖP2010) är tre 
skogsområden inom planområdet utpekade som 
närströvområden. Skogsområdena består av 
såväl tallskog som blandskog och ädellövskog. I 
Grönstrukturplanen beskrivs de olika skogsområ-
dena samt att de ingår i den ekosystemtjänstana-
lys som har gjorts för FÖPområdet. Flera centrala 
skogsområden är välanvända för rekreation på 
fritid samt av skolorna.

Föreslagna förändringar enligt  
FÖPen
Ca 36 ha av skogsmarken föreslås för exploate-
ring av bostäder samt verksamhetsområde. Den 
skogsmark som föreslås sparas fyller ett viktigt 
syfte i Kode då närhet till natur ger attraktiva bo-
stadsområden. I de områden som FÖPen anger 
som natur- och rekreationsområden kan, på de 
marker som inte är skyddade mot skogsbruk, viss 
skogsbruksverksamhet förekomma. 

Inriktningen bör vara att de insatser som görs ska 
vara av typen hyggesfritt skogsbruk så att det så 
litet som möjligt påverkar friluftslivet negativt.

För att säkerställa grönstrukturen bör kommunen 
överväga inköp av vissa viktiga skogsområden 
där kommunen idag inte är markägare. Motivet 
till detta är att omfattande avverkningar kan hota 
att spoliera viktiga skogsområden i nära anslut-
ning till bebyggelseområden. Med ett kommunalt 
ägande garanteras likvärdig skötsel och hänsyn 
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Jordburksmark
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Kulturmiljö
Läs mer: Landskapshistorisk analys vid Kode Bilaga 5

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar  
FÖPområdet berör marker till ett tiotal äldre går-
dar och byar. På typiskt bohuslänskt vis rör det 
sig om ganska små enheter. Det är på dessa 
gamla jordbruksdomäner, bestående av tidigare 
åker-, ängs- och betesmarker, som tätortsbebyg-
gelsen i Kode har vuxit fram. De mest tätbebygg-
da delarna av samhället återfinns på marker som 
historiskt hört till Kode, Guntorp, Halltorp och 
Bräcke. I de tre förstnämnda fallen har 1900-talets 
bostadsbebyggelse främst brett ut sig på ytor 
som under lång tid legat på utmark och betats. 
Vid Bräcke har den gamla åkermarken på inägor-
na exploaterats. Det äldre odlingslandskapets 
organisation är dock fortfarande avläsbar i land-
skapet, även i de hårdast exploaterade område-
na. Vid Bräcke finns exempelvis agrart präglad, 
äldre bebyggelse på de båda gårdstomterna, 
med ännu brukad öppen åkermark närmast sö-

der om. Kring bostadsbebyggelsen lite längre 
mot nordväst löper en stenmur som tidigare häg-
nade in åkermarken i dalgången. Muren löper i 
den historiskt viktiga gränsen mellan inägorna 
och utmarken (se bilden nedan).

Agrarbebyggelsen och stenmuren vid Bräcke är 
exempel på tydliga, kvarvarande element från det 
gamla jordbrukslandskapet som gör det möjligt 
att förstå hur detta varit organiserat och sett ut. 
På de omkringliggande byarnas och gårdarnas 
marker finns ännu flera historiska – och förhisto-
riska! – spår som utgör värdefulla kulturmiljöer 
med delvis stora pedagogiska och upplevelse-
mässiga kvaliteter.

Kartbilder från 1930-talet visar ett utpräglat od-
lingslandskap över Kodeområdet. Någon tätorts-
bebyggelse existerar inte. En mindre ansamling 
hus ligger dock samlade kring järnvägen. Det rör 
sig här om ”embryot” till järnvägssamhället Kode 
som växer fram under efterföljande decennier. 
På 1930-talet hade sannolikt åkermarken sin his-
toriskt största utbredning. Uppodlingen ute på 
slätten längs Vallby å är mycket hög. Åkermarken 
sträcker sig även upp i sänkorna mellan bergen. 
Det rör sig här delvis om ytor som längre tillbaka 
legat på utmark men som odlades upp under 
1800-talets agrara revolution. En stor del av da-
gens tätortsbebyggelse ligger på ytor av det här 
slaget.

Det äldre svenska kartmaterialet är unikt ge-
nom sin omfattning, täckningsgrad och tekniska 
kvalitet. Kartorna används sedan länge inom 
landskapsforskningen och i kultur- och naturmiljö-
vården. Många strukturer i dagens landskap (be-
byggelse, vägar, gränser, markanvändning etc.) 
går i högre eller mindre grad tillbaka på rumsliga 
mönster som möter i kartorna. De är därför an-
vändbara när det gäller förståelse och värdering 
av landskapets historiska innehåll.

Karta 1809 Bräcke

Den gamla stenmuren vid Bräcke avgränsade förr 
åkrarna i dalgången från betesmarker på höjderna 
intill.

I den landskapshistoriska analysen som gjorts 
till FÖPen beskrivs de olika delområdena Tunge, 
Långelanda och Kode, Bräcke, Guntorp och 
Hede samt Halltorp. Analyserna har gjorts utifrån 
äldre kartmaterial samt platsbesök. 

Antalet registrerade kulturhistoriska lämningar 
inom tätortsområdet och dess närhet är ganska 
litet. De flesta fornlämningarna återfinns i söder, 
öster om Halltorp. Det rör sig här till största delen 
om förhistoriska gravar och hällristningar i form av 
skålgropar. 

Röd färg avser fornlämning medan blått visar 
objekt som antingen är klassificerade som möjlig 
fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning.  
Begreppet möjlig fornlämning används när det 
inte går att säkerställa status genom exempelvis 
provgrävning. De här objekten behöver således 
ytterligare bedömning och kan då komma att 
klassas upp till fornlämning.
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Övrig kulturhistorisk lämning avser objekt som 
inte uppfyller kulturmiljölagens krav på fornläm-
ningar t.ex. ålderskriteriet ”tillkommet före 1850” 
eller att de är varaktigt övergivna. De kan dock 
ibland tillskrivas ett relativt stort bevarandevärde, 
om de exempelvis ingår som bärande delar i en 
i övrigt välbevarad och sammansatt kulturmiljö. 
Övriga kulturhistoriska lämningar kan dock upp-
graderas till fornlämning i samband med fördju-
pade utredningar.

De bitvis mycket välbevarade stenmurarna utgör 
framträdande och viktiga historiska karaktärs-
drag. Flera av dem är välbyggda och löper i laga 
skiftets raka gränslinjer och tydliggör dessa.

Växlingen mellan murar och berg innebär att 
det historiska, rumsliga mönstret ibland kan vara 
svårt att uppfatta vid en första anblick. På flera 
platser löper de över mycket långa sträckor och 
bidrar inte bara till att synliggöra landskapshisto-
riska sammanhang. De samvarierar också i hög 
grad med skillnader i vegetationen, t.ex. mellan 
lövskog och barrskog. Den här typen av stengär-
desgårdar är således mångfacetterade, inte minst 
pedagogiskt. 

När det gäller de tidigare registrerade fornläm-
ningarna, så bör den stora mängden skålgropar 
(erfarenhetsmässigt) betraktas som en indikation 
på förekomsten av samtida boplatser under mark. 

Antalet registrerade ytor med skålgropar får inte 
heller ses som slutgiltigt. Utförda specialinven-
teringar på senare år visar att hällristningar av 
det här slaget ofta visar sig vara betydligt fler än 
vad som framgår av Fornsök. Skålgropar och de 
ovan nämnda stengärdesgårdarna är kanske de 
historiska spår inom området som i sig är mest 
lämpliga att lyfta fram inom ramen för framtida 
informationsinsatser. Stenmurarna kan med fördel 
presenteras tillsammans med de historiska kar-
torna, vars attraktionskraft på den historieintres-
serade allmänheten ofta är stor.

En annan företeelse som är värd att uppmärk-
samma i ett framtida levandegörande av kultur-
miljöer och planering av naturvårdsinsatser är 
”dammarna”. Det rör sig här, som framgått ovan, i 
de flesta fallen om mer eller mindre naturliga vat-
tenmiljöer i olika storlekar, vilka vid karteringarna 
under 1700- och 1800-talen hade vattenspeglar 
och som sannolikt i första hand användes som 
vattenhål för betesdjuren på utmarkerna. Näs-
tan samtliga historiska kartor redovisar dammar. 
Många av dem har försvunnit men flera finns kvar 
och utgör tillsammans med andra historiska spår 
viktiga element i kulturmiljöerna. Flera av dessa 
är säkerligen lämpliga att restaurera.

Karta fornlämningar
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Värdekärnor

I kartbilden nedan har de ur landskapshistorisk 
synvinkel mest värdefulla kulturmiljöerna inom 
och i nära anslutning till tätortsområdet marke-
rats grovt. Det rör sig om områden som med 
avseende på både förekomsten av synliga spår 
i terrängen och ännu läsbara, mera övergripan-
de historiska mönster uppvisar de sammantaget 
högsta värdena.

Bebyggelsen på Tunges bytomt ligger inom 
kulturmiljövårdens riksintresseområde Solberga 
- Ödsmål (O17). Den kortfattade s.k. värdetexten 
(motiv och uttryck) till riksintresset fokuserar mest 
på fornlämningar och utskiftad gårdsbebyggelse 
i ett ”representativt öppet och betat kulturland-
skap”, utan hänsyn till några mer specifika land-
skapshistoriska sammanhang. Riksintressets av-

gränsning är märkligt snäv och löper omedelbart 
öster om bytomten och vidare mot söder, strax 
utanför kyrkbyn. Den exkluderar bl.a. delar av 
kyrkbyns historiska odlingsmark och övriga in-
ägor i dalgångens fortsättning längs Vallby å mot 
öster. Den här delen av dalgången inramas av 
gamla (delvis hävdade) utmarker och välbevarad 
agrarbebyggelse vid Bräcke, Guntorp och Hall-
torp – miljöer som utifrån ett landskapshistoriskt 
perspektiv borde vara en del av riksintresset.

Kulturmiljön vid Tunge är komplex och innehålls-
rik. Den delvis välbevarade agrarbebyggelsen 
ligger samlad på delar av gamla bytomten på 
ett för Bohuslän typiskt sätt. Gårdarna är place-
rade intill ett utskjutande, markerat bergsparti i 
övergången mellan öppna inägor (idag åkerslätt) 
i väster och den tidigare utmarken i öster. Här 
återspeglas bland annat bakgrunden till namnet 
Tunge (landtunga) på ett ovanligt tydligt sätt.

Närmast bebyggelsen finns flera stenmurar, dam-
mar och några äldre vägstråk m.m. Längs bergs-
kanten löper en enkelmur i samma sträckning 
som inägogränsen på skifteskartorna. På östra 
delen av utmarken finns en karaktärsskapande 
miljö med hårt betad mark, innehållande bl.a. 
ett stort antal skålgropar utspridda på flera ytor. 
Längst i öster löper stenmurar i 1700-talets gräns 
mot Långeland.

Den landskapshistoriska miljön vid Guntorp och 
Hede uppvisar stora likheter med Tunge. Även 
här finns samlad och delvis välbevarad äldre ag-
rarbebyggelse på den gamla bytomten, belägen 
intill bergig terräng på intilliggande utmark. Precis 
som i fallet Tunge betas den bebyggelsenära de-
len av utmarken fortfarande, vilket bl.a. synliggör 
stenmurar, vägstråk, dammar och andra kulturhis-
toriska element.
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Den välbevarade agrarbebyggelsen i Guntorp 
och Hede ingår i en större landskapshistorisk 
kontext, där huvuddragen i det förindustriella 
jordbrukslandskapet ännu kan avläsas och för-
stås. Gårdarna intar ännu sina historiskt betinga-
de lägen i övergången mellan vidsträckta inägor 
i väster och betad utmark i öster. En småskalig 
struktur med vägar, stengärdesgårdar, dammar 
m.m. bidrar till ökad förståelse av hur de äldre 
bohuslänska gårdsmiljöerna var organiserade 
rumsligt och funktionellt. Bebyggelsen ligger ex-
ponerad i inre delen av ett större ”landskapsrum” 
som ansluter till det kustnära kulturlandskapet 
inom riksintresset Solberga – Ödsmål, och som 
från bedömningssynpunkt alltså kan sägas utgö-
ra en del av detta. Den intilliggande äldre jord-
bruksbebyggelsen på Bräckes gamla tomt har ett 
liknande läge och ingår också i denna störnings-
känsliga miljö.

Landskapet vid Långeland och Kode i norr ingår 
inte i det stora landskapsrummet längs Vallby å. 
Här finns emellertid också en helhetsmiljö som 
främst omfattar gammal inägomark kring ensam-
gårdarna Långeland och Kode. Området ligger 
i huvudsak utanför gällande tätortsområde men 
gränsar tätt intill tätt bebyggda ytor i norra delen 
av Kode samhälle.

På båda de gamla gårdstomterna finns äldre, ag-
rar bebyggelse. Gårdarna är vackert belägna intill 
bergig terräng, på gränsen mot tidigare utmarker 
i söder. Långeland (delvis även Kode) inramas 
naturligt på ett sätt som gör att den äldre upp-
delningen på inägor och utmarker lätt kan över-
blickas. Omedelbart nordost om gården ligger 
den gamla kohagen, välbetad och med ungefär 
samma utbredning som på 1700- och 1800-talens 
skifteskartor. Hagmarken, som är anlagd kring en 
markerad höjd, är mycket karaktärsskapande i 
miljön.

Sammantaget rör det sig även här om en stör-
ningskänslig miljö med stora kulturhistoriska 
värden och en bitvis mycket tilltalande landskaps-
bild. Närheten till befintlig villabebyggelse, järn-
väg och övriga kommunikationer innebär dock 

Äldre gårdsnamn i Kode

att den får tillskrivas en något lägre landskapshis-
torisk dignitet än Tunge och Guntorp/ Hede. De 
två sistnämnda har därtill, som påtalats, en stark 
koppling till den omgivande riksintressemiljön.
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Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår exploatering i anslutning till all de 
tre områden som pekas ut som värdefulla kultur-
miljöområden inom tätortsavgränsningen.

Det rör sig om områden som med avseende på 
både förekomsten av synliga spår i terrängen 
och ännu läsbara, mera övergripande historiska 
mönster uppvisar de sammantaget högsta värde-
na.

Det handlar (delvis hävdade) utmarker och välbe-
varad agrarbebyggelse.

Även om Tätortsavgränsningen ligger nästan 
helt och hållet utanför riksintressegränsen för 
kulturmiljön, så är utgångspunkten i FÖPen att 
kulturmiljön ska värnas och synliggöras både i 
samband med exploatering och i utveckling av 
grönytor. Kulturmiljön är en viktig del i Kodes 
identitet.

Vid ny exploatering intill äldre agrarbebyggelse 
behöver hänsyn tas till den småskaliga miljön och 
koppling till det öppna landskapet vid Solbergas-
lätten. Detta gäller placering, gestaltning av ny 
bebyggelse samt hänsyn till siktlinjer.

Bufferzoner mot befintlig miljö och landskap be-
höver studeras liksom hur de befintliga historiska 
spåren med stenmurar, äldre vägstråk, dammar 
och andra kulturhistoriska element kan lyftas fram 
och levandegöras.

Även vid benämning av nya bostadsområden, 
vägar, parker, lekplatser kan äldre namn från de 
ursprungliga gårdarna plockas fram. 

Vid exploatering krävs vidare utredningar kring 
fornlämningar.  

Riktlinjer kulturmiljö
• För att tydliggöra kulturmiljöernas historis-

ka betydelse kan ”utomhuspedagogiska” 
insatser göras genom skyltning, prome-
nadslingor där utblickar mot betydelsefulla 
platser är viktiga att värna eller skapa

• Vid planläggning ska samråd ske i ett 
tidigt skede med länsstyrelsen avseende 
möjliga okända fornlämningar

• Kommunen ska verka för att levandegöra 
historien och vid utveckling Kode lyfta 
fram kulthistoriska lämningar

• Vid planläggning och exploatering ska 
möjligheterna till att lyfta fram kulturmil-
jön studeras bl.a.  genom utveckling av 
grönytor och gestaltning av t.ex. lekplatser

• Vid framtagande av nya geografiska be-
nämningar bör gamla namn lyftas fram 
för att stärka den historiska förankringen i 
landskapet

• Vid detaljplanering, bygglov och förhands-
besked behöver tydliga bedömningar och 
analyser göras vid avvägningar avseende 
påverkan på kulturmiljö, där värde och 
innehåll tydligt beskrivs med motivering 
kring bedömd påverkan
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Teknisk försörjning

Kommunens VA-plan
Läs mer: kungalv.se

Kungälvs kommun har ansvar för att kommunens 
invånare har tillgång till bra dricksvatten och att 
avloppshantering från bostäder och verksamhe-
ter sköts på ett säkert sätt, både med hänsyn till 
människors hälsa och miljön. I va-policyn anger 
kommunen hur man vill och bör agera, givet de 
förutsättningar som finns, för att uppnå en lång-
siktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning. I 
va-policyn har kommunen tagit fram ställningsta-
ganden, som tillsammans med nulägesbeskriv-
ningen i va-översikten, ska ligga till grund för 
de beslut som fattas om vatten- och avloppsför-
sörjningen framöver. Utifrån förutsättningarna 
framtagna i va-översikten och va-policyns ställ-
ningstaganden, ska sedan va-planens olika delar 
med åtgärder och planering för framtida arbete 
tas fram.

Vatten och spillvatten: Nuvarande 
förhållanden och förutsättningar

Vatten
Kode får sitt dricksvatten via överföringsledning-
ar ifrån Kungälvs vattenverk. Det pågår arbete 
med att bygga ut ytterligare överföringsledningar 
till kustsamhällena inom kommunen. Det som 
kommer att påverka Kode samhälle är när över-
föringsledningarna ifrån Ytterby till Aröd och 
Stenungsund är klara år 2025. Då kommer Kodes 
befintliga ledningsnät kopplas samman med det 
nya och rundmatning kommer att kunna ske. Det 

i sin tur innebär större möjligheter för kommunen 
att utveckla och exploatera inom Kode tätort.

Den nya huvudledningen kommer att öka till-
gången på vatten för Kodes centrala delar och 
för anslutningar i dess närområde. 

Majoriteten av de befintliga vattenledningarna 
inom Kode är från 1970-talet. Om planerad för-
tätning och nyexploatering inom FÖP blir av så 
kommer delar av ledningssystemet troligtvis kom-
ma att behöva bytas ut. Ett flertal sträckor har re-
dan idag ett behov av förnyelse och de har iden-
tifierats och planerats in inom va-verksamhetens 
arbete med Förnyelseplanen.

Spillvatten
Spillvatten ifrån Kodes centralort avleds idag via 
självfall till Kodes avloppsreningsverk. Det finns 
idag tre kommunala avloppspumpstationer inom 
Kode som pumpar mindre delområdens avlopps-
vatten till spillvattenledningsnätet.

Kodes avloppsreningsverk har nått sin dimensi-
onerade kapacitet och ytterligare påkopplingar 
ryms inte inom verkets befintliga tillstånd. 

Kommunen har beslutat att avloppsreningsver-
ket ska avvecklas och detta kommer att ske när 
överföringsledningarna ifrån Ytterby-Solberga är 
utbyggda. Därefter kommer spillvattnet pumpas 
via överföringsledningarna vidare till Ytterby och 
sedan till Ryaverket i Göteborg. Det i sin tur inne-
bär större möjligheter för kommunen att utveckla 
och exploatera inom Kode tätort. Kode tätorts 
spillvatten kommer efter 2023 ledas till Ryaverk-
et.  Den antagna befolkningsökningen enligt FÖ-
Pen till och med år 2050 ingår i de beräkningar 
som har legat till grund för Ryaverkets befintliga 
miljötillstånd.

Majoriteten av de befintliga spillvattenledning-
arna inom Kode är från 1970-talet. Delar av led-
ningssystemet kan därför komma att behöva 
bytas ut vid förtätning och nyexploatering. Om 
en fördubbling av invånarantalet kommer att 
ske kommer huvudledningen som idag avleder 
spillvattnet ifrån Kode samhälle att behövas di-
mensioneras upp. Det är en sträcka på ca 1,6km 
men när detta behöver ske eller om uppdimen-
sioneringen kan ske i etapper är i skrivande 
stund osäkert då det är helt beroende på var och 
hur mycket exploatering som kommer att ske 
inom tätorten. Detta gäller också för de avlopps-
pumpstationer som finns i området, beroende på 
om kommunen exploaterar och hur stor exploate-
ringen blir, kan avloppspumpstationerna behövas 
byggas om för att få en större kapacitet. 

I dagsläget belastas spillvattensystemet i Kode 
av dagvatten som läcker in på olika sätt. Detta 
kan ge stora flöden i ledningar och pumpstatio-
ner som i sin tur kan leda till uppdämningar och 
bräddningar i spillvattensystemet. För att denna 
belastning ska minska krävs ett kontinuerligt ar-
bete med att åtgärda inläckage och felkopplingar 
på ledningsnätet för spillvatten. Några enstaka 
gator har relinats (d.v.s. ett nytt rör har byggts inuti 
det gamla) i och med va-verksamhetens arbete 
med tillskottsvatten och flera åtgärder är inplane-
rade de kommande åren.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
För att genomföra en byggnation i enlighet med 
FÖPen kommer det med stor sannolikhet krävas 
utbyggnation och förnyelse av befintliga va-an-
läggningar inom Kode. Stora delar av lednings-
nätet är ifrån 1970-talet och börjar nå slutet på sin 
tekniska livslängd och har därför ett kommande 
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• Flöden 

• Översvämningar 

• Vattenkvalitet 

En förutsättning för att dagvattenhanteringen ska 
vara hållbar är att den uppfyller de miljökrav som 
uppställs, men även att dess investerings- och 
driftskostnader är proportionerliga med nyttan. 
Det finns en rad lösningar för att fördröja och 
rena dagvatten. Anläggningarna ska utformas 
och dimensioneras så att en hållbar dagvatten-
hantering uppnås. Ofta krävs en kombination av 
tekniklösningar för att målet ska nås. 

Begreppet skyfall används för ett kraftigt regn 
som faller under en kortare tid. Skyfallen ge-
nererar en stor vattenmängd som avrinner på 
markytan. Skyfallsvägar kallas de stråk där vatten 
kan rinna ytledes vid större regn när ledningssys-
temen är fulla. Skyfallsvägar kan vara exempelvis 
gator och diken eller andra stråk i markytan. Vid 
exploatering behöver hänsyn tas till dessa stråk 
så att de inte byggs för och skapar instängda om-
råden. Om ny exploatering skulle korsa befintliga 
skyfallsstråk behöver dessa stråk ledas om så att 
vatten kan avledas på ett säkert sätt. Lösningar 
för dagvattenhantering kan bidra till att mildra 
effekten av översvämning vid extrem nederbörd 
(skyfall), t.ex. genom att planera och höjdsätta 
ytor så att vattnet kan rinna av på markytan mot 
lågstråk när dagvattensystemet är fullt. Genom att 
avsätta ytor där vattnet kan fördröjas, exempelvis 
dammar och översvämningsytor, kan flödet mot 
nedströms liggande ledningssystem och skyfalls-
vägar begränsas.

Miljökvalitetsnormen, MKN, ska enligt Miljöbalken 
följas för sjöar, vattendrag och kustvatten. Varje 
recipient har en egen MKN-klassning och re-
ningskrav på anslutande vatten är satta därefter. 

stort behov av förnyelse. Utöver detta så behöver 
de större överföringsledningarna ifrån Ytterby 
vara på plats innan ytterligare nybyggnation kan 
ske i Kode. 

Föreslagen exploatering kommer att ingå i kom-
munalt verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. 

Riktlinjer vatten och spillvatten
•	 Detaljplaneläggning och utbyggnad av 

allmänt va ska samordnas  

•	 Kommunens va-policy ska följas

Dagvatten 

Kommunens dagvattenplan

Läs mer: Dagvattenplan Kungalv.se

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har 
delats in i tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvatten-
handbok och Åtgärdsförslag. Policyn ger kon-
kreta ställningstaganden för hur kommunen ska 
hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang, 
medan handboken för ett utvecklat resonemang 
kring hur ställningstagandena ska eftersträvas 
och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbätt-
ra hanteringen av dagvattenfrågorna i Kungälvs 
kommun.

För att hantera dagvatten på ett långsiktigt håll-
bart sätt måste lämpliga ytor avsättas och utfor-
mas anpassat till problematiken och områdets 
karaktär. Dagvattenåtgärderna ska syfta till att 
hantera de tre första fokusområdena enligt Kung-
älvs dagvattenstrategi. 

Ett sätt att nå målet gällande reningsbehov är att 
en stor andel, av dagvattnets årsvolym, fördröjs 
och renas. 

Dagvatten: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
Läs mer: Övergripande dagvattenutredning Bilaga 4

Kode kan delas in i tre delavrinningsområden, 
Vallbyån som går norr om Kode, Vallbyåns biflö-
de (som mynnar i Vallbyån) och Kollerödsbäcken 
söder om Kode. Det är till dessa vattendrag allt 
dagvatten rinner, vilka sen mynnar i havet.  Miljö-
kvalitetsnormer (MKN) anger bestämmelser om 
kraven på kvaliteten i svenska vattenförekomster. 
MKN för Vallbyån och Kollerödsbäcken är att de 
uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej 
god kemisk status enligt VISS, Vatteninforma-
tionssystem Sverige. 

God ekologisk status uppnås ej på grund av 
övergödning. Källor till övergödningen är bland 
annat jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk. 
Den kemiska statusen uppnår ej god status på 
grund av kvicksilver och Polybromerade dife-
nyletrar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver 
överskrids i alla Sveriges undersökta vattenföre-
komster. PBDE är en industrikemikalie som främst 
används som flamskyddsmedel i bland annat 
textilier, möbler, plastprodukter, elektronik och 
byggnadsmaterial. 

Både Vallbyån och Kollerödsbäcken klassas en-
ligt länsstyrelsen som värdefulla vattenförekom-
ster. Båda anses ha ett mycket högt kulturhisto-
riskt värde. Vattendragen rinner förbi varierande 
lämningsbestånd som saltkvarnar, gårdar och 
boplatser. Vid Vallbyån, Vallbyåns biflöde och 
Kollerödsbäcken är strandskydd upprättat.
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Geologin i Kode domineras av olika typer av 
lera, längs med vattendragens dalgångar där 
även jordbruksmarken dominerar. I de något mer 
höglänta stråken påträffas även berg med in-
sprängda morän och sandpartier. Områdena som 
domineras av lera förväntas ha låg infiltrations-
kapacitet. Lera kan även ha dålig släntstabilitet 
vilket bör beaktas vid anläggandet av öppna dag-
vattenlösningar som dammar och diken. Det kan 
till exempel innebära att anläggningarna kräver 
flacka slänter eller att särskilda stabiliseringsåt-
gärder behöver utföras vid anläggningarna. Ler-
jordar kan även vara erosionskänsliga.

I områden med låg genomsläpplighet är infiltra-
tionsmöjligheterna låga och i sådana område är 
fördröjningsanläggningar lämpliga. I områden 
med högre infiltrationskapacitet infiltrerar vattnet 
snabbare genom marken och stående vatten är 
mer sällsynt. 

Inom planområdet finns ett markavvattningsfö-
retag, Hammar, Släbo och Lunnar TF 1938. Detta 
sammanfaller delvis med kommunalt verksam-
hetsområde för VA och om det är i bruk är oklart. 
Förändringar inom planområdet kan även påver-
ka andra markavvattningsföretag i närheten och 
vid mynningen vid havet. 

Det kommunala Verksamhetsområdet för dag-
vatten omfattar den befintliga centrala bebyggel-
sen i Kode där stora delar av avvattningen sker 
genom dagvattenledningar. Befintliga lednings-
nät antas vara dimensionerade för att hantera 
avrinningen från befintlig bebyggelse. De nya 
föreslagna områdena för sammanhängande ny 
bebyggelse ingår inte i befintligt verksamhetsom-
råde för dagvatten i nuläget.

Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i 
Vallbyån klassas som måttligt enligt VISS. Fiskar 
och andra vattenlevande djur kan delvis vandra 

naturligt i vattenförekomsten. Konnektivitet be-
skriver möjligheten till spridning och fria passager 
för djur, växter, sediment och organiskt material. 
Morfologi beskriver den fysiska formen hos vat-
tenförekomsten, till exempel djupförhållanden. 
I Vallbyån finns vandringshinder med fiskvägar. 
Enligt Fiskevårdsplanen för havsöring i Kungälvs 
kommun ska öring kunna passera alla vandrings-
hinder i huvudvattendraget. Dessa ska kontroll-
eras årligen så de inte har satts igen. I biflödet 
till Vallbyån finns däremot ett vandringshinder i 
form av en kulvert som öringen inte kan passera, 
detta behöver åtgärdas (frågan diskuteras i på-
gående detaljplanearbete för skola). Enligt VISS 
saknar vattenförekomsten delvis naturliga livsmil-
jöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad 
mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, 
rensning och muddring i vattnet är exempel på 
mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer 
för växter och djur försvinner. Det morfologiska 
tillståndet är även i Kollerödsbäcken måttligt men 
konnektiviteten uppnår god status. Enligt Fiske-
vårdsplanen finns tre vandringshinder i Kolleröds-
bäcken, två som öringen kan passera och ett 
tredje som ska åtgärdas. Enligt Fiskvårdsplanen 
behöver träd planteras längs med båda åarna för 
att förhindra att de växer igen av vass.

Vallbyåns avrinningsområde i norr utgörs till 
största delen av jordbruksmark och områden för 
natur och rekreation. Vallby åns biflöde är Kodes 
största huvudavrinningsområde

På den östra sidan av motorvägen utgörs marken 
av ett mer höglänt skogsområde på berg i södra 
delen av avrinningsområdet och befintlig jord-
bruksmark i norr mot motorvägsavfarten. 

Inom avrinningsområdet ses Vallby åns biflöde 
som en tillgång. Då den inte klassas som vatten-
förekomst av VISS finns möjlighet att anlägga för-

dröjningsåtgärder som dämning eller att vidga ån. 
Under motorvägen går en trumma med öppna 
diken på respektive sida om vägen. I öster finns 
sandiga partier vilket kan nyttjas vid infiltration. 

Vallbyån, Kollerödsbäcken och dess biflöden är 
idag hårt belastade med risk för översvämningar. 
Avseende Kollerödsbäcken och biflödet finns 
även kapacitetsproblem i lokala vägdiken i befint-
liga bostadsområden.

Biflödet till Kollerödsbäcken klassas inte som vat-
tenförekomst enligt VISS vilket ger möjlighet för 
att vidga bäcken eller att anlägga fördröjningsåt-
gärder som dämning.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Det kommunala Verksamhetsområdet för dag-
vatten behöver utökas och antas i takt med att 
nya bostads- eller verksamhetsområden byggs 
ut. 

Den föreslagna exploateringen föreslås i huvud-
sak ske på mark som idag utgörs av skogsmark 
eller jordbruksmark. Inom den befintliga bebyg-
gelsen planeras även en förtätning med risk för 
ökad hårdgöringsgrad. Den föreslagna bebyg-
gelsen kommer därmed att ytterligare kunna 
öka flödena och föroreningsbelastningen på vat-
tendragen. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får 
recipientens status inte försämras. För att hantera 
belastningen på vattendragen har ett antal åtgär-
der föreslagits som bedöms vara viktiga för att 
inte recipientens status ska försämras. Där ytorna 
ligger i anslutning till föreslagna verksamhets- 
och centrumområden bör höga krav på rening 
även ställas. 

Genom befintliga områden och förslag till områ-
den för ny exploatering har skyfallstråk identifie-
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rats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor av-
sätts för planerade skyfallstråk genom områdena. 
Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med 
grönstrukturplanen för att skapa blågröna stråk 
genom områdena. Inom FÖPområdet har fem 
områden där översvämningar kan ske identifie-
rats. Ingen av översvämningsområdena är beläg-
na inom områden som föreslås för ny exploate-
ring. Däremot väntas ny exploateringen medföra 
ökade flöden mot översvämningsytorna och mot 
skyfallsstråk genom planerade exploaterings-

områden. Översvämningsytorna har identifierats 
som möjliga platser för hantering av dagvatten. 
Ytorna är inte lämpliga att bebygga på grund av 
översvämningsrisken. Ytorna kan utformas för för-
dröjning av dagvatten för att minska belastningen 
för nedströms liggande ledningssystem och för 
att minska belastningen i ytliga skyfallsstråk. 

Huvuddelen av de föreslagna områdena för för-
tätning och ny exploatering ligger inom området 
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån och 

dess biflöde finns ytor som identifierats som möj-
liga ytor som kan översvämmas. Här föreslås att 
grönytor avsätts för att hantera översvämning. 
Ytorna kan även utformas för rening av dagvatt-
net för att förbättra vattenkvalitén i recipienten. 
Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöden 
är områden som identifierats som viktiga och 
lämpliga för dagvattenhanteringen. Dessa områ-
den sammanfaller med markanvändning för natur 
och rekreation och föreslagna dagvattenslösning-
ar inom dessa områden behöver ske i samarbete 
inom förvaltningen.

För ytor som planeras i bostadskvarter och i om-
råden för blandad bebyggelse är det viktigt att ta 
hänsyn till säkerheten. I dagvatten från bostads-
områden väntas föroreningsgranden vara låg till 
måttlig. De ytor som identifierats som lämpliga 
för dagvattenhantering vid områden för blandad 
bebyggelse har som främsta syfte att fördröja 
dagvatten eller fungera som skyfallsstråk. Här 
bedöms ytorna kunna utformas som försänkta 
grönytor med låg eller ingen vattenspegel. Alter-
nativt som växtbäddar eller skelettjordar.

Kodes geologi domineras av områden med lera, 
hög grundvattennivå och låg genomsläpplighet 
där infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager 
är begränsade. Inom några områden för nyex-
ploatering förekommer även berg med partier av 
morän och sand. Val av dagvattenhantering ut-
går från respektive områdes planerade karaktär, 
markförutsättningar och behov av dagvattenhan-
tering. I dagvattenutredningen beskrivs ett antal 
anläggningstyper som bedöms vara lämpliga 
inom det aktuella delområdet.

För att minska översvämningsrisker i recipienter 
bör trög avledning tillämpas. Vid fördröjning av 
dagvatten uppnås rening genom sedimentation.

Karta vattendra i Kode
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Föreslagna åtgärder enl. MKB:
♣ Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet 
till Vallbyån. Bäcken riskerar att påverkas av öka-
de flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av 
planförslaget. 

♣ En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att 
även beakta flödespåverkan på tillflödet till Vall-
byån samt möjligheter till flödesfördröjning vid 
olika typer av flöden (inte bara skyfall) föreslås. 

♣ Hänsyn bör tas till den dimensionering som är 
fastställda för markavvattningsföretag: Hammar 
Släbo och Lunnarp TF 1938. Möjligtvis skall före-
taget omprövas eller avvecklas. Båda åtgärderna 
kräver en ansökan i Mark- och Miljödomstolen.

Ett verktyg för dagvattenhantering i planerings-
processen är höjdsättning. Genom att analysera 
rinnvägar, lågpunkter, översvämning osv kan man 
undvika översvämningar och instängda områ-
den. En viktig åtgärd är att planera och höjdsätta 
kvarteren så att vattnet vid extrema nederbörds-
tillfällen kan rinna av på markytan utan att orsaka 
skada. Dessa vattenvägar ska ses som sekundä-
ra avledningsvägar då ordinarie ledningssystem 
är överbelastade.

Frågan kring hantering av skyfall ligger utanför 
kommunens VA-huvudmans juridiska ansvar. Men 
inom kommunens verksamhetsområde. Frågan 
behöver hanteras gemensamt av förvaltningen 
inom verksamheterna planering och myndig-
het samt teknik. Det kan avse t.ex. behov av 
åtgärder utanför verksamhetsområden eller de-
taljplanelagda områden där hantering av risk för 
översvämning på grund av skyfall behöver ske. 
Exempel på detta är åtgärdsbehov vid Vallbyåns 
biflöde som redan i dagsläget svämmar över och 
där ingen enhet inom förvaltningen tydligt har 
ansvar eller budget för åtgärder.

Riktlinjer Dagvatten
• Exploateringsområden ska i ett tidigt 

skede fördelas enlighet täthetsanalysens 
riktlinjer att 15% av exploateringsområdet 
ska vara allmänplats grönytor

• Kvartersmark ska till 15% bestå av grönytor 
för att i högre grad möjliggöra lokal för-
dröjning av dagvatten samt att uppnå syn-
ergieffekt med attraktiva gårdsmiljöer

• Kommunen ska aktivt arbeta med att redu-
cera andelen hårdgjorda ytor, d.v.s. anlägga 
så lite asfalt och stensättning som möjligt, 
så att avrinningen av dagvatten blir lång-
sammare 

• Som en del i områdets blå-gröna utveck-
ling föreslås dagvattnet i så stor utsträck-
ning som möjligt avledas i öppna diken, 
dammar eller våtmarker

• I samband med planläggning ska höjdsätt-
ning göras så att marköversvämningar inte 
skadar byggnader, marken måste ges en 
tillräckliglutning från byggnaden 

• Förutsättningarna avseende markavvatt-
ningsföretaget (Hammar, Släbo och Lunnar 
TF 1938) som delvis ligger inom kommunalt 
VO, bör utredas utifrån om det är i bruk och 
om det bör upphävas
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Karta dagvattenanläggningar och föreslagna åtgärder samt skyfallsstråk
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Elförsörjning
För att minska kommunens energianvändning 
är det viktigt att vid nybyggnation bygga energi-
effektivt. Riktlinjer behöver tas fram inom kom-
munen för att visa vilken nivå som bör ställas vid 
olika ny- och ombyggnationer av de kommunala 
fastigheterna. Arbetet vid nybyggnation bör inte 
bara handla om byggnadens energiåtgång under 
drift utan även om materialens och metodernas 
energi- och klimatavtryck vid byggnation. Vid ny-
byggnation kan det även vara viktigt att analysera 
platsens mikroklimat för att optimera utformning-
en av byggnaden efter platsens förutsättningar, 
samt öka grönytefaktorn för att exempelvis an-
vända vegetation och annan solavskärmning för 
att skugga byggnader och minska behovet av 
kylning. 

Läs mer: Energiplan kommunens hemsida

Elförsörjning: Nuvarande förhållan-
den och förutsättningar
Elnätet i Kode ägs och driftas av Kungälvs energi 
AB. Ledningarna inom FÖPområdet är på 10 och 
20 kV På östra sidan av E6 finns en större trans-
formatorstation där ledningarna sammanstrålar.

Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
På östra sidan av E6 går befintliga elledningarna 
genom föreslaget verksamhetsområde, grönytor 
samt befintligt bostadsområde. Inom föreslaget 
verksamhetsområde ligger även den befintliga 
större transformatorstationen. Denna är angiven 
på FÖPens mark- och vattenanvändningskarta 
som en teknisk anläggning.

På västra sidan av E6 går elledningarna på den 
norra sidan av Kode och svänger söder ut i väs-
tra delen av FÖPområdet. Ledningarna passerar 
över jordbruksmark samt genom områden fö-
reslagna för blandad ny bebyggelse. Detta kan 
komma att innebära att ledningarna behöver 
markförläggas vid kommande exploatering.

Laddinfrastruktur
För att få fler att övergå till elbilar är en fungeran-
de laddinfrastruktur en förutsättning. Laddning av 
kommuninvånarnas elbilar sker främst i hemmen. 
Hos Naturvårdsverket finns det möjlighet för bo-
stadsrättsföreningar, organisationer och företag 
att söka stöd för detta. I plan- och bygglagen är 
det dock sedan 2021 krav på att i samband med 
nybyggnation av flerbostadshus ska det samtidigt 

Karta Elledningar
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byggas laddplatser som är tillgängliga för de bo-
ende. Reglerna innebär i korthet att nya bostads-
hus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden 
eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 
alla parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda 
byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i 
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfra-
struktur till 20 procent av parkeringsplatserna och 
minst en laddningspunkt för elfordon. Utöver krav 
på nybyggnation ställs även krav vid viss om-
byggnation samt retroaktiva krav vid vissa befint-
liga byggnader (Boverket 2022). De nya reglerna 
kommer att göra att laddinfrastrukturen förbättras 
vid nybyggnation samt vissa andra byggnader 
och att möjligheterna ökar för personer i främst 
nya områden att skaffa elbil.

Kommunen ansvarar för laddplatser för kommu-
nala byggnader och anläggningar samt vid all-
männa parkeringar.

Fjärrvärme: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
I Kode finns idag ett fjärrvärmeverk.

Bara en liten andel av Kodes bostäder är idag 
anslutna till värmeverket.

Främst är det kommunala anläggningar som är 
anslutna, såsom äldreboende, skola och förskola.

Kommunala anläggningar som ligger i utkan-
ten av Kode är inte anslutna då detta skulle 
innebära höga kostnader i och med långa 
ledningsdragningar.  

Föreslagna förändringar enligt  
FÖPen
Befintligt fjärrvärmeverk är angivet i FÖPens 
mark- och vattenanvändningskarta som teknisk 
anläggning.

Att ansluta fler abonnenter till fjärrvärme i enlig-
het med FÖPens utbyggnadsstrategi att utveckla 
stationsnära skulle vara lämpligt. 

Detta skulle kräva en investering i fjärrvärmever-
ket i Kode för att öka kapaciteten, men anslut-
ningen skulle vara intressant i de centrala delarna 
där flerbostadshus föreslås. Flerbostadshus är 
mer lönsamt att ansluta till fjärrvärme än villafast-
igheter. 

Att ansluta det föreslagna verksamhetsområde 
på östra sidan av E6 kan vara ekonomiskt om 
antalet kunder blir tillräckligt många. Ett alternativ 
skulle även kunna vara att anlägga en separat 
anläggning i verksamhetsområdet på den östra 
sidan av Kode.

Att bygga ut fjärrvärmenätet innebär en bespa-
ring av övrigt elnät, då uppvärmning skulle ske 
med fjärrvärme och inte via elnätet.

Riktlinjer fjärrvärme
Dialog kring anslutning till fjärrvärmenätet ska 
lyftas tidigt i planarbetet för kommande exploa-
teringar i Kode. Uppvärmning med fjärrvärme bör 
ske där det är rimligt ur teknisk och ekonomisk 
synvinkel.

Elektronisk kommunikation
Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt vik-
tigare förutsättning för att människor ska kunna 
delta och verka i samhället oavsett var de bor 
och om de bor i glesbygd eller ej. IT-infrastruktu-
ren är därför en viktig del i det regionala utveck-
lingsarbetet. Frågan är så viktig att den behöver 
hanteras på liknande sätt som tillgången till vägar, 
el och vatten, både i översiktsplaner och vid de-
taljplanläggningen.

De kommunala IT-infrastrukturprogrammen bör 
samordnas med planprocessen enligt plan- och 
bygglagen. Ett IT-infrastrukturprogram är ett stra-
tegi- och policydokument där IT-infrastruktur be-
handlas på samma övergripande och långsiktiga 
sätt som andra infrastrukturfrågor i en översikts-
planering. 

Kungälvs kommun har i nuläget ingen IT-infra-
strukturplan men tanken är att en sådan ska tas 
fram av SOLTAK.

Elektronisk kommunikation: Nuvaran-
de förhållanden och förutsättningar
Kungälvs energi AB är det företag som har mest 
fiber utbyggt i kommunen före Telia.

Stora delar av Kode har fiber idag och ansluta fler 
kommer bedöms kunna genomföras. Att ansluta 
med fiber och bygga ut nätet är inte så kostsamt.
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Markreservat
På kvartersmark kan markreservat bestämmas 
för en viss allmännyttig anläggning. Markreservat 
innebär en inskränkning i användningen, t.ex. ge-
nom att man inte får bygga inom ett markreservat 
för en underjordisk ledning genom kvartersmark 
för bostadsbebyggelse. Markreservat kan be-
stämmas för (4 kap. 6 § nya PBL)

•	 trafik- och väganläggningar,
•	 energianläggningar
•	 anordningar för elektroniska kom-
munikations-nät
•	 ledningar som behövs för allmänna 
ändamål

Att beakta vid planläggning och projekte-
ring

•	 Plats för transformatorstationer ska 
finnas vid varje kvarter.
•	 Plats för bredbandsnoder ska finnas 
vid varje kvarter.
•	 Plats för fjärrvärmerör, elkablar, fi-
berkanalisation ska finnas i samma stråk i 
gator och inte vid planteringar.
•	 Plats för kabelskåp för el, belysning, 
fiber vi GC-banor.
•	 Plats för brunnar för fjärrvärme och 
fiber i GC-banor.
•	 Kungälvs Energi ska vara involverad 
vid val av ljuskällor, konstruktion och fabri-
kat av gatljus.
•	 Kungälvs Energi bör så tidigt som 
möjligt involveras vid planering och projek-
tering.

Renhållning
Kungälvs kommun arbetar efter” Göteborgsregi-
onen minskar avfallet”, en avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030.  

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en av-
fallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En 
avfallsplan är ett styrdokument som innehåller 
mål och förslag till åtgärder för hur kommunen 
långsiktigt planerar för förebyggande och hante-
ring av avfall inom kommunen.

Avfallshantering är ett av de centrala tekniska 
Planen är framåtsträvande och har ett stort fokus 
på förebyggande av avfall och innehåller mål för 
relevanta steg i avfallstrappan. Syftet med avfalls-
planen är att förebygga avfall och utveckla hante-
ring av det avfall som trots det uppstår.

försörjningssystemen i ett hållbart samhälle. Det 
handlar om att undvika olägenhet för människors 
hälsa och för miljön men också om resurseffektiv 
materialanvändning. Avfall har stor potential att 
bli nya resurser i form av produkter och material 
som vi behöver, samt energi för fordonsbränsle, 
el och fjärrvärme. Återanvändning av produkter 
bidrar till minskad resursförbrukning.

Ändamålsenliga, tilltalande och praktiska ytor och 
anläggningar för delning av resurser, återanvänd-
ning, sortering och övrig avfallshantering behövs 
både för att undvika olägenhet för människors 
hälsa och miljön, och för att realisera en cirkulär 
ekonomi. Ytor och anläggningar behöver plane-
ras i tid och prioriteras i den fysiska planeringen 
och byggprocessen.

Renhållning: Nuvarande förhållanden 
och förutsättningar
I Kode finns i dag en Återvinningscentral (ÅVC) 
vid Granatvägen i centrala Kode. Här kan privat-
personer lämna grovavfall och farligt avfall. Även 
grovavfall från verksamheter tas emot. Grovavfall 
och farligt avfall är sådant som är för stort för att 
hanteras som hushållssopor eller kan skada mil-
jön. Kode ÅVC är kommunens näst störta återvin-
ningscentral efter Munkegärde ÅVC och är välbe-
sökt och omtyckt av boende samt verksamheter.

Återvinningscentraler (ÅVC) är en viktig del av 
kommunens insamlingssystem för grovavfall och 
farligt avfall. De fungerar också som en kontak-
tyta mellan kommunen och dess invånare, en väl 
fungerande ÅVC kan bidra till att stärka kunder-
nas förtroende för avfallshanteringen i stort. ÅVC 
i Kungälv är uppskattade, välbesökta och något 
av en lokal samlingspunkt. Både i städer och på 
landsbygden finns det önskemål om att ha nära 
tillgång till en ÅVC. Lokaliseringen och behovet 
av en i Kode är viktig för att ge en bra service 
för kommuninvånarna men också för att minska 
transporter, nedskräpning och störningar. 

Återvinningsstation (ÅVS), på en ÅVS kan för-
packningar och tidningar lämnas till återvinning. I 
Kode finns idag ÅVS på följande platser.

•	 Kodevägen (vid ICA Nära)
•	 Återvinningscentralen, Granatvä-

gen
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Föreslagna förändringar enligt FÖ-
Pen
Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället 
bidra till att minska klimatpåverkan och inte minst 
möta en ökad tillväxt samt ökad konsumtion. 
Samtidigt som en stadigt växande folkmängd 
innebär ökade krav på tillräcklig plats för hante-
ring av både hushållens och verksamheternas 
avfall.  

Avfallsområdet behöver därför vara anpassnings-
bart och hantera de utmaningar och förutsättning-
ar som följer ett ökat invånarantal samt förtätning 
av samhällena.

Vid detaljplaneläggning ska bebyggelse lokalise-
ras och utformas med hänsyn till möjligheterna att 
hantera avfall. Dessutom kommer ny lagstiftning 
som innebär att upp till åtta avfallsfraktioner be-
höver kunna samlas in bostadsnära. 

Inom den nuvarande lokaliseringen kan ÅVC öka 
sin kapacitet till viss del. Anläggningen är dock 
omodern och har begränsande möjligheter att 
byggas om på nuvarande placering. När många 
kommer för att lämna sitt avfall blir det lätt köer, 
vilket leder till stress och gör det svårt att sortera 
avfallet rätt. 

För att ha tillräcklig kapacitet och kunna hantera 
en fördubbling av invånarantalet i Kode krävs att 
anläggningen görs om. Den nya ÅVC behöver 
vara betydligt större och ha en mer modern ut-
formning, anpassad efter dagens behov, både 
för besökarna och för driften av verksamheten. 
Lokaliseringen och utformningen av en ÅVC i 
Kode är därför viktig för att ge en bra service 
för kommuninvånarna men också för att minska 
transporter, nedskräpning och störningar. FÖPen 
föreslår en omvandling av det område där ÅVC 

är placerad i nuläget till ny centrumbebyggelse 
vilket på sikt innebär bostäder och icke störande 
verksamheter. ÅVC föreslås placeras på ny verk-
samhetsmark på östra sidan av E6.

Krav på utformning och placering
Avfallshanteringen behöver beaktas i ett tidigt 
skede vid planeringen av nya bostadsområden, 
så att det blir rätt från början. Även befintliga 
områden behöver inventeras utifrån målet att er-
bjuda en lättillgänglig och säker avfallshantering 

samt att hämtning kan ske i enlighet med avfalls-
föreskrifterna. Detta gäller så väl hushållsavfall 
som avfall med producentansvar. Målet ska vara 
att åstadkomma en så hög utsorteringsgrad som 
möjligt, att avfallet kan hämtas på ett säkert sätt, 
där både arbetsmiljö och säkerhet för tredje man 
uppnås samt att insamling etc. kan ske på ett, ur 
energisynpunkt effektivt och uthålligt sätt. 

Möjlighet till källsortering ska finnas i nära anslut-
ning till bostäder och verksamheter. Lägenheter 
och verksamheter ska förses med möjlighet till 
sortering motsvarande de fraktioner som finns 

Avfall och återvinningsstationer
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rubutiker samt viktigare noder. I detaljplaner bör 
även platser för återbruk och återanvändningsfö-
remål beaktas och främjas efter behov från kom-
munen.

Riktlinjer renhållning

•	 I planskedet för nya bostadsområde ska 
plats reserveras för ÅVS och liknade plat-
ser om behov föreligger 

•	 Vid ny- och ombyggnation gäller gene-
rellt att varje fastighet/er själva ska stå 
för miljöhus eller liknade där källsortering 
kan äga rum 

•	 För om/nybyggnation av småhus/radhus 
ska det planeras för att möjliggöra för in-
samling av åtta avfallsfraktioner bostads-
nära 

•	 Avfallshanteringen ska planeras så att 
framkomlighet garanteras för både hämt-
ningsfordon och hämtningspersonal. 
Dessutom ska tillgängligheten för av-
fallslämnare fungera

tillgängligt för insamling. Ju bättre möjligheterna 
för sortering är i lägenheterna och lokalerna, de-
sto större sannolikhet är det att avfallet sorteras 
korrekt i det gemensamma avfallsutrymmet. In-
samlingen av avfall vid ny- och ombyggnation ska 
minst omfatta följande fraktioner:

•	 Matavfall
•	 Restavfall
•	 Returpapper, t.ex. tidningar
•	 Pappersförpackningar
•	 Metallförpackningar
•	 Ofärgade glasförpackningar
•	 Färgade glasförpackningar
•	 Plastförpackningar 
•	 Elektronik, ljuskällor och batterier
•	 Grovavfall (med fördel i annat utrymme än 

övrigt avfall)

Utöver de fraktioner som anges bör även följan-
de fraktioner erbjudas:

•	 Textilinsamling
•	 Återbruk

Avfallsutrymme bör utformas så att det anpassas 
till omgivande miljö och stämmer överens med 
andra byggnader vad gäller volym, form, färg etc. 
Avfallsutrymmet ska vara väl tilltaget för att kunna 
omfatta ovan angivna fraktioner, samt utformas 
i enlighet med gällande avfallsföreskrifter och 
övriga anvisningar från kommunen. 

I detaljplaner bör placering av nya återvinnings-
stationer och liknade platser för insamling av 
avfall med producentansvar beaktas och främjas. 
ÅVS och liknade platser bör finnas vid dagligva-
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Geoteknik och Geologi
Läs mer: Övergripande geoteknisk och bergteknisk 
utredning Bilaga 6

Nuvarande förhållanden och förut-
sättningar
Inom FÖPområdet förekommer höjdpartier i form 
av bergknallar där plana och delvis kuperade 
dalgångar definierar topografin. Kring områdets 
nordvästra och sydvästra delar dominerar flack 
jordbruksmark, där norra delarna är mer ku-
perade. Längs norra gränsen rinner Vallbyån i 
öst-västlig riktning. Vidare inom de västra delarna 
förekommer åar och bäckar som sträcker sig i 
öst-västlig riktning, angränsande landskap lutar 
svagt ned mot vattendragen. Längs åkermarken 
och betesmark kläs bäckarna av vass.

Jordarter och jorddjup
Enligt SGU:s jordartskarta definieras jordlagerfölj-
den främst av glacial finlera, följt av bergknallar 
utspritt inom planområdet. Ställvis finns lokala 
partier med kärrtorv, postglacial sand och sandig 
morän. Åkerlandskapet i planområdets sydväs-
tra gräns definieras av postglacial finlera enligt 
jordartskartan.

SGU:s jordartskarta
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SGU:s jordartskarta
Jorddjupet inom FÖPområdet varierar mellan ca 
0 och 20 m enligt SGU:s jorddjupskarta. Jord-
djupen är som mäktigast enligt jorddjupskartan 
i Kode tätort och åkermarken vid planområdets 
sydvästra gräns. Lokala dalgångar, både djupa 
och ringa, kan observeras omkring planområdet 
men främst i östra, sydöstra och nordöstra hör-
nen av området. De mindre djupa dalgångarna 
definieras av postglacial sand och de djupare 
som postglacial och glacial finlera. 

Karta jorddjup
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Hydrologiska förhållanden
Hydrogeologiska förhållanden enligt tidigare ut-
förda undersökningar beskriver att grundvatten-
nivån i lösmarkspartierna varierar mellan ca 0,5 
– 1,5 m djup under markytan, ställvis i linje med 
underkant torrskorpelera. Grundvattennivå i linje 
med markytan har också observerats kring jord-
bruksmarken längs Hedsvägen. Tidigare utförda 
tryckutjämningsförsök och installerade grund-
vattenrör visar att artesisk portryckfördelning på-
träffats med en motsvarande trycknivå på ca 0,5 
– 1,5 m ovan markytan. Artesiska portrycksförhål-
landen har främst observerats kring bergknallar-
na där jorddjupen sjunker hastigt.

Bergtekniska förhållanden
Enligt SGU:s bergartskarta tillhör berget i området 
Idefjordenterrängen och omfattar en metamorf yt- 
och intrusiv bergart, som är av Svekonorvegisk 
ålder (1,66–1,59 miljarder år). Idefjorden är till stor 
del uppbyggd av kalkalkalina och tholeitiska ber-
garter, både plutoniska och vulkaniska. Berggrun-
den definieras till största del av paragnejs (turkos) 
följt av skärningar av tonalit-granodiorit (brun) och 
granit (rosa/röd). Igenom undersökningsområdet 
i nordsydlig riktning föreligger en lång kropp av 
granit och tonalit granodiorit.

Bergartskarta
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Radonrisk
Inom FÖPområdet så klassificeras majoriteten 
av marken som lågrisk gällande radon. Längs 
bergsknallarna bedöms radonrisken som normal-
risk, men längs granitkropparna bedöms radon-
risken som hög. Mätning av markradon har utförts 
i tidigare utredningar vid Guntorp 1:4, Solhaga 
äldreboende och för Kode förskola, alla belägna 
i undersökningsområdets centrum/sydvästra del. 
Samtliga tre utredningar klassificerar marken som 
lågradonmark med uppmätta värden mellan 0 
– 10 kBq/m3, vilket stämmer överens med radon-
riskkarteringen.

Karta Radonrisk 
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Klimatförändringar
Framtida klimatförändringar medför ökad sanno-
likhet för översvämningar i anslutning till större 
och mindre vattendrag. Konsekvenser av över-
svämningar och större vattenflöden omfattar 
bland annat ökad erosion vilken i sin tur påverkar 
stabilitetsförhållandena inom lösmarksområden. 
Kraftigare och/eller mer ihållande regn (och snö) 
och tidvis effektiv grundvattenbildning kan bidra 
till sämre stabilitet genom förhöjda portryck. 

Inom utbredningen av FÖP Kode kan erosions-
skador redan observeras längs vattendragen 
och en ökad tillrinning kommer leda till mer ero-
sion. Detta kan leda till kritiska konsekvenser då 
kvicklera har påträffats längs vissa vattendrag, ett 
lokalt skred som följd av erosionsskador kan leda 
till en mycket större utbredning av skred

Hantering av framtida översvämningar kan också 
medföra behov av höjning av befintlig markyta. 
Detta innebär en tillkommande belastning som i 
tur kan erfordra stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Torka orsakar förutom problem för vattenför-
sörjningen en minskad mothållande kraft i vat-
tendrag. Vatten i vattendragen bidrar med en 
mothållande last som i princip motsvarar en tryck-
bank (geoteknisk stabilitetsförbättrande åtgärd).

Stabilitetsförhållanden
Majoriteten av höjdskillnader och slänter inom 
FÖPområdet förekommer längs bergsknallar 
och befintlig infrastruktur, där de geotekniska 
förutsättningarna översiktligt är goda. Däremot 
så finns det områden där jordprofilen består av 
kohesionsjord och ej är plan, i dessa områden 
föreligger skredrisk och bör utredas närmare. 
Kvicklera har påträffats längs Vallby-åns biflöde, 

vilket vid ett skred kan leda till stor omgivning-
spåverkan. Vidare har befintlig erosion längs 
vattendrag noterats, vilket kan vara tecken på 
pågående erosion som försämrar stabilitetsför-
hållandena vidare.

Sättningsbedömning
Tidigare geotekniska utredningar bedömer leran 
inom FÖPområdet  som huvudsakligen normal- 
till svagt överkonsoliderad. Konsolideringsför-
utsättningarna innebär att det finns en risk att 
långtidsbundna sättningar utvecklas i leran vid 
belastning från nybyggnation och uppfyllnader. 
Risken för differenssättningar vid varierande 
jorddjup ska utredas vid projektering av nybygg-
nation. Sättningsförhållanden erfordras utredas 
närmare i senare skede men bedöms inte på-
verka möjligheterna till framtida exploatering. 
Grundläggning på lösa jordar såsom lera bedöms 
kunna utföras med stödpålning eller på plintar vid 
ringa jorddjup.

Föreslagna förändringar i FÖPen
För de områden där exploatering har föreslagits 
i FÖPen har de geotekniska förutsättningarna 
beskrivits i den övergripande geotekniska utred-
ningen för varje delområde. Den geotekniska 
utredningen har gjorts i ett tidigt skede i planpro-
cessen vilket innebär att vissa områden eller de-
lar av vissa utredda områden har utgått ur FÖPen 
som exploateringsområde.

Inget delområde har bedömts helt olämpligt för 
exploatering men inom FÖPområdet finns det 
riskområden där det kan vara olämpligt att ex-
ploatera av flera olika anledningar. Eller att förut-
sättningarna behöver utredas vidare i kommande 
planläggning eller projektering.

Generellt så finns det risker utmed vattendragen 
vilket innebär att exploatering är olämplig. Längs 
med vattendragen är även behovet av att hante-
ra översvämning en viktig fråga. Genom att hålla 
vattendragen öppna kan dessa i stället, i enlighet 
med Grönstrukturplanen, användas som attrakti-
va grönstråk och samtidigt hantera dagvatten och 
skyfall.

Riktlinjer Geoteknik
• I samband med detaljplaneläggning ska 

de geotekniska säkerhetsfrågorna (ras, 
skred, erosion och slamströmmar) utredas 
och klarläggas. Detta får inte senareläg-
gas till bygglov/ byggande. Krävs åtgär-
der eller restriktioner för att säkerställa 
området ska detta tydligt framgå och re-
dovisas i planhandlingarna  

• Om det finns byggrätter i gällande de-
taljplaner som visar sig ha otillfredsställan-
de stabilitet för nyexploatering bör gällan-
de detaljplan upphävas och ersättas med 
ny 

• I samband med bygglov utanför detaljpla-
nelagt område ska de geotekniska förhål-
landena klarläggas. Här ska den sökan-
den själv göra ev. utredningar för att visa 
att marken är lämplig att bebygga  

• Kommande utredningar eller ställningsta-
gande avseende geoteknik ska utgå från 
de slutsatser som gjorts i PM Geoteknik 
samt FÖP Kode
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Miljö o Riskfaktorer 

Klimatanpassning
Vid planläggning och bygglovsärenden ska be-
byggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning, 
skred och erosion. Plan-och bygglagen (PBL) ger 
kommunen möjlighet att reglera skyddsåtgärder 
för att motverka dessa risker.

I samband med framtagande av FÖPen har en 
Grönstrukturplan gjorts för FÖPområdet.

I den har grönstrukturen övergripande studerats 
och hur dagvattenfrågan kan hanteras. Där har 
områden där dagvattenfördröjning behöver ske 
pekats ut. Synergieffekter som kan uppnås vid 
anläggning av grönytor är att kunna hantera höga 
flöden på markytan i samband med skyfall. Be-
byggelsen inom FÖPområdet har lokaliserats till 
mark som bedömts lämplig ur ett övergripande 
perspektiv avseende klimatanpassning.

Skyfallskartering  
Läs mer: Övergripande dagvattenutredning bilaga 4

För Kungälvs kommun har en skyfallskartering 
utförts av WSP 2016. Karteringen har utförts för 
ett 100-årsregn med 30 min varaktighet och med 
en klimatfaktor på 1,25. En skyfallskartering ana-
lyserar terrängens topografi och hittar lågpunkter 
i terrängen dit vattnet strömmar vid kraftiga regn. 
Skyfallsstråken kan utgöras av sammanhängan-
de gator och dikesstråk som leder regnvattnet 
på ytan mot recipienten. I skyfallskarteringen 
identifieras även lågpunkter i terrängen där regn-
vattnet kan samlas och bilda översvämningsytor. 

Inom FÖPområdet har fyra översvämningsområ-
den (A, B, D och E) identifierats med betydande 
vattendjup. Område C är beläget utanför utred-
ningsområdet. Området är en del av ett skyfall-
stråk och har bedömts vara en möjlig plats för 
dagvattenhantering. Vid skyfall väntas även alla 
de befintliga vattendragen svämma över med 
större vattendjup.

Skyfallsstråk är ytliga stråk där vatten rinner vid 
skyfall när ledningssystem går fulla. Skyfallsstråk 
kan bestå av diken, vägar eller andra lägre stråk 
i terrängen. Vid exploatering är det viktigt att 
skyfallsstråken bevaras eller leds om för att inte 
skapa instängda områden där översvämning kan 
ske.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) definierar samhällsviktig verksamhet som ” 

Karta skyfall
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Med samhällsviktig verksamhet avses verksam-
het, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nöd-
vändiga för samhällets grundläggande behov, 
värden eller säkerhet.” Det medför att en extra 
säkerhetsmarginal behövs för dessa anläggning-
ar gällande översvämningsrisker. Det är därför 
viktigt att kartlägga områdets samhällsviktiga 
verksamheter och hur de påverkas av skyfall. 
Inom Kode finns ett fjärrvärmeverk, en brand-
station, förskolor, skolor och äldreboenden som 
klassas som samhällsviktig verksamhet. Även 
transportinfrastrukturen som vägar och Bohus-
banan klassas som samhällsviktig verksamhet. 
Skyfallskarteringen visar att Tunge skola ligger 
nära ett område där större mänger vatten kan an-
samlas. Vid på- och avfarten till E6:an finns också 
risk för att vatten ansamlas. I övrigt ligger ingen 
verksamhet i direkt risk för översvämning.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Genom befintliga områden och förslag till områ-
den för ny exploatering har skyfallstråk identifie-
rats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor spa-
ras för planerade skyfallstråk genom områdena. 
Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med 
grönstrukturplanen för att skapa blågröna stråk 
genom områdena.

Ett varmare klimat kan innebära nya sätt att an-
vända stadsmiljön med nya krav på gröna lös-
ningar, behov av skugga under varma perioder 
hantering av regn under andra. FÖPen pekar ut 
grönytor och parker i stadsmiljön i Grönstruktur-
planen.

Buller
I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader finns bestämmelser om rikt-
värden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 
och flygplatser.

Vid framtagande av FÖPen har ingen övergripan-
de Trafikbullerutredning gjorts. Som underlag har 
använts Trafikverkets bullerkartläggning.

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Lokalvägar, E6 och Bohusbanan ger upphov till 
buller i Kode som i övrigt saknar kontinuerligt 
starkt bullrande verksamheter. E6 och Bohusba-
nan alstrar höga bullernivåer på kortare avstånd 
men också ett bakgrundsbrus som sprider sig 
långt ut över Kodes slättland. Just trafikens bak-
grundsbrus kan i praktiken vara svårt att värja sig 
från samtidigt som detta diffusa buller inte låter 
sig identifieras i de gängse bullerberäkningarna. 
Störningen som det diffusa bullret kan innebära, 
utgör ur ett legalt perspektiv en komfortfaktor för 
de som vistas här snarare än en begränsning för 
utveckling.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Utvecklingen av bostadsbeståndet inom FÖPom-
rådet behöver särskilt beakta lokalgator, E6 och 
Bohusbanan. Bostadsexploateringar i de centrala 
delarna, i närheten av befintliga industrier, restau-
ranger etc. behöver dessutom inventera och be-
akta eventuella källor som fläktar, processljud och 
lastkajer. För att omhänderta det ökade bullret 
från tillkommande trafik bör tillgängliga planverk-
tyg på alla nivåer användas: Vägar bör planeras 
så att trafik koncentreras och inte sprids ut över 

flera gator, kvarter bör planeras så att mindre 
känslig användning skyddar bostäder, absorbe-
rande mjuka material som gröna ytor bör beredas 
god plats och alternativa trafikslag bör ges hög 
prioritet.

När det gäller exploatering av bostäder i bullriga 
miljöer ställer numera sällan lagstiftningen sär-
skilt hårda krav och de flesta lägen är i slutändan 
möjliga att bebygga. Vad man behöver ha med 
sig i en plansituation är att folkhälsoaspekten är 
frikopplad från lagkraven för buller i boendemil-
jöer. Förhållandet blir tydligt vid en jämförelse av 
WHO:s bullerriktlinjer (WHO Environmental Noise 
Guidelines for the European Region (2018)) och 
trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Ytterst 
leder detta till att om lagens lägstanivå för omgiv-
ningsbuller tas för norm i bostadsutvecklingen, 
kommer folkhälsan påverkas negativt. För Kode 
som ännu är förskonat mot allvarliga bullerpro-
blem finns fortfarande möjlighet att planera för 
framtida goda boendemiljöer. Med hänsyn till Ko-
des småskalighet och landsbygdskaraktär är det 
rimligt att målsättningen avseende fasadbuller 
för bostäder uppgår till maximalt 55 dB(A) 
ekvivalentnivå vid nybyggnation eller ändringar 
i trafikinfrastrukturen (Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter 1996/97:53). 

Allmänt sett bör detaljplaneringen överväga 
platsens lämplighet, beskriva situationen och vid 
behov föreslå skydd mot omgivningsbuller. Detta 
innebär bland annat att bullerutredningar ska tas 
fram om det inte anses uppenbart onödigt och att 
eventuella skyddsbestämmelser stadgas i plan-
kartan. För efterföljande bygglovshantering och 
miljötillsyn krävs att detaljplanen hanterar buller-
problematiken på ett fullständigt sätt. I bygglovs-
hanteringen är plankartan och bullerutredningen 
särskilt viktiga medan det i ett tillsynsärende 
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enligt Miljöbalken (MB) kommer vara planbeskriv-
ning tillsammans med bullerutredning som utgör 
centrala dokument.

Föreslagna åtgärder enligt MKB
•	 Kommunen bör överväga att ta fram en 

övergripande strategi för att hantera om-
givningsbuller så att WHO:s rekommen-
derade nivåer på sikt underskrids 

•	 Bullerutredningar behöver tas fram för ny 
bostadsbebyggelse i området kring och 
mellan E6:an och Bohusbanan 
 

•	 En övergripande utredning och strate-
gi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 
områden planeras och placeras för att 
skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras 

•	 Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan be-
höva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses 
att bostäderna har tillgång till en tyst sida 

•	 För att öka de rekreativa kvaliteterna i 
de områden som avsätts som natur- och 
rekreationsområden bör möjligheten att 
genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över

Riktlinjer buller
•	 Bullersituationen ska utredas tidigt 

i planarbetet utifrån det skede som 
planeringen befinner sig i, så att tra-
fikbullerutredningen blir ett viktigt 
underlag vid utformning av ett bo-
stadsområde eller en skola (Målsätt-

Trafikverkets inventering av fasadbullermissioner där bullerkällan utgör statliga trafikanläggningar, 2020

ningen är att 55 dB(A) ekvivalentni-
vå inte överskrids vid bostadsfasad 
vid nybyggnation eller ändringar i 
trafikanläggning) 

•	 Ortens förtätning bör ske enligt 
strategin att mindre känslig bebyg-
gelse bereds plats i de mest bullriga 
lägena så att känsligare bebyggelse 
skärmas av
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Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen pekar ut förtätning i den centrala zonen 
runt stationen och Bohusbanan som en avgö-
rande del att möjliggöra ett hållbart attraktivt sta-
tionssamhälle.  Det innebär att frågan om eventu-
ella vibrationer behöver hanteras. Detta innebär 
att riskanalyser för markvibrationer kan behöva 
göras vid kommande planläggning, för att sä-
kerställa vilken typ av grundläggning eller val av 
byggnadsstommar som krävs. Tunga byggnads-
stommar (betong) är mindre benägna att vibrera 
än lätta (trä).  Pålning, gärna till fast berg förbättrar 
situationen. Åtgärder kan även krävas av själva 
järnvägen.

Riktlinjer Vibrationer
Vid planläggning intill Bohusbanan behöver riska-
nalys för markvibrationer göras samt geotekniska 
utredningar för val av grundläggning

Förorenad mark

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
I centrala Kode finns sju kända verksamheter 
identifierade som potentiellt kan ha orsakat föro-
reningar i mark. Utöver dessa ska även närområ-
det längs järnvägen betraktas som potentiellt för-
orenat samt befintliga eller tillkommande upplag 
av schaktmassor. Schaktmassor förekommer idag 
strax utanför FÖPområdet i tex bullervallar längs 
E6 samtidigt som det finns en efterfrågan på mer 
mark för upplag längs främst väginfrastruktur i 
området.

En av verksamheterna, en bensinstation är sedan 
tidigare sanerad till MKM-nivå medan övriga iden-
tifierade verksamheter inte riskklassats.

Luftkvalitet

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Luftkvaliteten som påverkar invånarna i en ort 
präglas främst av motortrafiken och utsläppande 
verksamheter i kombination med meteorologin 
och gaturummens utformning. Kode som ännu är 
en förhållandevis liten ort genererar av naturliga 
skäl små luftemissioner från trafik. Samtidigt är 
de centralt belägna verksamheterna inte av den 
sort som vanligtvis är beroende av vare sig större 
diffusa eller direkta luftutsläpp för sina processer. 
Naturligtvis finns en viss risk att verksamheter 
med mer potenta utsläpp till luft etablerar sig på 
befintliga industrifastigheter i serviceorten då 
detta är svårt att reglera genom senare kommu-
nal planering eller tillsyn. På samma sätt förhåller 
det sig med vägtrafiken, där omfattande exploa-
teringsföretag kommer generera mer trafik och 
kanske ett mer slutet gaturum på sikt vilket i 
slutändan kan försämra luftkvaliteten lokalt.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Den största källan till luftutsläpp i trakten är E6 
öster om Kode vilken med viss sannolikhet på-
verkar den så kallade bakgrundshalten av främst 
kväveoxider i orten. Eftersom de förhärskande 
vindarna är västliga och de största trafikmängder-
na flödar på ett visst avstånd, är centrala Kode 
förskonat från ett kontinuerligt påslag av starkare 
luftföroreningar från E6.

En utveckling öster om E6 ger naturligtvis det 
omvända, där en sämre luftkvalitet kan förväntas 
på grund av E6 tillskott till bakgrundshalten av 
främst kväveoxider men också partiklar.

Eftersom E6 är Trafikverkets anläggning omfattas 

den av luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens 
luftövervakning. Som trafikanläggning övervakas 
E6 genom kontinuerliga mätningar i Gårda och 
Mölndal vilket lämnar kunskapsluckor för det 
väsensskilda Kodeområdet avseende lokala ut-
släppsmängder. Kommunen har hittills fokuserat 
sin luftövervakning och egenkontroll till centrala 
Kungälv och Ytterby varför det saknas uppgifter 
om vilken luftkvalitet som kan förväntas i Kode. 
Med hänsyn till nuläget har Kode inte ansetts 
vara intressant att studera närmare och tröskel-
värden, miljömål eller miljökvalitetsnormer för luft 
har inte ansetts hotade.

Vibrationer

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Vibrationer från trafik på järnväg och väg kan ge 
upphov till störningar och obehag för de som 
bor eller uppehåller sig nära spåret eller vägen. 
Vibrationerna blir störst när tunga godståg passe-
rar i hög hastighet över finkorniga jordarter som 
t.ex. lera. Normalt orsakar vibrationer inte skad-
or på byggnader, men människor kan uppleva 
obehag och få störd sömn samt eventuellt andra 
hälsoproblem på lång sikt. Mätning av vibrationer 
görs enligt svensk standard SS 460 48 61:  ”Mät-
ning och riktvärden för bedömning av komfort i 
byggnader”.  Svensk standard anger att mycket 
få människor upplever vibrationer under skiktet 
”måttlig störning” som störande.  Måttlig störning 
innebär vägd hastighet 0,4–1,0 mm/s RMS. Ett hö-
gre värde än 1,0 bedöms som ”sannolik störning”. 
För att undvika störning för boende i riskområden 
är val av grundläggning och husstomme avgöran-
de.
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Riskklassningen, som utförs i enlighet med ved-
ertagen metodik för inventering (MIFO), har ännu 
inte utförts och kvarstår att göra i Kode. Ansvaret 
för utredningen åligger i stort kommunen medan 
miljöenheten är den part som utför det praktiska 
arbetet. Det finns i dagsläget ingen tydlig tid-
punktpunkt när arbetet kan tänkas vara färdig-
ställt.

Föreslagna förändringar i FÖPen
På sikt föreslås det centralt belägna verksamhets-
området söder om Hedsvägen ersättas där det 
prövas lämpligt med bostäder. Om ett potentiellt 
förorenat markområde föreslås exploateras innan 
kommunen utrett det enligt MIFO innebär det ett 
visst merarbete inom exploateringsprojektet. I 
sådana fall behöver mer bakgrundsfakta tas fram, 
dels om den specifika mark som ska bebyggas 
men ofta även omkringliggande verksamheter 
som potentiellt kan ha lett till påverkan på det 
tänkta exploateringsområdet. En av de identifie-
rade industrierna skulle kunna ha använt haloge-
nerade (klorerade) lösningsmedel, ämnen som är 
cancerogena och mycket spridningsbenägna.

Alla fastigheter som taxerats till industrienhet 
samt Guntorp 1:46 har markerats som potentiellt 
förorenade platser. Identifierade, potentiellt förorenade områden [E] markerade i centrala Kode. Markerad yta indikerar risk för 

markförorening
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Riktlinjer Förorenad mark
I samband med planläggning ska markunder-
sökningar utföras inom utpekade områden samt 
längs med Bohusbanan, där en viss risk för föro-
renad mark i anslutning till spårområdet relaterat 
till järnvägsanläggningen och transporter av far-
ligt gods kan finnas

Farligt gods

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Både E6 och Bohusbanan är utpekade far-
ligt-godsleder. Bohusbanan trafikeras med 
godståg tre till fyra gånger per dygn och då fö-
reträdesvis nattetid. Omfattningen av farligt gods 
varierar.  Vid exploatering inom 150 meter från 
transportleder för farligt gods ska länsstyrelsens 
riskpolicy tillämpas, vilket innebär att riskhante-
ringsprocessen ska beaktas.

Trafikverket anger att ingen ny bebyggelse bör 
tillåtas inom ett område på 30 meter från järn-
vägsspår. Detta skyddsavstånd ger utrymme för 
återkommande underhållsåtgärder samt för rädd-
ningsinsatser i händelse av (större) olycka eller 
andra problem förknippade med spårområdet. Ett 
tillräckligt skyddsavstånd till järnvägen medger 
även möjlighet till framtida kompletteringar med 
riskreducerande åtgärder, om eller när risksitua-
tionen skulle förändras.

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår förtätning i centrala Kode med 
bostäder väster om Bohusbanan och annan 
centrumbebyggelse öster om. I planprojekt som 
lokaliseras inom 150 meter från farligtgodsled 

ska en analys och sammanställning av risker och 
riskreducerande åtgärder genomföras. En sådan 
analys behöver ta i beaktande den riskkalkyl som 
vanligtvis görs i sådana sammanhang men också 
utlåtanden från berörda myndigheter som rädd-
ningstjänst, trafikverk, miljömyndigheter m.fl. 

Riskutredningar för tätare bostadsområden nära 
Bohusbanan kalkylerar vanligtvis den s.k. individ-
risken och samhällsrisken som låg på ett tämligen 
kort avstånd från spårområdet. Det bör poängte-
ras att riskkalkylen för individ- och samhällsrisk 
ger en bild av lägstanivån samhället kan tolerera i 
fråga om sannolikhet för mänskliga dödsfall i hän-
delse av olycka som tex en urspårning. Kalkylen 
i sig ger således ingen heltäckande bild av tänk-
bara egendomsskador, hälso- och miljöpåverkan 
eller möjlighet till räddningsinsats eller avhjäl-
pandeåtgärder vid varken större eller mindre 
olyckshändelser. Den övergripande riskanalysen 
och bedömningen av kommande exploateringars 
lämplighet intill Bohusbanan eller E6 behöver 
göras i det enskilda fallet och med fler faktorer än 
enbart kalkylerad individ- och samhällsrisk.

Riktlinjer farligt gods
En riskhanteringsprocess behöver genomföras i 
samband med fortsatt planering av bebyggelse 
inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan

Elektromagnetiska fält

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Transformatorstationer, kraftledningar och järn-
vägens kontaktledning avger elektromagnetisk 
strålning som man behöver ta hänsyn till i pla-
neringen för främst bostäder men också allmän 

plats. Vid detaljplanering behöver eventuell el-in-
frastruktur inventeras och undersökas genom 
kontakt med nätägare eller verksamhetsutövare 
avseende skyddsavstånd. Alla elanläggningar av-
ger elektromagnetisk strålning där det främst är 
magnetfältet som utgör en hälsorisk vid vistelse 
i detta vid höga nivåer. Riktvärdet för magnetfält 
som Kungälvs energi och miljöenheten förhåller 
sig till är 0,2 µT (mikro Tesla). Forskningen kring 
elektromagnetisk forskning vilar inte helt på fast 
grund men riktvärdet som kommunen beaktar 
säkerställer en hälsosam miljö och motsvarar den 
genomsnittliga vardagsexponeringen.

Luftledningar för el är också olämpliga i områden 
för lek och friluftsliv där tex drönare, drakar, fiske-
linor och eldning riskerar att krocka med intresset 
av att leda fram elen.

Bohusbanans kontaktledning behöver beaktas, 
elektromagnetismen från denna är inte möjlig att 
åtgärda lika enkelt som för andra kraftlinjer. Mag-
netfältet som alstras från kontaktledningar för-
svagas snabbt med avståndet från dem och vid 
30-talet meter är nivåerna förhållandevis låga.

Föreslagna förändringar i FÖPen
FÖPen föreslår exploatering av bostäder i områ-
den som berörs av elledningar. Eventuell mark-
förläggande får hanteras i samband med plan-
läggning.

Hästhållning och jordbruk

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
Kodes lantliga sammanhang ger en naturlig när-
het till jordbruksverksamheter som i sig kan verka 
störande genom buller, lukt och allergener. Även 
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om man i ett plansammanhang kan identifiera 
en risk för störning av detta slag är det inte alltid 
möjligt att tidigt analysera vilken påverkan eller 
genomslag den på sikt kan ha. För att undvika 
konfliktsituationer planeras med fördel både den 
framtida jordbruksverksamheten och nyare ut-
veckling parallellt där generösa skyddsavstånd 
till boendemiljöer och undervisningslokaler är en 
grundläggande förutsättning. 

Föreslagna förändringar i FÖPen
Eftersom boendemiljöer är något som förhopp-
ningsvis aktivt väljs av de inflyttande, är det viktigt 
att i ett lantligt sammanhang skapa en koppling 
mellan bostadsmiljö och omgivningen. En poten-
tiell ny Kodeinvånare bör möta orten i sitt rätta 
sammanhang för att kunna avgöra platsens lämp-
lighet för boende just för den individen. Dock 
kommer Kode som samhälle att förändras på sikt 
och delar av tätorten kommer att utvecklas med 

Karta elledningar

nya bostäder som prioriteras före hästhållning 
och jordbruk. FÖPen föreslår exploatering med 
bostäder och skola intill jordbruksmark. Här kan 
en övergång med grön buffertzon krävas både 
gestaltningsmässigt med hänsyn till landskapsbil-
den samt utifrån störningsrisk. 

Riktlinjer jordbruksmark
Vid planläggning intill jordbruksmark ska en buf-
fertzon finnas mellan bostadsbebyggelse och 
jordbruksmark. Hur buffertzonen bör utformas 
beror bl.a. på förhärskande vindriktning, topografi 
och verksamhetens omfattning

Verksamhetsområden

Nuvarande förhållanden och förutsättningar
I Kode finns centralt belägna verksamheter mel-
lan Bohusbanan och Jörlandavägen både inom 
planlagda områden och utanför.

Föreslagna förändringar i FÖPen
Inom FÖPområdet föreslås ett nytt verksamhets-
område Öster om E6. Förslaget innebär även 
att det verksamhetsområde som finns väster om 
Bohusbanan på sikt ersätts av bostäder och icke 
störande verksamheter. Om möjligt kan befintliga 
verksamheter flytta till nytt verksamhetsområde. 
Exploatering av bostäder intill befintlig eller nytt 
verksamhetsområde kan försvåra framtida expan-
dering av industrin samt att klagomål på buller 
och lukt med mera kan uppstå. Verksamheter 
som föreslås inom centrumbebyggelsen är av 
karaktären icke störande.
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8  KONSEKVENSER
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Konsekvenser
I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de 
analyser som utförts för att beskriva vilka kon-
sekvenser ett genomförande enligt FÖPen kan 
komma att innebära.

Miljökonsekvensanalysen (MKB) har tagits fram av 
Ekologigruppen AB (Bilaga 7).

En social konsekvensanalys (SKA) har tagits fram 
av White AB (Bilaga 8).

En ekonomisk konsekvensanalys (EKA) har tagits 
fram internt av Kungälvs kommun (Bilaga 9).

Alla konsekvensanalyser ligger som helhet som 
bilagor till FÖP Kode.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Läs mer: Bilaga 7

I Miljöbedömningsförordningen anges att en be-
tydande miljöpåverkan alltid ska antas när över-
siktsplanen anger förutsättningar för bland annat 
tätortsbebyggelse, industriområden, byggande 
av vägar och olika anläggningar för turism och fri-
luftsliv. Det innebär att en översiktsplan eller FÖP 
i princip alltid kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedöm-
ning inklusive en miljökonsekvensbeskrivning 
alltid ska göras när en översiktsplan upprättas 
eller ändras.

FÖPen för Kode utmärker sig inte från andra 
översiktsplaner genom att undvika intrång i oex-
ploa-terade områden eller dylikt. FÖPens möjlig-
görande av byggande förväntas till stor del gälla 
områden som idag utgörs av naturmark, åker-
mark m.m. Därmed kan det antas att FÖPen kan 
komma att innebära betydande miljöpåverkan.

Inför arbetet med FÖPen har ett avgränsnings-
samråd för miljöbedömningen genomförts med 
Länsstyrelsen. Syftet med  avgränsningsdoku-
mentet var att tydliggöra avgränsning av den mil-
jöbedömning som ska tas fram för FÖP Kode.

MKBn är framtagen utifrån en tidig version av 
FÖPens mark- o vattenanvändningskarta från 
februari 2022 samt utredningar som tagits fram 
parallellt med FÖP och MKB. Som en del i mil-
jöbedömningen har MKBns bedömning varit ett 
underlag i fortsatta arbetet med att ta fram en 
samrådshandling. Det innebär att flera frågor 
som lyfts i MKBn har hanterats eller beskrivits i 
samrådsversionen av FÖPen. Den fördjupade 
översiktsplanen anger hur kommunen anser att 
mark- och vattenområden i och kring Kode ska 
användas, både avseende exploatering av de 
centrala delarna och bevarande av de yttre områ-
dena. Fördjupningen innehåller även riktlinjer för 
hur utveckling av Kode ska genomföras.

I miljökonsekvensbeskrivningen har de åtta mil-
jöaspekter, areella näringar, landskapsbild, kultur-
miljö, rekreation och friluftsliv, naturmiljö, vatten-
förhållanden och klimatanpassning, trafikbuller 
samt risk – farligt gods och miljöfarlig verksam-
het, som enligt behovsbedömningen kan leda till 
betydande påverkan utretts.

Planens förhållande till lagskydd
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbal-
ken tas i anspråk endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och det-
ta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 
för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett ratio-
nellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta 

fall vara brukningsvärd. I det fortsatta arbetet 
behöver det förtydligas hur den föreslagna explo-
ateringen av jordbruksmark utgör ett väsentligt 
samhällsintresse.

Den fördjupade översiktsplanen medför risk för 
ökad ytavrinning på grund av ökad areal hård-
gjord mark vilket kan orsaka ökade flöden och 
försämrad vattenkvalitet i de nedströms liggande 
ytvattenförekomsterna Vallbyån och Koleröds-
bäcken. Detta kan i sin tur påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten i 
dessa ytvattenförekomster.

Bebyggelseutveckling föreslås i områden som 
är potentiella livsmiljöer för flera olika artgrup-
per som skyddas enligt artskyddsförordningen. 
Inför detaljplanering behöver naturområden och 
potentiella livsmiljöer som exploateras artinven-
terats, och beroende på resultaten kommer olika 
anpassningar och skyddsåtgärder krävas för att 
inte förbuden i artskyddsförordningen ska lösas 
ut.

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen. Det 
finns fornlämningar som ligger inom samt tange-
rar de västra områdena för ny bebyggelse. Det 
finns även fornlämningar, möjliga fornlämningar 
och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten 
av föreslagna bebyggelseområden som riskeras 
att påverkas negativt vid exploatering. Den som 
vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska 
ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 3 § bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga 
områden med blandad stadsbebyggelse samt 
komplettering med blandad stadsbebyggelse i 
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områden som gränsar till Bohusbanan och E6:an. 
Det kan medföra att antalet bostäder i Kode där 
ekvivalent ljudnivå överskrider 60 dB vid fasad 
ökar.

Planens viktigaste konsekvenser

Areella näringar

Planen bedöms medföra märkbara negativa kon-
sekvenser för jordbruk och pollinering eftersom 
brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt 
ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny 
bebyggelse. Planen bedöms medföra små ne-
gativa konsekvenserna för skogsbruk bedöms 
eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för 
ny blandad bebyggelse och ett för en större in-
dustriverksamhet.

Kulturmiljö och landskapsbild

Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt 
sammankopplade med varandra utifrån agrarhis-
toriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. 
Planen bedöms få stora negativa konsekvenser 
för kulturmiljö och landskapsbild då föreslagna 
områden för ny bebyggelse sammanfaller med 
tre identifierade landskapshistoriska värdekärnor, 
uppmärksammade i Landskapshistorisk analys 
vid Kode (Kula AB, 2021). Värdekärnorna bedöms 
vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom och i 
nära anslutning till tätortsområdet. Två av dem har 
stark koppling till riksintresse för kulturmiljövår-
den Solberga – Ödsmål och bedöms enligt den 
landskapshistoriska analysen vara störningskäns-
liga kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal forn-
minnen och möjliga fornlämningar av förslaget.

Rekreation och friluftsliv

Sammantaget bedöms att planen kan medföra 
märkbara negativa konsekvenser gällande rekre-
ation eftersom betesmarker, skogsområden och 
vattennära miljöer tas i anspråk och vyer över 
vad som är ett kulturhistoriskt landskap kommer 
att förändras påtagligt.

Naturmiljö

Planen bedöms medföra stora negativa konse-
kvenser eftersom i sammanhanget ganska stora 
arealer naturmark hårdgörs, åtgärder som irrever-
sibla och medför permanent förlust av naturvär-
den.

Vattenförhållanden och klimatanpassning

FÖPen bedöms medföra en ökad ytavrinning 
med risk för ökad frekvens av översvämningar 
såväl inom planområdet som utmed nedströms 
liggande vattendrag. Detta gäller främst Vallby-
åns tillflöde som kommer att motta större delen 
av det vatten som behöver avledas från föresla-
gen nybyggnation. Indirekt kan detta påverka 
befintlig vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde 
och miljömålet levande sjöar och vattendrag samt 
möjligheten att uppnå MKN i nedströmsliggande 
vattenförekomster. Den negativa påverkan på 
ytvatten bedöms mildras om de riktlinjer som 
anges i Kungälvs dagvattenpolicy tillämpas vid 
exploatering av marken.

Kumulativa effekter

FÖPen innebär att mark som idag används 
som jordbruk, betesmark eller skogsmark tas i 
anspråk för bland annat blandad bebyggelse 
och industri. Hur mycket jordbruksmark som för-
svinner på lång sikt i kommunen och regionen 
hänger samman med planeringen av tillgängliga 
markresurser samt hur markanspråket för bostä-
der och verksamheter kan minskas i framtiden. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa 
konsekvenser för den regionala livsmedelsför-
sörjningen i ett generationsperspektiv, om beho-
vet av regional självförsörjning ökar i framtiden.

Delar av den mark som idag ofta är betesmark, 
som tas i anspråk för bebyggelse har såväl kul-
turhistoriska värden som naturmiljövärden. En 
landskapshistorisk analys visar att samtliga kul-
turhistoriska värdekärnor inom planområdet tas i 
anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger 
negativa effekter på kulturmiljö och landskapsbild 
och den sammantagna effekter av ianspråkta-
gandet minskar den historiska läsbarheten av 
området. Den sammanlagda arealförlusten av 
betesmark över tid samt i kommunen minskar 
livsmiljöerna för arter knutna till betesmarker, vil-
ket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även 
spridningssambanden för berörda arter kan på-
verkas negativt. Ianspråktagandet av betesmar-
ken inom planområdet medför således negativ 
påverkan lokalt inom planområdet och ger även 
en liten negativ påverkan i den kommunala ska-
lan för såväl kulturmiljö som naturmiljö.

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen 
markanvändning medför kan sammantaget med-
föra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Det avrinnande vattnet från planområdet 
avleds direkt eller indirekt, via Vallby åns tillflöde, 
till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljö-
kvalitetsnormer i nuläget inte uppfylls.
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Social konsekvensanalys (SKA)
Läs mer: Bilaga 8

Den sociala konsekvensanalysen är inspirerad av 
Göteborgs stads modell för social konsekvens-
analys (SKA). En social konsekvensanalys består 
av en nulägesanalys med slutsatser och knäck-
frågor som ska ge inspel till pågående arbete, 
samt en konsekvensbeskrivning av liggande 
planförslag.

I nulägesanalysen sammanställs sociala värden 
och dessa sätts i relation till de övergripande mål 
kommunen har för ortens utveckling. I efterföljan-
de steg implementeras slutsatser från nuläges-
analysen i förslagsarbetet inom planen. Därefter 
genomförs en konsekvensbeskrivning av planför-
slagets sociala konsekvenser utifrån de sociala 
värden identifierade i nulägesanalysen.

SKA-verktyget utgår från fyra teman och fem skal-
nivåer. Tematiskt utgår vi från aspekterna: Sam-
manhållen stad, Samspel, Vardagsliv och Identi-
tet. Från en detaljerad skala till områdets roll och 
relation i sitt omland, i kommunen, i regionen och 
så vidare.

Sammanställda rekommendationer 

1. SAMMANHÅLLEN STAD

Bygg vidare på det som är bra med enklaverna 
av bostäder. Var noga med att gemenskapen och 
sammanlänkningen inom grannskapen inte går 
förlorad vid framtida planering.

Definiera tydligare vad som menas med centrum 
i Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Sam-
ling av funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv 
(gäller till exempel placering av hållplatser, bytes-
tider, avgångar och samlokalisering av funktio-
ner).

E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare ex-
ploatering i öster.

Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av 
ungas mobilitet.

2. SAMSPEL

Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdo-
marna i stället för om dem. Undersök placering 
av en egen hängplats utifrån ungdomarnas be-
hov.

Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på 
fler sätt, för olika invånargrupper och olika akti-
viteter. Se detta som en potential för närboende 
såväl som för kommunens övriga invånare.

Samla funktioner som möjliggör möten över grän-
ser (ålder, intressen etc.). Detta gäller även offent-
liga funktioner.

Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke 
kommersiellt, formellt/informellt.

3.VARDAGSLIV

Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbe-
folkningen och sysselsättningsmöjligheterna. 
Utgå från det befintliga näringslivet och addera 
lokaler för co-working, restaurang och möten.

Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och 
från Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad 
krävs för att Kode ska kunna erbjuda detta?

Planera mer utifrån hur olika funktioner ska an-
vändas tillsammans i vardagslivet. Detta kan 
exempelvis gälla placeringen av den nya skolan, 
idrottshall eller pendelparkering.

Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom 
att addera fler boendeformer och mindre 
boendestorlekar.
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SAMSPEL

Informella mötesplatser (tex hängplatser för ung-
domar) framkommer inte i förslaget.

Föreslagen grönstruktur förväntas erbjuda ett 
större utbud av aktiviteter samt tillgängliggöra 
mer av den tätortsnära naturen.

FÖPen och Grönstrukturplanen föreslår att Bräck-
eskogen, Långelandsskogen och Tungesko-
gen kopplas samman med Kvarndammen och 
Halltorpskogen, vilket skapar sammanhängande 
gröna stråk.

Exploatering föreslås främst på skogsmark eller 
jordbruksmark, vilket innebär en risk att tillgång-
en till rekreation påverkas.

Sammanlänkningarna av grönstruktur är otydlig i 
förhållande till markanvändningskartan.

Förslaget innehåller inga parker i centrala Kode 
utöver en mindre pocketpark.

Bibliotek och kulturverksamhet (kulturskola och 
allmän kulturverksamhet) planeras i anslutning till 
äldreomsorg, skola och station.

Planering av idrottshall pågår, men placering är 
inte utredd.

En blandning av kommersiella/ icke kommersiella 
platser (tex kulturverksamheter) i centrum skapar 
en variation av mötesplatser i centrum.

Stärkta GC-kopplingar med stationen som mitt-
punkt ökar förutsättningarna för centrum som 
mötespunkt.

Den föreslagna flytten av Lunnevi idrottsplats 
innebär en mer central och tillgänglig mötesplats.

Sociala konsekvenser av Utvecklingsstrate-
gi, Mark-och vattenanvändningskarta samt 
Förutsättningar och riktlinjer.

SAMMANHÅLLEN STAD

Planförslaget innebär en ökad exploatering av 
bostäder i anslutning till enklaverna, vilket kan 
göra dess fysiska sammanlänkningar starkare, 
men sociala sammanhållning svagare.

Förslaget definierar stationsområdet som en tyd-
lig centrumpunkt av samlade funktioner.

Riktlinjerna för exploatering kan genomföras på 
många olika sätt och innebära olika typologier, 
vilket gör förslaget svårbedömt.

Mer samlade och centralt placerade hållplatser 
samt förbättrade kopplingar för gång och cykel 
mellan tätortens omland och centrum gör mobili-
teten mer anpassad för pendling i vardagslivet.

FÖPen anger att 70% av alla skolelever bor utan-
för Kode tätortsavgränsning. Detta gör det svårt 
att bedöma mer exakt hur mobiliteten i förhållan-
de till vardagsliv ser ut.

Föreslagna vägar över eller under Bohusbanan i 
ett centralt och tillgängligt läge förväntas minska 
barriärverkan mellan Kodes östra och västra sida, 
samt ge bättre pendlingsmöjligheter.

Prioriteringen av starka GC-stråk påverkar ungas 
mobilitet på ett positivt sätt.

Förslaget beskriver främst större gång-/cykelstråk 
för exempelvis pendling mellan omland/kollek-
tivtrafik, vilket gör den lokala mobiliteten svårbe-
dömd.

Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla 
och koppla ihop funktioner, exempelvis genom 
att prioritera sammanhängande gång- och cykel-
stråk.

4. IDENTITET

Kode har en stark och rotad identitet. För att 
bygga vidare och forma en stark positiv identitet 
behövs en strategi för hur planprocessen drivs 
utifrån ett identitetsperspektiv, inte bara ett fram-
driftsperspektiv.

Utred utbyggnadsordningen för att undvika ris-
ken att förstärka frånkopplade boendeenklaver. 
Vad som byggs och i vilken ordning kommer 
starkt att påverka Kodes identitet.

Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för 
att bygga en positiv bild av Kode.

Arbeta för att addera fler anledningar att besöka 
och stanna upp i Kode - både temporärt och per-
manent.

Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsin-
hämtande och gemensamt utvecklande.

Temat är bristande - kräver fördjupat underlag. 
Studera till exempel befolkningssammansättning-
en för att se hur bilden av orten hänger ihop med 
verkligheten.

De sociala konsekvenserna av planförslaget är 
bedömda utifrån värden och utmaningar defi-
nierade i nulägesanalysen, och jämförs mot ett 
oförändrat läge (nollalternativet) där dagens över-
siktsplan (ÖP2010) gäller. Bedömningen är upp-
delad efter nulägesanalysens fyra teman, och har 
fokuserat på FÖPens Utvecklingsstrategi, Mark-
och vattenanvändningskarta samt Förutsättningar 
och riktlinjer.
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Kode. Cirka 1000 nya bostäder föreslås vilket 
beräknas ge cirka 2 400 nya invånare. Nya in-
vånare, arbetsplatser och service inbringar skat-
teintäkter och utbyggnad av FÖPen genererar 
intäkter vid försäljning av planlagd kommunalägd 
mark. Genomförandetiden för utbyggnaden av 
FÖPen bedöms till cirka 30 år, vilket medför en 
utbyggnadstakt på cirka 65–70 bostäder per år. 

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för 
FÖPen är mycket osäker då den är översiktlig 
och bedömer konsekvenser på lång sikt. När nya 
detaljplaner planeras görs en mer detaljerad eko-
nomisk bedömning av intäkter och kostnader. 

FÖPen innehåller åtta föreslagna utbyggnadsom-
råden. Inom 0–500 metersradien från tågstatio-
nen föreslås det en högre och tätare bebyggelse 
som innefattar bostäder i form av lägenheter men 
även verksamheter, handel och service. Utanför 
500 metersradien föreslås det bostäder i form av 
flerbostadshus men även en mindre del radhus/
kedjehus och inte lika hög och tät bebyggelse 
som den inom 500 metersradien. Tanken är att 
bygga ut områdena inom 500 metersradien först 
och sedan gå vidare med områdena utanför 500 
metersradien. Både äganderätt, hyresrätt och 
bostadsrätt föreslås för att locka olika typer av 
målgrupper. Vid byggnation av flerbostadshus 
skapas generellt en flyttkedja där en del äldre 
invånare flyttar till flerbostadshus från sina vil-
lor. Detta medför ofta att villan blir tillgänglig för 
yngre invånare, oftast med barn, vilket skapar ett 
effektivt utnyttjande av bostäder. Nya flerbostads-
hus, nya verksamheter, ny handel och service 
inom 500 metersradien medför ett rikare utbud, 
fler arbetstillfällen och medför sannolikt även att 
befintlig handel och service får ett större kundu-
nderlag. 

VARDAGSLIV

Fler bostäder och nya verksamheter skapar un-
derlag för nya arbetsplatser.

Ändring av markanvändning i befintligt verksam-
hetsområde kan påverka det lokala näringslivet 
negativt.

Tillförandet av flerbostadshus med lägenheter 
i varierande storlekar förväntas ge nya typer av 
flyttmönster i och till Kode.

Mer sammanlänkat vardagsliv med skola, pend-
ling och idrottsanläggning på samma ställe.

Befintlig skola föreslås utökas från 2 till 4 våning-
ar på sikt, vilket ligger i linje med ett samlat cen-
trum. Konsekvenserna av detta är dock i nuläget 
svårbedömda, bl.a. utifrån trafiksituation.

Förskolor ska enligt förslaget placeras så att de 
underlättar det vardagliga livet vid hämtning/läm-
ning.

Förslaget föreslår ett mer blandat bostadsutbud 
som kompletterar det befintliga beståndet. Den 
större variationen av upplåtelseformer minimerar 
negativa inlåsningseffekter i boendet.

Föreslagen grönstruktur förväntas främja rörelse-
friheten mellan bostad och natur.

Mer sammanhängande GC-stråk kopplar ihop 
viktiga målpunkter, vilket innebär ett mer jämlikt 
transportsystem med större rörelsefrihet.

IDENTITET

Den stora föreslagna exploateringen förväntas 
förändra Kodes mer småskaliga karaktär till mer 
tät och stadsmässig. Förtätningen av stationslä-
get blir särskilt viktig för Kodes identitet.

Exploatering föreslås i anslutning till samtliga av 

FÖP-områdets värdefulla kulturmiljöområden, vil-
ket riskerar påverka ortens befintliga identitet.

Planförslaget föreslår en utbyggnadsordning som 
startar kring centrum samt i områdena Ö Guntorp 
och Ö Halltorp. Det finns en eventuell risk att de 
enklaste lägena blir bebyggda först, vilket sna-
rare skulle sprida ut orten innan t.ex. service, cy-
kel- och gångstråk är etablerade. Viktigt att en ny 
centrumbildning går hand i hand med bostadsut-
vecklingen.

I den fortsatta planprocessen blir det viktigt att 
inte bara arbeta med en lokal medborgardialog, 
utan även ta med omland/Kungälv i stort. Även 
strategiska och välavvägda kommunikationsin-
satser behövs.

Sammanlänkning och tillgängliggörande av 
grönstruktur anses ge positiva konsekvenser för 
Kodes naturkaraktär, och kopplar samman orten 
med dess omland.

Ett tydligare resonemang kring dialog och för-
ankring genom planprocessen efterfrågas för att 
driva identitetsfrågan vidare.

Ekonomiska konsekvensanalys (EKA)
Läs mer: Bilaga 9

I Kode finns det möjlighet att förtäta inom be-
fintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur 
kan nyttjas. I de fall där kapaciteten överskrids 
krävs dock nya investeringar på gator, gång- och 
cykelbanor, vatten och avlopp etcetera. FÖPens 
vision är att stationssamhället Kode är en självklar 
del av Storgöteborg med god kollektivtrafik och 
pendlingsavstånd till grannkommunerna. För att 
lyckas med detta krävs stora investeringar som 
på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för 
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Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas 
byggrätter bedöms grovt hamna på cirka 900 
miljoner kronor. Kostnaden (exempelvis utbyggd 
infrastruktur och parkområden) inom utbygg-
nadsområdena bedöms grovt hamna på cirka 
250 miljoner kronor. Alla utbyggnadsområden 
bedöms genomförbara då de beräknas ha högre 
intäkter än kostnader. Exploateringsnettot för 
utbyggnadsområdena beräknas till cirka 630 mil-
joner kronor. Exploateringsnettot för kommunens 
del (kommunen äger idag  cirka 20 procent av 
utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 125 miljo-
ner kronor. Den totala kostnaden för kommunala 
följdinvesteringar som krävs för genomförandet 
av FÖPen bedöms till cirka 400 miljoner kronor. 
Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploate-
ringsnetto – kommunens följdinvesteringar (t.ex. 
skolor, äldreboende, vägar, gång- och cykelbanor 
m.m.) resulterar därmed i en förlust på cirka 300 
miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med 
hjälp av skattemedel.

Bohusbanan föreslås att överbyggas med gata 
och gång- och cykelbana, vilka bör finansieras 
med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En 
översiktlig kostnadsbedömning visar att den to-
tala kostnaden för föreslagen åtgärd hamnar på 
cirka 100 miljoner kronor. Dessa ingår i uppskatt-
ningen av kommunens följdinvesteringar.
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9  FORTSATT PLANERING 
OCH ARBETE
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Fortsatt planering och  
arbete

Den fördjupade översiktsplanen ska vara under-
lag för kommande planläggning, exploatering 
och utveckling av Kode.

Översiktsplanen ÖP 2010 i Kungälv utgår från att 
utvecklingen ska vara hållbar och planeringen 
strävar mot ett samhälle i balans. Att klara 
omställningen till ett hållbart samhälle kräver 
åtgärder på flera områden, där kommunen har ett 
stort ansvar. Några framgångsfaktorer är särskilt 
viktiga i genomförandefasen av FÖP är

• Politisk vilja

• Medborgardialog

• Inga avsteg från kollektivtrafikens utveckling

Här redovisas översiktligt behov av fortsatt pla-
nering och arbete som krävs för att uppnå den 
fördjupade översiktsplanens mål och riktlinjer.

Arbetsområden som identifierats av särskild vikt 
för uppfyllelse och uppföljning av utvecklingsstra-
tegin listas nedan:

Exploatering/planläggning
I det kommande arbetet med planläggning/mar-
kanvisningstävlingar ska FÖPen och dess rikt-
linjer användas som underlag. Detta gäller även 
planläggning/exploatering av privat mark. FÖPen 
utgör även ett stöd och riktlinje i kommande 
bygglovsgivning.

Processen avseende god gestaltning av-
ser både arbetet inom planprocessen 
och behovet av ett övergripande arbe-

te med Kulturmiljö/Arkitekturprogram.                                                                          
I det  kommande planarbetet ska de sociala 
frågorna hanteras utifrån den framtagna sociala 
konsekvensanalysen (SKA). En viktig fråga är ut-
byggnadsordningen som behöver utgå från de 
centrala delarna för att inte nya enklaver ska ska-
pas. Dessutom är kopplingen till stationen med 
gång- och cykelbanor en förutsättning för både 
nya och befintliga områden.

Infrastruktur Trafik
Kollektivtrafiken har en avgörande roll för resan-
det och utvecklingen i Kode och det är viktigt 
att den kommunala trafikplaneringen synkas 
med den statliga/ regional planeringen. Den 
fortsatta dialogen med Trafikverket, VGR, Väst-
trafik och GR om hur ett vidare arbete sker för 
att uppnå satta mål i FÖPen (och Trafikplan 2017) 
och Målbild tåg 2035 måste ske.

I FÖParbetet förordas alternativ 3 söder om 
Hedsvägen med en brolösning. Alternativet be-
döms innebära förhållandevis mindre ingrep i 
befintlig struktur och bebyggelse och samtidigt 
ge en någorlunda central placering. Förslaget 
kan samordnas med en eventuell omvandling av 
det centrala verksamhetsområdet söder om Hed-
vägen till bostadsområde. 

Utöver detta alternativ som är för både biltrafik, 
cykel och gående så krävs ytterligare passage 
för gående och cyklister för att inte järnvägen nu 
samt med en framtida utbyggnad till dubbelspår 
ska skapa en barriär. Dessutom förslås en lösning 
med gång- och cykeltunnel vid stationen.

Ytterligare utredningar och studier krävs avse-
ende hur dessa lösningar både tekniskt och 
ekonomiskt kan genomföras.

I dag är det flera väghållaransvariga inom Kode 
tätort vilket ställer krav på samverkan och behov 
av en översyn av väghållaransvaret. Det behöver 
planeras för vem som anlägger vad, vägförening, 
kommunen eller Trafikverket.

Infrastruktur Vatten -och avlopp
För att genomföra en byggnation i enlighet med 
FÖPen kommer det med stor sannolikhet krävas 
utbyggnation och förnyelse av befintliga va-an-
läggningar inom Kode. Stora delar av lednings-
nätet är ifrån 1970-talet och börjar nå slutet på sin 
tekniska livslängd och har därför ett kommande 
stort behov av förnyelse. Utöver detta så behöver 
de större överföringsledningarna ifrån Ytterby 
vara på plats innan ytterligare nybyggnation kan 
ske i Kode. 

Föreslagen exploatering kommer att ingå i kom-
munalt verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. 

Grönytor, Park, Rekreation och Eko-
systemtjänster
Grönstrukturplanen är ett styrdokument för kom-
mande utveckling av grönytor i Kode. Avsikten är 
att det ska vara ett levande dokument som ska 
revideras efterhand. Grönstrukturplanen innehåll-
er både ytor på kommunal och privat mark. Vissa 
områden och förslag kommer att hanteras i kom-
mande planläggning och exploatering medan 
andra är idéer som eventuellt kan förverkligas.

De parkytor som ansluter till, eller ingår i exploa-
teringsområden vid nybyggnation av lokaler, bo-
städer, infrastruktur ska i huvudsak exploatering-
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för rening av dagvattnet för att förbättra vatten-
kvalitén i recipienten.

Det krävs ett gemensamt ansvar i kommunen 
både för investering och drift för hantering av 
skyfall som inte ingår i dagvattenhanteringen i 
kommande exploateringar. Dessa ytor kan även 
vara tänkta som parkytor eller för dagvattenhan-
tering.

Redan i nuläget krävs åtgärder vid Vallbyåns bi-
flöde som översvämmas tex genom meandring 
av bäcken.

en bekosta. Samarbete mellan fastighetsägare 
och andra aktörer runt grönytor ska undersökas 
och finnas med i tidiga avtal, för att tillsammans 
kunna utnyttja och finansiera ytor över och under 
mark (dagvatten och växtbäddar) och skapa en 
hållbar och vacker utemiljö.

För att genomföra grönstrukturplanen behöver 
kommunen äska pengar, söka bidrag (LONA, 
Boverket) för ett flertal projekt, som pekas ut i 
Grönstrukturplanen för att utvecklas i hanteringen 
av dagvatten. Detta ska i tidigt skede planeras i 
samarbete med park och VA för denna gemen-
samma yta. Flertal ytor ägs inte av kommunen 
utan berör andra intressenter.

För att säkerställa möjligheten för allmänheten att 
använda grönområden såsom närströvområden 
samt för kommunen att utveckla områdena, be-
höver kommunen se över möjligheten att köpa 
mark för att få rådigheten.

Klimatanpassning
För att hantera ökade flöden behöver krav stäl-
las vid planeringen av ny bebyggelse. Det gäller 
bland annat höjdsättningen inom exploaterings-
området, att ytor avsätts för dagvattenhantering 
och att hänsyn tas till skyfallsvägar så att dessa 
inte byggs för. För att förhindra påverkan på reci-
pienten bör det dessutom planeras för släckvat-
tenhantering, speciellt från särskilt förorenande 
markanvändning såsom industriområden.

Huvuddelen av de föreslagna områdena för för-
tätning och ny exploatering ligger inom området 
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån finns 
ytor som identifierats som översvämningsytor där 
Valbyåns biflöde kan dämma upp mot befintlig 
mark. Här föreslås att grönytor sparas för att han-
tera översvämningen. Ytorna kan även utformas 
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INLEDNING

Under våren 2021 har Kungälvs kommun tagit hjälp av 
elever och medborgare i Kode för att ta reda på vad de som 
bor, verkar och vistas i Kode tycker och tänker om Kode, nu 
och i framtiden! 

Kungälvs kommun vill tacka alla som tagit sig tid att svara 
på enkät och kartformulär. I denna redogörelse har svaren 
sammanställts och vi har särskilt belyst de synpunkter som 
förekommer ofta. Synpunkterna har givit oss mer kunskap 
och infallsvinklar som kommer undersökas vidare i arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen för Kode. 

Syftet med den tidiga dialogen var att involvera med-
borgare, och för att få era synpunkter på vad ni tycker och 
tänker kring Kode och Kodes utveckling. Det hjälper oss 
framåt genom att kommunen nu vet mer om vad vi behöver 
fördjupa oss i samt vad som är viktigt att jobba lite extra 
med i just Kode. 
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BAKGRUND
VAD INNEBÄR EN FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR KODE?

Under våren 2021 har en medborgardialog genomförts i 
två steg: en generell dialog för samtliga medborgare och 
en dialog riktade till elever. Kommunen riktade även en 
specifik enkät till företagarna i Kode, men då enbart ett svar 
inkom har en sammanställnings inte varit möjlig. 

Medborgardialogen bestod av en enkät och kart-
formulär som publicerades på kommunens hemsida 
mellan 17 maj och 15 juni. 
Dialog med elever och lärare genomfördes med hjälp 
av rektor och lärare på Kode- och Tunge skola under 
feb-april 2021. 

I Kode finns närhet till hav och skog. Allt man 
behöver finns i Kode. (kvinna 25-39)

Kode är ett litet samhälle där ”alla känner alla” och 
hjälps åt. (kvinna 25-39)

Kode är ett trevligt samhälle med gångavstånd till 
skola, affär och tågstation. (kvinna 40-65)

Kode är ett litet samhälle med närheten till natur 
åkrar. Ingen storstadskänsla som Ytterby tyvärr har 

fått. (man 18-25)

Kode är den lilla byn med allt! (man 25-39)

Kode är en lantlig förort med bra kommunikationer. 
(man 40-65)

Medborgardialogen har gjort det möjligt att ta del av vilken 
bild Kodes invånare har av Kode. Dessutom åskådliggör 
medborgardialogen om vad Kodes invånare vill förbättra. 
Du som bor, verkar och vistas i Kode vet mest om tätor-
tens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Med-
borgardialogen genomförs tidigt i processen att ta fram 
en fördjupad översiktsplan och utgör, tillsammans med till 
exempel utredningar, ett viktigt underlag för kommunen. 
Medborgardialogen är även ett verktyg för att synliggöra 
det arbete som kommunen genomför inom den långsiktiga 
planeringen. Dina åsikter och tankar är ett viktigt underlag 
för kommunen!

Sedan mars 2021 pågår arbetet med att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Kode tätort. En översiktsplan är 
kommunens långsiktiga strategi för hur mark- och vatten-
områden och bebyggda områden ska användas, utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen gäller för hela kommu-
nen och är vägledande för arbetet med detaljplaner. En 
fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt avgrän-
sad del, i det här fallet Kode tätort. Det ger möjlighet att 
mer i detalj beskriva kommunens vilja, förutsättningar och 
utmaningar för tätorten.

MEDBORGARDIALOG 2021

VARFÖR MEDBORGARDIALOG?

VART GICK DET ATT DELTA I 
MEDBORGARDIALOGEN? 

DELAKTIGHETSTRAPPAN
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MÖJLIGHET ATT DRA SLUTSATSER

HUR HAR                    
MEDBORGARDIALOGEN 
SAMMANSTÄLLTS? 
Enkäten bestod av 12 frågor där fritextsvar var möjlig på de 
flesta av frågorna. De som har deltagit har därför kunnat be-
svara frågorna med egna beskrivningar. Svaren i fritext har 
hjälp oss få ut så mycket som möjligt av svaren, då covid-19 
pandemin försvårade fysiska möten för dialog.

Kartformuläret möjliggjorde att deltagande kunde marke-
ra platser på en karta utifrån olika kategorier (Bra, Dålig, 
Utveckling och Neutral) och skriva en kommentar kring 
platsen. 

Resultatet av enkäten och kartformuläret presenteras med 
hjälp av kartor, ordmoln, citat och sammanfattande texter. 

Den här sammanställningen är en sammanfattning av med-
borgardialogen. 

I enkäten fanns det en fråga med möjlighet att beskriva 
Kode med ett ord. Svaret på denna fråga har sammanställts 
i ett så kallad ordmoln som genererar storleken på ord, ba-
serat på hur frekvent det ordet har använts.

Citat används för att komplettera kartor och löptext. Med 
citat går det att få en bredare och mer levande uppfattning 
av vad som inkommit i medborgardialogen. I enstaka fall 
har uppenbara stavfel rättats till.

De sammanfattade texterna är en sammanslagning av de 
vanligaste förekommande svaren, mer eller mindre tolk-
ning har varit nödvändig.  

Resultatet från kartformulären har sammanställts i kartor 
för respektive kategori (bra, dålig, utveckling och neutral). 
I kartorna redovisas punkterna som medborgarna själva pe-
kat ut markerade med färgkod. Till kartorna kopplas sedan 
kommentarer som berättar om de olika plasterna.  

Frågor med svarsalternativ har sammanställts i diagram.

Eftersom antalet svarande på medborgardialogen är rela-
tivt få i relation till antalet boende i Kode kan inga säkra 
slutsatser dras av medborgardialogen. Bland de svarande 
finns också en överrepresentation av åldersgruppen 40-
65år, vilket innebär att dialogen inte var fulltäckande över 
alla åldrar. Ungdomar var en sådan grupp där deltagande 
saknades helt. Resultatet från medborgardialogen kan dock 
ändå bidra med viss kunskap om hur boende eller besö-
kande i Kode kan uppleva tätorten. Det ger kommunen 
värdefull information om Kode och lyfter fram idéer eller 
möjligheter från olika perspektiv. Resultatet med tillhöran-
de beskrivningar är en tolkning av enskilda och subjektiva 
uppfattningar av platser och området. Samma plats kan av 
en person uppfattas som tråkig men vara en annan persons 
favoritplats. 

KARTOR

ORDMOLN

CITAT

SAMMANFATTANDE TEXTER

DIAGRAM
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MEDBORGARDIALOGEN
METOD OCH GENOMFÖRANDE

FRÅGORNAS FORMULERING

Medborgardialogen genomfördes digitalt i form av en en-
kät och ett kartformulär. Enkäten bestod av 12 frågor, där 
majoriteten av frågorna gav möjlighet till fritextsvar. För 
att få information och synpunkter kring specifika platser i 
Kode kompletterades enkäten med ett digitalt kartformu-
lär. Kartformuläret möjliggjorde att de som svarade kunde 
markera ut platser på en karta utifrån olika kategorier och 
skriva en kommentar kring platsen.
 
Information om enkäten publicerades på kommunens soci-
ala medier. Information om medborgardialogen spreds även 
på affischer runt om i Kode samt kontakt via föreningar för 
att sprida informationen om den pågående dialogen. 

Det flesta frågorna gav möjligheten för deltagare att svara 
i fritext, och endast några få hade svarsalternativ. Kommu-
nen har under pandemin inte har haft möjlighet att föra di-
alog genom platsbesök och prata med medborgarna direkt. 
Anledningen till att fritext valdes var för att få ut så mycket 
som möjligt av frågorna genom att ge medborgarna möjlig-
het att med egna ord förklara sina tankar och åsikter. 

Till kartformuläret fick deltagande välja kategorier och pla-
cera dessa i en karta. Deltagande kunde välja mellan katego-
rierna Bra, Dålig, Utveckling eller Neutral och gavs sedan 
möjligheten att skriva i fritext om den platsen de valt att 
markera.

FRÅGOR TILL WEBBENKÄT

• Vad karaktäriserar Kode? 

• Vad finns det för värden i Kode? Vad är bra/mindre 
bra?

• Hur ser du på förutsättningarna för människor i   
olika invånargrupper att bosätta sig i Kode? 

• Hur ser du på Kode som en plats för barn och  unga?

• Känner du dig trygg i Kode?

• Vad upplever du som tryggt/otryggt?

• Hur reser du oftast i vardagen? 

• Vad skulle få dig att resa mer hållbart?

• Hur ser en bra/attraktiv bytespunkt för kollektiv   
trafik ut för dig?

• Vart är centrum i Kode? Hur tror du att det kom      
mer utvecklas och växa i framtiden?

• Vill du att det blir fler invånare i Kode?

• Hur tror du att Kode har utvecklats fram till 2050?

DELTAGANDE
Enkäten besvarades av 213 personer med olika kopp-
lingar till Kode. De flesta av de svarande är boende i 
Kode tätort eller strax utanför. En del av dessa skrev 
att de även arbetar i Kode. Övriga var arbetande i 
Kode eller besökare/uppväxta. 

Totalt svarade 201 personer på kartformuläret. 

Antal

50
40
30
20
10

Ålder 0-12 12-18 18-25 25-39 40-65 65+

Av de deltagande var 57%kvinnor och 43% män
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WEBBENKÄT SAMMANSTÄLLNING

KODE – EN TÄTORT NÄRA HAVET, 
LANDBYGDEN, NATUREN OCH STADEN.
Kode karaktäriseras av småskalighet och närhet. De boen-
de i Kode uppskattar   närheten till hav, landsbygd, natur 
och stad. Kode är en mindre ort där medborgarna finner 
lugnet, tryggheten och gemenskapen bland den karaktärsgi-
vande villabebyggelsen. Den omgivande naturen och jord-
brukslandskapet är en viktig del av ortens karaktär och den 
lantliga atmosfären beskrivs återkommande som positiv och 
eftersträvansvärd. Förutsättningarna för barn och unga är 

”Det är nära till allt och det finns skogar, vägar att 
cykla på, lekplatser och det är inte så mycket bilar.” 

(elev i årskurs 3)

”Tråkig framsida, men trevligt när man väl kommit 
in.” (man 40-65)

Kode karaktäriseras av sin unika natur och det 
jorbrukslandskap som finns där. Det stora slättland-

skapet runt Solberga och Kode samt närheten till 
havet i väster och storskogen i öster.Närheten till 
kommuniktioner och storstaden gör Kode unikt. 

(man 40-65)

Kode är en trygg ort som lyckats växa kontrolle-
rat och utan att tappa sina attraktiva grundvärden. 
Det är nära till den basservice man kan behöva och 
samtidigt nära till hav och fina skogsmiljöer. Många 
av oss har bott här länge och känner varandra och 
orten. Det är en bra blandning åldersmässigt och 

vad man utövar för yrke. (man 65+)

Kombinationen av livet på landet och närheten till 
storstaden. (man 18-25)

Vackra omgivningar, värdefull jordbruksmark med 
vackert slättlandskap, fina skogsområden samt hav 
och kust. Gång- och cykelavstånd till viktig kollek-

tivtrafik. (kvinna 65+)

goda eftersom det finns bra miljöer för barnen att leka och 
röra sig fritt på. Järnvägen och buller från E6 upplevs som 
negativa faktorer som karaktäriserar tätorten. 

I Kode finns goda pendlingsmöjligheter och grundläggande 
service. Samtidigt som många beskriver utbudet av service 
som bra i Kode efterfrågas det utveckling av service och 
centrum, då centrum  idag i princip är helt obefintligt. Kol-
lektivtrafiken skulle kunna förbättras genom fler avgångar 
mellan Kungälv och Kode och mellan Kode och övriga delar 
av kommunen. Det finns ett behov av cykelvägar till när-
liggande områden och havet då det i dagsläget är otryggt 
att cykla på de smala landsvägarna kring Kode.  Det saknas 
även trottoarer och övergångsställen på vissa platser inne i 
tätorten.

Kode kan även karaktäriseras av avsaknaden av saker att 
göra, vilket ger Kode karaktären av att vara tråkigt. Det 
hade kunnat förbättrats med elljusspår, ordentliga gångsti-
gar och fler platser för spontanidrott. 
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KODE – MEDBORGARNAS BESKRIVNING 
AV KODE MED ETT ORD
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KODE – EN VILLATÄTORT

Det finns många värden i det villaområde som Kode är idag 
och flera uttrycker att det är en bra plats för barnfamiljer 
och att det finns en god samhörighet där alla är välkomna. 
Men förutsättningarna för olika invånargrupper att bosätta 
sig i Kode beskrivs som bristande eftersom att det finns en 
avsaknad av hyresrätter och billigare bostadsrätter. Bristen 
på varierande boendeformer utgör ett hinder för många in-
vånargrupper. För exempelvis studenter, äldre, hushåll med 
endast en inkomst eller personer som saknar ekonomiska 
resurser beskrivs utbudet som begränsat. Ungdomar eller 
studenter kan ha svårt att hitta en lämplig bostad. Flera 
skriver dock att ungdomar sannolikt är måttligt intresse-
rade acv att bo i Kode, bland annat då platser för socialt 
umgänge beskrivs som obefintliga. Liknande problem finns 
även för äldre som vill sälja sin villa men bo kvar på orten, 
eller frånskilda personer. 

Pendlingsmöjligheterna i Kode är bra men bristen på hy-
resrätter och billigare bostäder tillsammans med bristen på 
service (apotek, restauranger, café, gym, etc.), mötesplat-
ser och aktiviteter tillsammans beskrivs som problematisk 
för flera invånargrupper, både ur ekonomiska och sociala 
aspekter. 

”Idag saknas nästan helt förutsättningar för 
människor som inte kan köpa villa att bosätta sig i 

Kode.” (man 40-65)

”Kode är än så länge en fin plats för barnfamiljer. 
Ungdomar kanske inte är så intresserade av att bo i 
Kode. Knappast studenter heller. Det är bra att det 
finns bostad för äldre och ensamstående.” (kvinna 

40-65)

”Dåligt med lägenheter, både stora och små! Många 
som säljer sina hus vill bo kvar i Kode, men finns få 
möjligheter. Ungdomar tvingas att flytta från Kode 
mot sin vilja. Har du inte möjlighet att köpa villa, 

är det svårt att bo här!” (kvinna 40-65)

Barnfamiljer med två vuxna har goda förutsättning-
ar. För dem med en eller låg inkomst är det svårare 
pga. få hyresrätter. Det vore bra med fler hyresrät-
ter i området för att yngre och äldre skall kunna bo 

kvar. (man 25-39)

Dåliga förutsättningar, enformigt boende. Passar 
barnfamiljer och pensionärer, ungdomar, studenter 
och ensamstående har svårt att hitta lämpliga bostä-

der. (man 40-65)

Det är nästan bara familjer som kan bo här. Finns 
väl några lägenheten men det är otroligt begränsat.

(kvinna 25-39)

Kode är jättebra för barnfamiljer och ensamståen-
de.(kvinna 18-25) 
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KODE – EN BRA PLATS FÖR 
BARNFAMILJER

”Jag tycker att en stor fördel med Kode är att det är 
just mycket barnfamiljer. Mina tidigare upplevelser 
när det blandas olika invånargrupper i ett område 

är tyvärr negativ.” (kvinna 18-25)

Toppen ort att växa upp på, dock är det tydligt 
att det saknas en mötesplats för ungdomarna. De 

härjar nu vid Hede förskola och förstör.
 (kvinna 25-39)

Superbra område för barn. Bilfria skolvägar, många 
lekplatser, skog.

Inte mkt att hitta på för 15-17-åringar. (Kvinna 
25-39)

Kode är en bra och trygg plats för barn och unga. Det finns 
flera områden med mycket lite trafik där barnen kan leka, 
bra naturområden och flera aktiviteter för barn. Tillgång till 
förskola beskrivs som bra men brist för äldre barn. 

Återkommande är dock bristen på aktiviteter och saker att 
göra för unga och ungdomar. För barn finns mycket kvali-
teter i Kode, men många lyfter att när barnen kommer upp 
i åldrarna finns det begränsat med aktiviteter och mötes-
platser. Scoutkåren och fotbollsklubben nämns som positi-
va, men utöver dessa är utbudet begränsat. Platser för ex-
empelvis spontanidrott nämns som önskvärda tillsammans 
med flera samlingpunkter för ungdomar.  

”Barn har goda förutsättningar för att växa upp i 
Kode. Jag valde att flytta hit just för dessa förutsätt-

ningar.” (Man 40-65)

De bilfria vägarna nere i samhället är perfekta för 
barn att känna sig trygga att röra sig mellan hus, 

lekplats och kompisar. Lekplatserna har börjat rus-
tas upp, men fler behövs. Kanske skate-park.

Finns inget för ungdomar. De hänger vid förskola/
skola efter stängning i brist på annat. (Kvinna 29-

35)

Tryggt för barnen att växa upp på mindre ort
 (kvinna 40-65)

Närhet till natur. Fotograf: Kode skola fritids

Lekplats. Fotograf: Elever på tunge skola
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KODE – EN TRYGG TÄTORT

Många beskriver Kode som en trygg och trivsam plats med 
god gemenskap. Kode är en lugn ort där många känner var-
andra och föräldrar våga släppa ut sina barn då det är be-
gränsat med trafik i bostadsområdena. 

Många upplever trafiksituationen i Kode som otrygg, fram-
för allt runt järnvägsöverfarten, Kodemotet och de höga 
hastigheterna på vägarna genom och runt Kode. De höga 
hastigheterna tillsammans med avsaknaden av upplysta 
gång- och cykelbanor är ett problem för cyklister och gå-
ende. I tätorten finns även brist på trottoarer inom områ-
dena, många beskriver dessa gator som trygga då det inte 
är mycket trafik, men är oroliga för ökad trafik när Kode 
växer.

Ungdomar som stökar på kvällarna nämns av många som 
problematiskt, framför allt vid Hede förskola. 

198 personer svarade på frågan om de känner sig 
trygga i Kode. 

99.5 % Svarade, JA de känner sig trygga i Kode

0.5 % svarade, NEJ de inte känner sig inte trygga i 
Kode.  

INNERGATORNA I KODE

”Tryggt: många äldre och barnfamiljer.
Otryggt: höga hastigheter och tät trafik.” (man 25-

39)

”Tryggt att man känner många och att det är lagom 
stort.” (kvinna 40-65)

”En trygg plats med bra sammanhållning, framfö-
rallt genom föreningslivet. Otryggt är trafiksitua-

tionen vid järnvägsöverfarten.” (kvinna 40-65)

”Det hade behövts belysta gång och cykelbanor 
längs dom stora vägarna. även mindre gator inne 

i samhället saknar ofta trottoar eller att den är 
enormt smal.” (Man 25-39)

Trygg ”stämning” inne i samhället.Otryggt i tra-
fiken.Otryggt runt pendelparkeringen. (kvinna 

40-65)

Just att det är familjärt och alla hälsar gör att man 
känner sig trygg.(kvinna 25-39)

”Tryggt: Scaftplaneringen, starkt föreningsliv, 
nystartad nattvandrargrupp, social kontroll i god 

bemärkelse. (man 25-39) 
 

Otryggt: järnvägen, bristen på belysning på vägen 
till Kareby. ”
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KODE - SOM STATIONSAMHÄLLE

Behovet av fler och bättre cykelvägar nämns av flera som 
en förutsättning för att kunna cykla i större utsträckning. 
Utökad cykelväg utmed Hedsvägen, samt till Solberga och 
Jörlanda. För boende strax utanför Kode lyfts behovet av 
cykelvägar till centrala Kode.
 
Många som idag använder kollektivtrafiken för vardags-
pendling tycker den är bra. Kollektivtrafiken skulle dock 
kunna förbättras genom utökade avångar  på helgerna och 
flera ser fördelar med dubbelspår i framtiden. Flera tror att 
dubbelspår kan skapa fler avgångar och därför underlätta 
pendling med tåg. Av de som kör bil i vardagen nämnde 
många att de gärna åker tåg till Göteborg på andra ärenden, 
förutsatt att man är ensam. Är hela familjen med, är det bil-
ligare med bil. Fler nämner även att kollektivtrafikens tider 
inte är tillfredsställande för fritidsresor som ligger utanför 
rusningstider. 
För många som inte reser kollektivt är det livssituationen 
som gör det svårt att resa mer hållbart, tex barn eller an-
norlunda arbetstider. Det gör det att svårt anpassa till tåg-
tider eller att kollektivtrafikens tider inte täcker deras ar-
betstider, flera nämnde även att de använder tjänstebil till 
och från jobbet. 

Den anledningen som angavs av flest personer som anled-
ning till att de inte åker mer kollektivt är de längre resti-
derna och byten som inte fungerar. Många skriver att det 
är svårt att pendla till Kungälv och att det behövs ökad kol-
lektivtrafik från centrala Kode till Kungälvs tätort. Högre 
turtäthet och smidigare byten. Många som vanligtvis kör bil 
nämner även biljettpriserna måste sänkas för att det ska vara 
värt att resa med kollektivtrafiken i stället för bil. 

”Jag skulle åka oftare om Tåget ej var så fullsatt.” 
(man 25-39)

”Förbättra tillförlitligheten för tåg och bussar, och 
informationen då något går fel.” (Man, 40-65)

”Lysande allmänna kommunikationer i Kode.” 
(kvinna 40-65) 

”Cykelbanor behövs. Värdefullt med cykelbanan 
söderut på gamla E6 till Kungälv. Jag åker ofta tåg 
till GBG och behöver ta med cykel. Det går oftast 
bra på tåget. När buss ersätter tåg kan cykel ej tas 

med, det är en mycket stor nackdel! Detta behöver 
kommunen diskutera med Västtrafik och se till att 

det blir en lösning.” (Kvinna 65+) 

”Måste gå fler bussar mellan Kode och Kungälv, 
en tågstation vid resecentrum hade hjälpt. Med 
bil har jag 30 min dörr till dörr med jobbet men 

med kollektiv trafik tar det en timme då jag ska ta 
mig vidare från centrum i kungälv och det är inte 

hållbart med att lämna/hämta barn på förskola och 
skola.” (kvinna 25-39)

Bil 67 %

Kollektivt 22 %

Cykel: 4%

Hur reser du oftast i vardagen, till exempelvis arbete 
eller skola? 

Gång: 1%

Kombination: 4%
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KODE - EN ATTRAKTIV KNYTPUNKT

Många i Kode är nöjda med Kode station, och utrycker att 
stationen är bra som den är idag. Det behövs dock fler pen-
delparkeringar, både för bil och cykel. Pendelparkeringarna 
måste vara säkra för fordonen samt vägen till och från. Åter-
kommande är även vikten av trafiksäkerhet samt tydliga och 
säkra övergångar. För att kunna samordna med fler ärenden 
nämns den västra sidan spåret som bra för pendelparkering. 
Att samla kollektivtrafiken på ett och samma ställe nämns 
också som en viktig punkt av flera kodebor, förslagsvis nära 
stationen, det är inte kul att vänta på expressbussarna ute 
vid motorvägen.

En bra bytespunkt ska ha frekventa avgångar med korta vän-
tetider där byten mellan buss och tåg är synkade. Det ska 
vara korta avstånd mellan bussar, tåg och parkeringar. Allt 
ska finnas samlat på ett ställe för att undvika spring mellan 
olika hållplatser. En bra bytespunkt har mycket människor 
i rörelse och ska vara upplyst, det får gärna finnas service.

”Järnvägsstationen utmärkt men det behövs fler 
parkeringar till stationen. På västra sidan. Många 
handlar i affären eller hämtar barn på hemvägen. 
Man vill ju inte passera järnvägsövergången ett 

antal extra gånger.” (kvinna 65+)

”I Kode måste det finnas bilparkering vid pendel-
hållplatserna. Förbättrad övervakning av cyklar och 

mopeder. Tågstationen är bra, men parkeringen 
räcker inte till.” (man 40-65)

”Där bussar och tåg är synkade. Att de utgår från 
Kode. Dvs inte startar turen som tex vid Ingetorps 
gård. Varken vuxna eller unga kan då nyttja bussen 
när de kommer med tåg/buss eftersom det är x 

antal km emellan. Varför inte ist utgå fr Kode stn/
korsvägen” (kvinna 40-65)

”Samlat på samma ställe så man inte behöver skynda 
sig mellan olika hållplatser.” (kvinna 25-39)

 
”Vi hade behövt en rymligare plats för pendeltrafik 
där bussar och tåg kan mötas på ett säkert sätt för 
gång och cykeltrafikanter. Ett nytt Kode resecen-

trum.” (kvinna 40-65)

”Gärna samlat med tåg och buss nära butik.”  (kvin-
na, 40-65)
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KODE – CENTRUM OCH SERVICE

På frågan var centrum låg fick vi in många skilda svar. Flera 
specifika platser återkommer som svar, bland annat tågsta-
tionen, ICA , Circle K eller återvinningsstationen. Många 
svarar även att centrum är över ett större område, till ex-
empel mellan skolan och macken, mellan ICA, stationen 
och Circle K eller att hela Kode innefattas i centrum. Ett 
annat återkommande svar är att det inte finns något cen-
trum, och några ifrågasätter även behovet av ett centrum 
i Kode. 

Många hade gärna sett ett mindre och mer samlat centrum. 
Flera lyfter samtidigt att det är svårt för ett centrum att ex-
pandera på den västra sidan av järnvägen (runt ICA) och att 
centrum måste flytta för att kunna expandera. Flera lyfter 
platsen där det idag ligger industrier som lämplig för ut-
veckling av centrum, (och att dessa verksamheter behöver 
flyttas utanför tätorten). Centrum skulle också kunna för-
flyttas till utanför dagens Kode, i samband med att det till 
exempel byggs bostäder på åkermarken väster om Guntorp.

Flera invånare i Kode vill nödvändigtvis inte ha en föränd-
ring av centrum och påpekar att det nog inte behövs ett 
centrum i Kode. Samtidigt lyfts behov av service, tex vård-
central, större bibliotek och frisörsalong. 

”Så länge det inte finns planskild järnvägsövergång 
blir samhället delat i två delar. Skall Kode växa mås-

te man ta i tu med den frågan.” 

”Centrum är ICA Kode. Vi vill inte ha det på något 
annat sätt. Inga storstadskomplex saker som tex 
torg m.m. Det är bra som det är.” (man 40-65)

Vi behöver ett tydligare centrum. Vill gärna se ett 
torg som främjar och håller liv i invånarnas kom-

munikation. (kvinna 40-65)

Ica känns som centrum, men jag tror man måste 
flytta centrum om Kode skall växa. (man 40-65)

Jag tror inte att det finns ett riktigt ”centrum” i 
kode. För mig är nog centrumet ganska utspritt. 
Men jag tycker inte heller att det behövs någon 

konkret mittpunkt. Många av oss samlas lite om-
kring och trivs bra med det.(man18-25)

Kode är en by, det behövs inget centrum! (kvinna 
25-39)

Järnvägen är ett hinder för att utveckla den delen 
som framtida centrum. Eventuellt ett centrum på 
motsatt sida mellan motorväg och gamla riksvägen 
om villor inlöses. Krävs då en gång och cykeltunnel 
under järnvägen vid stationen. Busstrafik med an-
slutning till tåg och för befintlig skola skulle också 

kunna ligga på den sidan om järnvägen. (kvinna 
65+)

Svårt att expandera när järnvägen ligger mitt i. 
Svårt att expandera när man inte får bygga på od-

lingsmark. (kvinna 25-39)

ICA. Fotograf: Elever på tunge skola
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Av de som svarade på enkäten anser en mindre majoritet 
att Kode gärna får växa, men många lyfte också fram att det 
behövs en del åtgärder innan Kode kan växa. Många anser 
att Kode bör växa genom etablering av nya områden istället 
för genom förtätning av befintliga områden som innebär att 
till exempel grönområden tas i anspråk. Om det ska byg-
gas så bör det byggas hyresrätter. Det bör heller inte byggas 
för mycket för fort, utan det är viktigt att samhällsservicen 
hänger med i utvecklingen. Infrastrukturen måste också 
byggas ut/åtgärdas i takt med att Kode växer och Kode bör 
inte växa förrän järnvägsöverfarten samt korsningen Kode-
vägen/Hedsvägen är åtgärdade. Landskapsbilden är viktig 
vid ny byggnation för att känslan av Kode ska bevaras.

Cirka 14% svarar att Kode inte nödvändigtvis bör växa mer 
utan att Kode är lagom och som det är, ett mindre, lantlig 
och lugnt samhälle. Ska Kode växa är det enbart måttligt. 

Cirka 30% svarar nej till att Kode ska växa med fler in-
vånare. De som skriver varför tycker att Kode är lagom i 
storlek nu och anledningarna till att bo i Kode försvinner, 
det vill säga en landsbygds ort omgärdat av åkermark och 
gröna kullar. 

”Helt förstört.” (elev årskurs 6)

””Sorgligt nog så har vi väl en större 
matvaruaffär, större skola och fler boende 
som byggts in i de öppna fälten som idag. 
Omger Kode samhälle. Man har tappat 

den lantliga känslan. Med andra ord - till 
det sämre.” (kvinna 25-39)

”Jag hoppas att det ser ungefär 
likadant ut.” (man 40-65)

”Jag tror att orten har blivit större, fler 
bostäder, mer lägenheter. Jag känner 

oro för att Kode blir ett stort bostads-
område, att natur och jordbruksmark 
bebyggs, men att servicen fortsatt är 

centrerad till Kungälv.” (kvinna 40-65)

”Med mer service, bättre framkomlighet för 
gångare och cyklister.” (25-39)

”Solbergaslätten inom tätortsav-
gränsningen bebyggs. Oavsett var 
skolan hamnar blir det bebyggelse. 

Utan planfri järnvägskorsning 
kommer inte samhället att funge-

ra.” (kvinna 65)

”Kanske större och fler invånare. 
Kanske lite mer som en stad.” 

(elev årskurs 4)

”Jag vill se ett hållbart samhälle som uppmunt-
rar till miljöanpassade boenden med klimatpo-
sitiva hus, en variation av unga och äldre inne-
vånare. Jag vill se smarta kommunikationer till 

såväl norr som söder ut.” (man 40-65)

”Solbergaslätten inom tätortsav-
gränsningen bebyggs. Oavsett var 
skolan hamnar blir det bebyggelse. 

Utan planfri järnvägskorsning 
kommer inte samhället att funge-

ra.” (kvinna 65)

”Det kommer knappt vara någon 
skog och väldigt mycket hus och 

bostäder” (elev årkurs 6)

”Inget kan bli bättre. För allt är 
jättebra.” 

(elev årskurs 3)

”Jag tror att det Kode vi känner idag kommer förtätas. Jag tror att 
området expanderas och att man väljer att bygga åt inlandet, samti-
digt som man sparar slätterna till lantbrukarna och livsnjutarna. Jag 
tror att man gör det man måste och samtidigt ser att Kode har en 

karaktär som bör föras vidare!” (man 18-25)

Ja, men.. 13 %

Måttligt/osäker/inte 
nödvändigtvis: 14 %

Ja: 43%

Vill du att det blir fler invånare i Kode? 

Nej: 30%

KODE - I FRAMTIDEN
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KODE - PLATSER OCH UTVECKLING?
”Bra plats för ny skola. Närhet till Hedsvägen för att slippa 
mer trafik än nödvändigt in i samhället. Från samhället 
enkelt att komma till ”bakvägen” utan att barnen behöver 
ut i trafiken.”

”Bra område för vidare byggnation av bostäder i Kode.”

”Bra plats för att skapa ett nytt centrum med handelsområ-
de bostäder och utbildning.”

”Bostäder med en hög hållbarhetsprofil som andar framtid! 
Ev handel i samband med ett torg. ”Bilfattig” gestaltning.”

”Bygg bostäder här med nya boendeformer och med blan-
dade strukturer.”

”Ytterliggare plats för mer bostäder”

”Nya bostäder för att fylla upp lucka mellan samhällen”

”Bygg om Tunge skola till ett riktigt fint äldre-
boende, med havsutsikt!”

”Vore bra om Tunge skola kan användas till 
något vettigt i framtiden. En rejäl ombyggna-
tion behövs nog, kanske kan en kursgård eller 
vandrarhem etableras. Skulle vara kul med lite 
turism här i södra Bohuslän.”

”Eventuellt ytterligare en plats för fler bostäder, 
dessutom bör bäcken användas för en attraktiv 
gestaltning (t ex en bra cykelväg längs med 
vattnet, några områden uppdämt till våtmark 
osv)”

”Det är en bra fotbollsplan för barnen, behöver 
uppdateras med nytt nät och nytt lager med grus. 
Kanske någon lampa att lysa upp på de sena grill-
kvällarna då barnen vill spela länge men ha nära 
hem.”

”stationsområdet bör utvecklas för att behålla 
tåget i Kode, mer pendelplatser behövs men 
även lägenheter i centrala Kode är en brist”

”Kodevägen och även gc-bana vid stora delar 
av Kodevägen är smala. Kan det görs om till 
en gångfartsgata där bilar, cyklande och gå-
ende samsas på trafikytan på lika villkor? Det 
kanske blir billigare än att bredda Kodevägen. 
Dessutom tystare för boende.”

”Dålig/obefintlig belysning Kode återvinning 
station.”

KARTFORMULÄR SAMMANSTÄLLNING

Karta 1: Platser där invånarna föreslår olika typer av utveckling, exempelvis cykelvägar, utveckling av 
naturområden, verksamhet eller ny bebyggelse.
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”Bra med bevarad landskapsbild över slätten” ”Grönområde med skyddad natur för fågelliv. Mycket bra. 
Här finns också en trevlig damm som används flitigt av 
barnen på vintern för skridskoåkning.”

”Fint skogsområde utan närhet till biltrafik. Barn kan 
springa fritt i skog och på vintern fryser dammen för 
skridskoåkning”

”Viktigt rekreationsområde! Kan dock utveck-
las och bli ännu bättre. Löparspår, gångväg som 
även kopplar ihop med skogspartiet väster om 
(vid Tunge).”

”Väldigt bra naturområde för promenader, 
bärplockning, svamp och lek. Många stigar i en 
naturskön gammal skog, med ”stock och sten”. 
Dock är skogen privatägd och det finns så klart 
en risk att den kommer att avverkas en dag.”

”Bra skogsområde att bevara närströvoområde”

”Väldigt fin utsikt över slätten. På vintrarna 
finns här ibland ett längdskidespår.”

”bra med öppen landskapsbild”

”Väldigt fin promenadväg för barn med mycket 
djur att titta på”

”Trevligt promenadstråk med mycket djurliv och 
lekmöjligheter”

”Skog som närströvområde med höga naturvär-
den samt naturlekplats som bör bevaras. Används 
av många: boende, barn, skola / förskola. Sådana 
gröna lungor är attraktiva för tätortens utveckling 
och viktiga i framtidens klimat!”

”Skapa en natur- / äventyrslekplats, t ex med 
utegym, linbana, picknickplats, mm.”

”Skogen, härligt att ha nära till en skog att kunna 
ta promenad med barn och djur. Känna att man 
kommer bort lite från villaområdet och ger mysig 
atmosfär till oss boende i Kode.”

”Tummen upp till en butik som finns i samhäl-
let. Perfekt när man glömt något”

KODE - PLATSER SOM ÄR BRA

Karta 2: Platser som invånarna pekar ut som bra, exempelvis välanvända rekreationsområden, service, 
bevarandevärda platser och landsbyggd. 
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”För hög hastighet (70km/h) på Hedsvä-
gen inne i samhället. 70km/h-gränsen bör 
flyttas.”

”Dålig synvikel för cyklister”

”Ingen bra plats för ny skola. Blir mer trafik på villagator-
na.”

”En vansinnig placering av en skola!”

”Kaoskorsning. I icke-covid-tider en mardröm 
med lämningar till skola, rush till pendelparke-
ringar, tågpassager.”

”Många tåg, det är ofta som man behöver vänta 
vid bommarna för tåggenomfart. Generellt 
mycket hög trafik på lilla Kode vägen.”

”Bygg om överfarten till en planskild korsning”

”övergångsställe behövs innan järnväg från ton-
sjö mot guntorp”

”den åkermark som ägs av kommunen sköts 
dåligt. På grund av korta arrenden finns det 
ingen lantbrukare som vill lägga ned arbete om 
man riskerar att bli av med arrendet komman-
de år. Skall man inte exploatera marken så sälj 
till någon lantbrukare som kan bruka marken 
ordentligt. Alternativet är att arrendera ut med 
längre avtal”

”Här bryr sig idag ingen om hastighetsbegränsning-
en, tyvärr. Gupp, kamera? Något sånt behövs. Och 
30 km/h bör även gälla förbi brandstationen.”

”Dålig/obefintlig belysning Kode återvinning 
station.”

”Farlig järnvägsövergång för gående och cyklande 
(däribland många barn!)”

”E6:an utgör en mycket stor ljudkälla för näs-
tan hela Kode. En bullerplank bör byggas.”

”mycket intressant lösning för hur bussen ska 
tillbaka upp på motorvägen. Detta kommer 
att bli problematiskt närkode expanderas... 
Jag skulle säga ta bort korsningsmöjligheten 
fullständigt och ersätt korsningen från söder-
gående motorvägen med en rondell.”

KODE - PLATSER SOM ÄR MINDRE BRA

Karta 3: Platser som invånarna pekar ut som mindre bra, exempelvis gällande trafik, säkerhet, place-
ring av samhällsfuntioner och bostäder. 
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ELEVDIALOGEN
METOD OCH GENOMFÖRANDE

Genom kontakt med rektorerna på Kode och Tunge sko-
la sattes en lärargrupp samman. Syftet med lärargruppen 
var dialog med skolorna i Kode i samband med detaljpla-
neläggning av en ny skola i Kode. I samband med detaljpla-
nen skulle dialog med eleverna genomföras, dialogen för 
detaljplanen för skola och den fördjupade översiktsplanen 
sattes därför samman. På grund av den pågående pandemin 
var kommunens möjligheter att närvara i skolan begränsa-
de. Lärarna och fritidspedagogerna ansvarade för att sprida 
information om syftet och genomförandet av enkäten till 
sina elever. 

Eleverna på Tunge skola fick svara på en enkät digitalt. Elev-
erna var också ute på platsbesök, tog bilder och elevernas 
kommentarer samlades i det digitala formuläret av deras 
lärare. 

På Kode skola genomförde fritids en inventering där elev-
erna tog bilder på platser de ofta går till under fritids och 
skoltid 

Tunge skola har ett stort upptagningsområde, vilket inne-
bär att nästan 60% av eleverna bor utanför Kode tätort. 
Många av eleverna vistas därför sällan eller aldrig i Kode, 
utan främsta relationen till Kode är kompisar och lågstadiet. 

FRÅGORNA
Det flesta frågorna gav möjligheten för deltagare att svara 
i fritext, och endast några få hade svarsalternativ. Kommu-
nen har under pandemin inte har haft möjlighet att föra di-
alog genom besök i skolan och prata med eleverna direkt. 
Anledningen till att fritext valdes var för att få ut så mycket 
som möjligt av frågorna genom att ge eleverna möjlighet att 
med egna ord förklara sina tankar och åsikter. 

DELTAGANDE
Totalt deltg 179 elerv från klass 3-6

80
60
40
20

Ålder Klass 6

Antal

Klass 5 Klass 4 Klass 3

FRÅGOR TILL ELEVERNA

• Vad brukar du hitta på utomhus i Kode?

• Hur långt får du gå själv utan någon vuxen? 

• Vad tycker du är bäst med Kode? 

• Vad tycker du inte om med Kode?

• Saknar du någonting i Kode? 

• Hur tror du att Kode kommer att se ut år 2050?

• Hur tar du dig till skolan
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KODE ENLIGT BARN OCH UNGA

På fritiden brukar barnen i Kode hitta på flera aktiviteter 
utomhus. Några av de vanligaste svaren som inkom var att 
barnen cyklar runt, går hem till kompisar eller går prome-
nader med kompisar. De brukar också gå till ICA, gå till 
pizzerian eller spela fotboll. Många är också i skogen där 
det finns möjlighet att till exempel bygga koja. Det är också 
populärt att köra parkour. På vintern går det också att åka 
skridskor på en damm nere vid Hede förskola. Större vägar 
och järnväg som barnen inte alltid får korsa själva innebär 
begränsningar i barnens frihet. Det är inte alltid barnen får 
röra sig över dessa barriärer på egen hand.  

Under skoltid eller fritids finns det flera platser dit eleverna 
går tillsammans med lärare och fritidspedagoger. Skogsom-
rådena i Kode används flitigt inom skolverksamheten, samt 
de lekplatser och bollplaner som finns runt om i Kode. 

ELEVDIALOG SAMMANSTÄLLNING

Kode skolaTunge skola

Pulkabacken intill bräckeskogen är populär bland barnen 
på vintern. Fotograf:Kode skola fritids
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KODE - ELEVERNA BESKRIVNING AV 
KODE MED ETT ORD
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DET BÄSTA MED KODE

Det bästa med Kode är att det är ett mindre samhälle där 
det är nära till allt, till exempel affär, ICA, tåget och bussen. 
Eftersom Kode är litet är känslan av trygghet större än i en 
större tätort. Storleken gör att det är lätt och nära att gå och 
cykla hem till kompisar. Närheten till skogen är uppskattad. 
Det är bra att bussen och tåget går ofta och att det är nära 
till Kungälv. Skolorna i Kode beskrivs som bra och Kode IF 
I är uppskattat.

”Det ligger nära tåget och bussen men också att dom flesta 
kompisar bor nära” – elev i årskurs 6 

”Det jag tycker bäst om med Kode är att husen ligger 
väldigt nära varandra och det för mig är en känsla så att 

man känner sig trygg som t.ex. vart man en går så kan man 
alltid se minst ett hus.” - elev i årskurs 6  

”Det är en perfekt storlek och det är blandat ”stad” och 
landet. Det finns en affär och många olika saker att göra.” - 

elev i årskurs 6  

”Det bästa jag tycker med Kode är att det finns så många 
härliga ställen.” - elev i årskurs 6  

”Det är nära till allt och det finns skogar, vägar att cykla på, 
lekplatser och det är inte så mycket bilar.” - elev i årskurs 3

”Det är inte komplicerat här.” - elev i årskurs 5 

”Man kan alltid hitta på något att göra oavsett vilket väder.” 
- elev i årskurs 5

”Litet och ett sött samhälle. Bra för småbarn och det finns 
ett ICA nära.” - elev i årskurs 6  

Eleverna pekade ut flera platser i Kode som de tycker är 
bra. Bland annat naturområdet med dammen nära Heds-
vägen, Naturområdet vid skolan och flera lekplatser. Även 
ICA och Pizzerian vid bensinstationen.

Lekplats. Fotograf: Kode skola fritidsNärströvområde bräckeskogen. Fotograf: Elever på tunge skola 
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DET MINDRE BRA MED KODE

Det mindre bra med Kode är att det finns ungdomar som 
skapar otrygghet och stör genom att de kör moped och epa-
traktor som låter och att de skräpar ner. Nedskräpning är 
något som många ser som ett problem. En annan negativ 
aspekt med Kode är att det inte finns så många affärer. 

Det var också en stor del av eleverna som besvarade enkä-
ten som inte kunde komma på något som inte är bra med 
Kode, utan tycker att Kode är bra som Kode är och därför 
inte kan bli bättre. 

”Många ungdomar slänger burkar och massa skräp.” - 
elev i årskurs 4

”Biblioteket är typ aldrig öppet” - elev i årskurs 6  
”Det finns inte några riktiga övergångsställen på min 

väg till skolan.” - elev i årskurs 5

”Det finns så få busshållplatser och dom ligger långt 
bort från centrum” - elev i årskurs 6  

”Det jag inte gillar med Kode är att husen ligger 
ganska nära varandra i alla fall där jag bor.” - elev i 

årskurs 6 
 

”Jag gillar inte att det inte finns så många affärer.” - 
elev i årskurs 4

”Det är så mycket bilar som kör där och det är för 
nära skolan.” - elev i årskurs 6  

”Det jag inte gillar med Kode är att fotbollsplanen 
ligger så långt bort från samhället.” - elev i årskurs 6  

”Det som är mindre bra med Kode är att det ligger 
”mitt ute i ingenstans”, det är svårt att ta sig till andra 
som inte bor i Kode om man inte blir skjutsad.” - elev 

i årskurs 6  

”Det är jättemycket skräp överallt.” - elev i årskurs 4

”Jag gillar inte att det finns så många ungdomar som 
förstör.” - elev i årskurs 4

”Tågstationen, den låter ganska mycket.” - elev i 
årskurs 6

Det här saknas i Kode….

… busshållplatser 
… asfalterad cykelbana till Tunge skola
… simhall och idrottshall. 
… mountainbikeleder
… polisstation
… fler butiker och restauranger.
… en skatepark eller lekplats för lite äldre barn. 
… den tidigare lekplatsen som kallades för lastbilen. 

Många som besvarade enkäten tyckte också att det 
inte saknades något alls i Kode.  Industriområdet. Fotograf: Elever på tunge skola

Eleverna Pekade ut industriområdet och järnvägsöverfarten 
som mindre bra. 



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Medborgardialog FÖP Kode

25

RESEVANOR

Många elever på Tunge skola åker oftast buss, eller till ex-
empel åker buss på vintern och cyklar på sommaren. Många 
elever tar sig till skolan på olika sätt, ibland får de skjuts, 
ibland tar de buss och ibland cyklar de. En mindre andel går 
eller cyklar, cykel är vanligare än att eleverna går. Hur elev-
erna tar sig till skolan beror på väder och vind. En mindre 
andel får oftast skjuts. 

Eleverna fick också besvara frågan hur de helst åker till sko-
lan. Majoriteten av de som redan åker buss skriver att det 
är det sättet de helst tar sig till skolan på. Flera elever lyfter 
dock upp problematik med att åka buss, till exempel att den 
är sen ibland eller att bussen går tidigt på morgonen (och att 
föräldrar därför ofta skjutsar istället). Flera nämner också 
att det är dåligt eftersom de som bor i Kode (och därmed 
inte har tillräckligt långt för att bli skolskjutsberättigade) 
måste köpa ett eget busskort.
Några elever skriver att de väljer att cykla eller gå för att det 
är bra för miljön. Många som blir skjutsade är nöjda med 
det. Flera elever skriver också att de gärna skulle vilja bli 
skjutsade varje dag. 

Buss/cykel

Cykel/gång

Buss

HUR RESER ELEVERNA TILL SKOLAN

Kombo med skjuts

Skjuts

Stationen. Fotograf: Elever på tunge skola 

Cykelbana mellan områden i Kode tätort
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HUR TROR ELEVERNA KODE KOMMER SE UT 2050?

År 2050 tror eleverna att Kode kommer att vara större, 
med fler och större hus än idag. Det kommer att bo fler 
invånare i Kode. Det kommer kanske inte finnas någon skog 
kvar utan istället kommer det vara fler bilar och fler butiker. 
Kanske kommer Kode vara lite mer som en stad. 2050 tror 
eleverna också att det kommer ha byggts en ny, större skola. 

Överlag är eleverna nöjda med Kode och tycker att Kode är 
bra som det är, och att det borde fortsätta vara som det är 
idag. Men Kode skulle också kunna bli bättre om det växer, 
så att det kommer fler affärer och om det slängdes mindre 
skräp på gatorna, fanns fler övergångsställen, bättre prome-
nadvägar och mer växlighet. 

KODE I FRAMTIDEN ENLIGT BARN OCH UNGA

Samtliga elever pekade ut att trafiksituationen kring statio-
nen behöver förbättras. Den öppna gräsytan i norr skulle 
kunna utvecklas och göras trevligare. Eleverna tycker ock-
så ut att de flesta lekplatserna i Kode behöver förbättras.

”Jag tror att Kode alltid kommer att vara en liten stad 
men ändå rätt mysig. Jag tror att Kode kommer att vara 

fint med höga moderna hus och väldigt mycket mera fint.”  
(elev i årskurs 6)

”Kanske större och fler invånare. Kanske lite mer som en 
stad.” (elev i årskurs 4)

”Det kommer knappt vara någon skog och väldigt mycket 
hus och bostäder” (elev i årkurs 6)

”Det känns inte som om det kommer vara lika mycket 
glädje.” (elev i årskurs 6)

”Hoppas att vi har bättre skolor och att det fortfarande är 
ett ganska litet område.” (elev i årskurs 5)

”Husen kommer vara borta och stora fabriker kommer 
vara här.” (elev i årskurs 5)

”Helt förstört.” (elev i årskurs 6)

”Inget kan bli bättre i Kode. För allt är jättebra.” (elev i 
årskurs 3)

”Jag tycker att det inte ska bli för stort men några fler 
affärer. Kanske fler bussar som går till Kode så att man kan 

ta tåget.” (elev i årskurs 6)

”Med riktiga övergångsställen skulle det definitivt kunnat 
bli bättre.” (elev i årskurs 5)

Fotbollsplan dit elever ofta går
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SLUTSATSER
Bebyggelse
 • Kode är en lugn, trygg tätort med mycket gemenskap
 • Kode är en bra plats för barn och barnfamiljer
 • Det finns brist på varierade bostadstyper, framförallt billigare bostäder och hyresrätter. vilket för det   
 svårt för hushåll med en inkomst (ungdomar, äldre, ensamstående etc.) att bo kvar eller flytta till Kode. 
 • Kode borde växa genom att nya områden bebyggs, inte genom förtätning av befintliga områden. 
 • Kode borde inte växa förrän järnvägsöverfarten är åtgärdad. 
 • Det får gärna bli fler invånare i Kode men det får inte byggas för mycket för fort.

Trafik 
 • Trafiksituationen kring järnvägensöverfarten och Kode motet är otrygg
 • Behov av att utveckla gång-och cykelbanor både inom tätorten men framförallt kring tätorten. 
 • Det finns en god kollektivtrafik men restiden är lång på grund av osmidiga byten. Kollektivtrafiken kan bli  
 bättre med dubbelspår och ett samlat stations- och bussområde. 
 • Tätare avgångar från landsbygden in till Kode behövs, och mellan Kode och Kungälv.
 • Det behövs fler pendelparkeringar, både för bil och cykel. 
 • Tåg och alla buss behöver vara synkade och ligga på ett gemensamt ställe. 
 • Det är ofta livssituationen som omöjliggör hållbart resande. 
 • Smidigare byten och billigare biljetter hade gjort kollektivtrafiken mer attraktiv

Centrum och service
 • Det finns grundläggande service men den behöver utökas
 • Det är oklart om Kode har ett centrum idag och vart det i sådana fall ligger, men det kan finnas potential att  
 utveckla 
 • Många ser gärna ett mer samlat centrum framöver, men då behöver centrum kanske flytta. 
 • En bra plats för centrum vore platsen där alla industrier ligger eller kanske väster om Kode, på åkermarken  
 som kanske kommer bebyggas. 
 • Flera påpekar också att ett centrum kanske inte behövs eller att ingen förändring är nödvändig. 

Landsbygden och naturen eller grönstruktur
 • Landsbygden och jordbruksmarken karaktäriserar Kode
 • I kode finns närheten till det mesta: havet, landsbygden, naturen och staden
 • Närströvområden är mycket uppskattade men behöver utvecklas med elljusspår och ordentliga gångstigar. 

Barn och ungdomar
 • Kode är en bra plats för barn men mindre bra för ungdomar. 
 • Det finns för lite aktiviteter för ungdomarna vilket gör att de istället stökar runt. 
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DET FORTSATTA 
ARBETET
Resultatet av medborgardialogen utgör ett viktigt kun-
skapsunderlag om tätorten och hur Kodes invånare upp-
lever sin närmiljö. Under hösten 2021 kommer resultatet 
och sammanställningen av medborgardialogen presenteras 
för politiker i kommunen, inför deras fortsatta visionsarbe-
te för Kode. 

Denna sammanställning utgör tillsammans med de utred-
ningar som kommer tas fram, till exempel grönstruktur-
plan, trafikutredning med mera, underlag inför framtagan-
de av den fördjupade översiktsplanen.  

Tack för era synpunkter! 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  

 
2019 2025 2031 2040 2060 

Solberga 
församling 

4 657 5 400 5400 6 200 10 000 

Kode 1600 1800 2050 2600  5500 
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SP_RL̀PaUV R�XL̀�[QYY
XZ̀`ZRX�bQUPZP�[QYY�

VR�̂QU�bPVUU�Ẑ�VOLX\
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Qjac[QR�
\̂R]VYbSVcZ[URU�ê]�̀XQR
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�Vb[c[�RU�WXQ�mXRUQR_
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OD776AI;�=@ID?G]̂_̀àbcdbefg̀bch ijklm]l�nopp�p]

qrlm]�stu�uvpw
swrxxr�poqwxo

pyz]j

{|}~�����{���������||��
~�}����|�}�|������}���

�������~����~���
���������||�}������}����

���}~���}��}���~}|}����
����~�}������

�}�������}~����}�������
����|�����~���|�������||�

�~������}~�����
�����||}� ������¡���}�

�����}���������|������
������|� �

£¤¥¦§¦̈©ª«̈¬¦̈©®�¬®�̄
°°̄�̈«¬¦̈©®�¥±²�

³®¥́µ¤̈©®�¦¥ª�̄µ̈®©
¦�©¤¥¦§¦̈©ª�¶©®� ¥¦¦�ª¬·¦¤¥®̧�¹©�º·́
®̄®�̈·°°�»¼®�»¬°½¬®́� ¥±²�°·»¦¤»̄°·̈©̈ ¾¥»©®¤©̈

¿ÀÁÂÃÂÄ�]̂_̀àbcdbef
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SAMMANFATTNING

I samband med Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Kode har Markera tagit fram en
dagvattenutredning. Syftet är att beskriva den övergripande dagvatten/skyfallssituationen
utifrån nuläge, potential och förslag på dagvattenhantering. Utredningen ska ihop med
Grönstrukturplanen även innehålla inspirationsmaterial för kommande planering och drift.

Inom FÖP-området planeras byggnation för upp till en tredubbling av invånarantalet i Kode. Nya
bostads och verksamhetsområden planeras på mark som idag består av skogs- eller
jordbruksmark. Befintliga bostads- och centrumområden planeras att förtätas med bland annat
flerfamiljshus. Den ökade exploateringen kommer att medföra ökad flödes och
föroreningsbelastning på befintliga vattendrag.

För att hantera ökade flöden och föroreningstransporter föreslås ett antal platser som är
lämpliga för rening och fördröjning av dagvatten. De föreslagna platserna sammanfaller med
lägen som identifierats som befintliga översvämningsytor och/eller uppströms identifierade
skyfallsstråk. Val av dagvattenhantering ska utgå från markanvändningen inom respektive
planområde, platsens geologi och påverkan nedströms.

För att hantera ökade flöden behöver krav ställas vid planeringen av ny bebyggelse. Det gäller
bland annat höjdsättningen inom exploateringsområdet, att ytor avsätts för dagvattenhantering
och att hänsyn tas till skyfallsvägar så att dessa inte byggs för. För att förhindra påverkan på
recipienten bör det dessutom planeras för släckvattenhantering, speciellt från särskilt
förorenande markanvändning såsom industriområden.
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1 Inledning

Kungälv kommun har påbörjat ett uppdrag med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för
Kode, en mindre tätort belägen norr om centrala Kungälv, se figur 1. I samband med detta har
Markera Mark Göteborg AB fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram övergripande
dokument för dagvatten- och skyfallshantering inom det aktuella området.

Parallellt med framtagande av den övergripande dagvattenutredningen görs en
Grönstrukturplan för Kode som ska beskriva den gröna och blå strukturen. Grönstrukturplan
och Övergripande dagvattenutredning blir starkt sammankopplade då samma ytor kommer att
beskrivas samt dess synergieffekter såsom låglänta grönytor eller dammar som fungerar som
fördröjning av dagvatten och skyfall.

Figur 1. Orienteringsfigur. Ungefärligt utredningsområde inom röd cirkel. (hitta.se).
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1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med FÖP Kode är att konkretisera de mål och visioner som beskrivs i gällande
översiktsplan (ÖP2010) samt den nya Vision för Kode som tagits fram av politiken. Det handlar
framför allt om att främja ett attraktivt boende med kvalitativa grönområden och med bra
koppling till kollektivtrafiken som har en central placering.

Syftet med den övergripande dagvattenutredningen är att beskriva den övergripande
dagvatten/skyfallssituationen utifrån nuläge, potential och förslag. Utredningen ska ihop med
Grönstrukturplanen även innehålla inspirationsmaterial för kommande planering och drift.

Grönstrukturen sammanlänkas per automatik med den blå strukturen i området som i huvudsak
består av Vallbyån och Kollerödsbäcken.

Den övergripande dagvattenutredningen ska hantera dagvattenfrågan från ett övergripande
perspektiv, tex genom att peka ut områden där dagvattenfördröjning behöver ske och ge förslag
på typer av anläggningar anpassade efter platsen. Utredningen skall fungera som underlag i den
fortsatta utvecklingen av Kode avseende var det är lämpligt att exploatera samt var det är
olämpligt utifrån denna aktuella fråga.

Uppdraget omfattar:

 Övergripande beskrivning av översvämningsområden och instängda områden utifrån
tillgängligt underlag

 Framtagande av övergripande avrinningsområden och rinnvägar. Befintlig avledning av
dagvatten (endast huvudstråk) inom planområdet och i dess närhet beskrivs kortfattat
samt illustreras på karta. Bedömning av kapacitet i befintligt dagvattensystem och
förslag avseende anslutningspunkter för ny bebyggelse ingår ej

 Följderna av extrem nederbörd, med återkomsttid på 100 år, beaktas utifrån
kommunens skyfallskartering för området.

 Föroreningar och rening av dagvatten beaktas översiktligt.

 Utredning av konsekvenser för bebyggelse som bedöms vara samhällsviktig verksamhet
med avseende på dagvattenhantering

 Släckvatten för verksamheter som bedöms som särskilt förorenande beaktas. Förslag ges
på åtgärd för att säkerställa att släckvattnet kan hanteras innan det når recipient

 Markavvattningsföretag redovisas och analyseras med hänsyn till dimensionerande
flöden och planerad bebyggelse

1.2 Befintliga förhållanden

Kode är ett mindre stationssamhälle norr om centrala Kungälv med en befolkningsmängd på ca
2000 invånare. Genom områdets östra del sträcker sig Bohusbanan och E6:an. Tätorten är
samlad kring pendeltågsstationen där det även finns grundläggande service. Bebyggelsen breder
ut sig västerut mot ett flackt jordbrukslandskap med främst villabebyggelse. Kode
karaktäriseras av småskalighet med närhet till hav, landsbygd, natur och stad.
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1.3 Planerad exploatering

Kode planeras växa och förhoppningen är att antalet invånare ska fördubblas alternativt
tredubblas. Planeringen är i ett tidigt skede men en grov uppskattning av planerad bebyggelse
har gjorts av Kungälvs kommun och visas i figur 2. Det planeras för en förtätning och utbyggnad
av centrumområdet samt ny bostadsbebyggelse. Befintligt industriområde flyttas till östra sidan
av motorvägen. Stora delar av befintlig jordbruksmark och natur behålls.

I Kode finns pågående detaljplaner för Halltorp 2:4 (bostäder) och för Kode nya skola.

Figur 2. Utkast till planerad mark och vattenanvändning. Underlag från Kungälvs kommun 2021-
11-17.

1.4 Underlag

- Dagvattenpolicy, Kungälvs kommun, 2017-05-18

- Dagvattenhandbok, Kungälvs kommun, 2017-04-26

- Dwg och shp underlag, Kungälvs kommun

- Geoteknisk utredning för Kode skola, PE Teknik och Arkitektur, 2020/2021

- Fiskevårdsplan för havsöring i Kungälvs kommun, 2020-04-17
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- Ledningsnät, Kungälvs kommun

- Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen

- Inmätning vägmitt och diken, Lantmäteriet

- Medborgardialog FÖP Kode (Kungälvs kommun, 2021)

- Plankartor i pdf och dwg, Kungälvs kommun

- Scalgo live

- VISS, Vatteninformationssystem Sverige

- Åtgärdsförslag, Kungälvs kommun, 2017-04-26

- Översvämningskartering Kungälvs Kommun. (WSP, 2016-11-24)

1.5 Övriga förutsättningar

Arbetet med dagvattenutredningen samordnas med grönstrukturplanen som utförs av White.

1.5.1 Dagvattenstrategi

Kungälvs kommuns dagvattenstrategi redovisas i kommunens dagvattenplan som har delats in i
tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok och Åtgärdsförslag. Policyn redovisar hur
kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang. Handboken utvecklar sedan hur
det ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar sedan till att förbättra hanteringen av
dagvattenfrågor i kommunen. I dagvattenhandboken redovisas en checklista för säkerställande
av dagvattenfrågor i detaljplaneskedet. Där klargörs även krav på dimensionering, fördröjning
och rening som detaljplaner behöver förhålla sig till. Krav vid dimensioneringen av kommunala
dagvattensystem följer Svenskt Vattens publikationer.

För att klara utmaningarna krävs att samhället ställer om från traditionella lösningar som
domineras av underjordiska dagvattenanläggningar, till öppna, ytliga och tröga lösningar som
har bättre förutsättningar att hantera flödestoppar och magasinera dagvatten.

Kommunens krav på fördröjning ställs utifrån nedströms systems kapacitet och mottagande
recipients känslighet. För en detaljplan finns två alternativ till att beräkna erforderlig
fördröjningsvolym.

- Alternativ 1: Fördröjning av 30 mm regn på anslutna hårdgjorda ytan, vilket motsvarar
3 m3 per 100 m2 hårdgjord area.

- Alternativ 2: Fördröjning av dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid,
klimatfaktor 1,25 och ett utflöde på 15 l/s, ha.

Alternativen används vid olika sammanhang där alternativ 1 gäller vid kravställning på specifika
fastigheters fördröjning av dagvatten medan alternativ 2 används i utredningar för större
områden när fördröjningsvolymer ska beräknas.

För att beakta framtidens klimat i utformningen av dagvattensystem så är det lämpligt att
tillämpa någon form av klimatfaktor i dimensioneringsarbetet. För planering inom Kungälvs
kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer beträffande klimatfaktor
användas.
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Enligt dagvattenstrategin har sju fokusområden för dagvattenhantering identifierats:

Strategi 1: Flöden

Strategi 2: Översvämningar

Strategi 3: Vattenkvalitet

Strategi 4: Gestaltning och utformning

Strategi 5: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Strategi 6: Ansvar

Strategi 7: Kommunikation

I denna utredning ligger fokus på de tre första strategierna



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan

9 (50)
Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

2 Orientering

2.1 Recipient

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC) även kallat
Vattendirektivet. Målsättningen var att uppnå god ekologisk och god kemisk status inom hela
EU. Miljökvalitetsnormer (MKN) anger bestämmelser om kraven på kvaliteten i svenska
vattenförekomster och är styrande för kommuner och myndigheter.

VISS, Vatteninformations System Sverige, är en databas som utvecklats av vattenmyndigheterna,
länsstyrelsen och Havs och vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar över alla Sveriges större
sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Kodes närmsta recipienter är vattendragen Vallbyån som går norr om Kode och
Kollerödsbäcken söder om Kode. Båda bäckarna mynnar sedan ut i havet, Vallbyå vid Vallby kile
och Kollerödsbäcken vid Ödsmåls kile. Genom Kode går två biflöden som inte klassas som
vattenförekomst enligt VISS, ett till Vallbyån och ett till Kollerödsbäcken. Biflödena klassas
troligen inte som vattenförekomster på grund av att de är för små.

Vallbyån: Enligt VISS uppnår Vallbyån måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.

God ekologisk status uppnås ej på grund av övergödning. Källor till övergödningen är bland
annat jordbruk, enskilda avlopp och reningsverk.

Den kemiska statusen uppnår ej god status på grund av kvicksilver och Polybromerade
difenyletrar (PBDE). Halterna av PBDE och kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta
vattenförekomster. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i
bland annat textilier, möbler, plastprodukter, elektronik och byggnadsmaterial. PBDE sprids via
läckage från varor och avfallsupplag samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.

Kollerödsbäcken: Kollerödsbäcken är ett vattendrag söder om Kode. Enligt VISS uppnås måttlig
ekologisk status och ej god kemisk status. Detta beror på samma anledningar som för Vallbyån.

2.2 Natur och kulturmiljövärden

Värdefulla vattenförekomster

Både Vallbyån och Kollerödsbäcken klassas enligt länsstyrelsen som värdefulla
vattenförekomster, se figur 3. Båda anses ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Vattendragen rinner förbi varierande lämningsbestånd som saltkvarnar, gårdar och boplatser.
Vid Vallbyån, Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäcken är strandskydd upprättat, se figur 3.
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Figur 3. Värdefulla vattenförekomster och strandskydd (Informationskartan, Länsstyrelsen).
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2.3 Geoteknik

Geologin i Kode domineras av olika typer av lera, längs med vattendragens dalgångar där även
jordbruksmarken dominerar, se figur 4. I de något mer höglänta stråken påträffas även berg med
insprängda morän och sandpartier.

Områdena som domineras av lera förväntas ha låg infiltrationskapacitet. Lera kan även ha dålig
släntstabilitet vilket bör beaktas vid anläggandet av öppna dagvattenlösningar som dammar och
diken. Det kan till exempel innebära att anläggningarna kräver flacka slänter eller att särskilda
stabiliseringsåtgärder behöver utföras vid anläggningarna. Lerjordar kan även vara
erosionskänsliga.

Morän och sandmarker väntas ha större infiltrationskapacitet.

Jorddjupet varierar mellan 0–20 m, se figur 5. Jorddjupskartan kan ge en indikation på vart olika
dagvattenlösningar är lämpliga. Exempelvis bör underjordiska magasin undvikas på ställen med
litet jorddjup efter som det kan kräva bergssprängning som är kostsamt.

Figur 4. Jordarter (SGU).
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Figur 5. Jorddjup (SGU).
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2.4 Grundvatten

För detaljplanen Kode nya skola har geotekniska utredningar utförts av PE Teknik och
Arkitektur AB vid två olika platser markerat med röda cirklar i figur 6. Undersökningarna visade
att grundvattennivån i Kode är hög och varierar beroende på årstid och nederbördsmängd. En
hög grundvattennivå kan påverka valet av fördröjningslösning.

Figur 6 visar en förenklad bild över markens genomsläpplighet i Kode. Generellt är
genomsläppligheten låg i områden med lermark. I några delar är genomsläppligheten medelhög
vilket sammanfaller med områden där det förekommer morän eller sand. I områden med låg
genomsläpplighet är infiltrationsmöjligheterna låga. I sådana område är
fördröjningsanläggningar lämpliga. I områden med högre infiltrationskapacitet infiltrerar
vattnet snabbare genom marken och stående vatten är sällsynt. I sådana områden kan
tätningsåtgärder vara nödvändiga om öppna dagvattenlösningar med vattenspegel önskas.

Figur 6. Genomsläpplighet (SGU). Röda cirklar markerar ungefärligt läge för utförda geotekniska
utredningar.
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2.5 Markavvattningsföretag

Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag, Hammar, Släbo och Lunnar TF 1938.

Förändringar inom planområdet kan även påverka andra markavvattningsföretag i närheten och
vid mynningen vid havet. Se markavvattningsföretag i närheten av planområdet i figur 7 och
figur 8. På grund av den stora exploateringen kring markavvattningsföretaget Hammar, Släbo
och Lunnar TF samt att halva området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten finns det osäkerheter kring om det fortfarande är i bruk. Verksamhetsområde för
dagvatten redovisas i kapitel 3.1.

Figur 7. Markavattningsföretag inom och i närheten av planområdet (Informationskartan,
Länsstyrelsen).



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan

15 (50)
Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

Figur 8. Markavvattningsföretag vid Kollerödsbäckens mynning mot havet (Informationskartan,
Länsstyrelsen).
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3 Övergripande förutsättningar för dagvattenhantering

3.1 Befintlig dagvattenhantering

I Figur 9 redovisas verksamhetsområde för dagvatten i Kode med blå markering.
Verksamhetsområdet för dagvatten omfattar den befintliga centrala bebyggelsen i Kode där
stora delar av avvattningen sker genom dagvattenledningar. Befintliga ledningsnät antas vara
dimensionerade för att hantera avrinningen från befintlig bebyggelse. De nya föreslagna
områdena för sammanhängande ny bebyggelse ingår inte i befintligt verksamhetsområde för
dagvatten.

Området kan delas in i två tekniska avrinningsområden som i stort sammanfaller med de ytliga
avrinningsområdena för Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöde. Med tekniskt
avrinningsområde avses avrinningsområden som avleds genom ett sammanhängande
ledningsnät. Genom att avledningen kan ske under marken kan vattnet ta sig förbi ytliga
barriärer och det tekniska avrinningsområdet kan därför skilja sig från ett ytligt
avrinningsområde.

Figur 9. Verksamhetsområde för dagvatten. Tekniskt avrinningsområde illusteraras med magenta-
streckad linje (Kungälvs kommun).
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3.2 Avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk

Områdets huvudsakliga avrinningsområden har karterats med hjälp av programmet Scalgo live,
figur 10. Avrinningsområdena är baserade på höjddata från lantmäteriet. Programmet har även
tillgång till en databas över större vägtrummor så rinnvägar genom höjdbarriärer som E6 och
järnvägsspåret finns beaktade.

Området kan delas in i tre huvudavrinningsområden. Det rosa området i norr avrinner mot
Vallbyån, det gula området i mitten avrinner mot Vallbyåns biflöde och det gröna området i
söder avrinner mot Kollerödsbäckens biflöde för att sedan ledas till Kollerödsbäcken.

Figur 10. Planområdets tre delavrinningsområden, Vallbyån i norr, Vallbyåns biflöde i mitten och
Kollerödsbäcken i söder. Planområdet är redovisat med svart linje (Scalgo live).
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3.3 Skyfallskartering

En skyfallskartering har utförts av WSP 2016. Karteringen har utförts för ett 100-årsregn med
30 min varaktighet och med en klimatfaktor på 1,25. Se figur 11. En skyfallskartering analyserar
terrängens topografi och hittar lågpunkter i terrängen dit vattnet strömmar vid kraftiga regn.
Skyfallsstråken kan utgöras av sammanhängande gator och dikesstråk som leder regnvattnet på
ytan mot recipienten. I skyfallskarteringen identifieras även lågpunkter i terrängen där
regnvattnet kan samlas och bilda översvämningsytor. Inom utredningsområdet har fyra
översvämningsområden (A, B, D och E) identifierats med betydande vattendjup. Område C är
beläget utanför utredningsområdet. Området är en del av ett skyfallstråk och har bedömts vara
en möjlig plats för dagvattenhantering. Vid skyfall väntas även alla de befintliga vattendragen
svämma över med större vattendjup.

Figur 11. Skyfallskartering. Områden med större vattendjup har här namngivits från A-D vilket
refereras till i text i senare kapitel.  (bild från WSP 2016 med justeringar).
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WSP genomförde även en lågpunktskartering enligt figur 12. Inom utredningsområdet finns en
större lågpunkt i Vallby åns avrinningsområde på befintlig åkermark.  Skillnaderna i lågpunkter
och vattendjupen kan exempelvis bero på hur avrinningen från områdena fungerar.

Figur 12. Lågpunktskartering (bild från WSP med justeringar).
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I figur 13 visas rinnvägar och viktiga skyfallsstråk i Kode. Skyfallsstråk är ytliga stråk där vatten
rinner vid skyfall när ledningssystem går fulla. Skyfallsstråk kan bestå av diken, vägar eller
andra lägre stråk i terrängen. Vid exploatering är det viktigt att skyfallsstråken bevaras eller leds
om för att inte skapa instängda områden där översvämning kan ske.

Figur 13. Områdets rinnvägar är illustrerade med blåa linjer. Viktiga skyfallsstråk från och genom
nya planerade bebyggelseområden har illustrerats med rosa pilar. Grön-streckad linje visar
rinnvägar där det är okänt om vattnet avleds längs ytan eller i trumma (bild från WSP med
justeringar).
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3.4 Havsnivåer

WSP har tidigare utrett påverkan av höjda havsnivåer i Kode. I figur 14 illustreras hur olika
havnivåhöjningar påverkar området. Det kan konstateras att vid större höjningar stiger nivån i
Vallbyån men ingen större påverkan fås inom utredningsområdet.

Figur 14. Vattenytans utbredning vid stigande havsnivåer. Planområdet är illustrerat med röd linje
i öster (bild från WSP med justeringar).
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3.5 Samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) definierar samhällsviktig verksamhet som
” Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov,
värden eller säkerhet.”

Det medför att en extra säkerhetsmarginal behövs för dessa anläggningar gällande
översvämningsrisker. Det är därför viktigt att kartlägga områdets samhällsviktiga verksamheter
och hur de påverkas av skyfall.

Inom Kode finns ett fjärrvärmeverk, en brandstation, förskolor, skolor och äldreboenden som
klassas som samhällsviktig verksamhet, se figur 15. Även transportinfrastrukturen som vägar
och järnvägen klassas som samhällsviktig verksamhet.

Skyfallskarteringen visar att Tunge skola ligger nära ett område där större mänger vatten kan
ansamlas. Vid på- och avfarten till E6:an finns också risk för att vatten ansamlas. I övrigt ligger
ingen verksamhet i direkt risk för översvämning.

Figur 15. Samhällsviktig verksamhet och vattendjup vid skyfall (bild från WSP med justeringar).
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3.6 Potentiellt förorenade områden

Enligt Länsstyrelsen finns potentiellt förorenade områden i det befintliga industriområdet. I
industriområdet finns verksamheter för drivmedelshantering, industri med lösningsmedel, åkeri
och ytbehandling av trä.

3.7 Förutsättningar för lax och öring inom FÖP Kode

I både Vallbyån och Kollerödsbäcken finns lax och öring, se figur 16.

I VISS bedöms som del av den ekologiska statusen konnektiviteten och det morfologiska
tillståndet i vattendragen. Konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager
för djur, växter, sediment och organiskt material. Morfologi beskriver den fysiska formen hos
vattenförekomsten, till exempel djupförhållanden. Förändringar i vattenförekomstens morfologi
kan uppstå på grund av olika sorters bebyggelse eller anläggningar. Ändringar i det
morfologiska tillståndet kan direkt påverka livet i vattnet genom att livsmiljön för växter och
djur förändras eller helt försvinner.

Konnektiviteten och det morfologiska tillståndet i Vallbyån klassas som måttligt enligt VISS.
Fiskar och andra vattenlevande djur kan delvis vandra naturligt i vattenförekomsten. I Vallbyån
finns vandringshinder med fiskvägar. Enligt Fiskevårdsplanen för havsöring i Kungälvs kommun
ska öring kunna passera alla vandringshinder i huvudvattendraget. Dessa ska kontrolleras
årligen så de inte har satts igen. I biflödet till Vallbyån finns däremot ett vandringshinder i form
av en kulvert som öringen inte kan passera, detta behöver åtgärdas. Enligt VISS saknar
vattenförekomsten delvis naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. Uppodlad
mark, hårdgjorda ytor, erosionsskydd, utfyllnader, rensning och muddring i vattnet är exempel
på mänskliga verksamheter som gör att livsmiljöer för växter och djur försvinner.

Det morfologiska tillståndet är även i Kollerödsbäcken måttligt men konnektiviteten uppnår god
status. Enligt Fiskevårdsplanen finns tre vandringshinder i Kollerödsbäcken, två som öringen
kan passera och ett tredje som ska åtgärdas. Enligt Fiskvårdsplanen behöver träd planteras
längs med båda åarna för att förhindra att de växer igen av vass.
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Figur 16. Lax och havsöring (Informationskartan, Länsstyrelsen).
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4 Avrinningsområdenas karaktär

Planområdet kan delas upp i tre avrinningsområden som tidigare beskrivits med Vallbyåns
avrinningsområde i norr. Avrinningsområdet till Vallby åns biflöde lokaliseras i mitten av
vattendelarna i figur 17 och är det största av Kodes avrinningsområden. Dagvatten från Vallby
åns biflöde leds senare till Vallbyån. Avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde ligger i den
södra delen av Kode.

Kapitlet syftar till att beskriva områdets karaktär idag samt identifiera eventuella problem och
tillgångar som respektive avrinningsområde har. I kapitel 5 redovisas förslag på
dagvattenhantering.

Figur 17. Delavrinningsområdena med illustrerade tillsammans med utkast av markanvändningen.
Vattendelare redovisas med svart-prickig linje (Kungälvs kommun och Scalgo live).
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4.1 Vallbyån

Figur 18. Del av avrinningsområde med översvämningsrisk (A). Området utgörs idag av låglänt
jordbruksmark.
Vallbyåns avrinningsområde i norr utgörs till största delen av jordbruksmark och områden för
natur och rekreation, se figur 18. Väster om motorvägen, mellan E6 och järnvägen föreslås ett
nytt idrottsområde (figur 19) på befintlig jordbruksmark. Väster om järnvägen föreslås ett
sammanhängande område för ny blandad bebyggelse (figur 20). I övrigt behålls den befintliga
jordbruksmarken som dominerar avrinningsområdet.

Problematik: Mellan E6 och järnvägen finns ett lågområde med översvämningsrisk (A), se figur
19. Till området avvattnas uppströmsliggande områden öster om E6:an. Ingen exploatering är
planerad vid lågområdet.

Delar av den nya planerade bebyggelsen avrinner mot befintligt bostadsområde (figur 20), detta
flöde kommer att öka efter exploatering.

Tillgångar: I området finns stora grönytor som kan nyttjas till fördröjning. Vid Vallbyån är
strandskydd upprättat vilket måste tas hänsyn till vid upprättande av åtgärder för
dagvattenhantering.
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Figur 19. Planerat naturområde i norr inom Vallbyåns avrinningsområde. Områden med
översvämningsrisk markerat med blått (Scalgo live).

Figur 20. Planerat bostadsområde och naturområde i norr inom Vallbyåns avrinningsområde. Blå
pilar redovisar skyfallsvägar genom det planerade området. (Scalgo live).
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4.2 Vallbyåns biflöde

Figur 21. Vallbyåns biflöde syns i mitten av bilden till vänster. Ny blandad bebyggelse planeras på
båda sidor om ån. I bilden till höger visas dike och trumma under E6:an.
Vallby åns biflöde är Kodes största huvudavrinningsområde. Inom området planeras förtätning
av befintligt centrumområde samt ny centrumbebyggelse. Det planeras även för ny blandad
bebyggelse västerut. Den blandade bebyggelsen föreslås främst på befintlig jordbruksmark. Se
figur 21 för delar av befintliga förhållanden.

På den östra sidan av motorvägen planeras ett nytt verksamhetsområde. Marken utgörs här av
ett mer höglänt skogsområde på berg i södra delen av avrinningsområdet och befintlig
jordbruksmark i norr mot motorvägsavfarten. Den planerade bebyggelsen sker på stor del
naturmark som kommer bli hårdgjord efter exploatering.

Problematik: Enligt skyfallskarteringen utförd av WSP och modellering i Scalgo live finns risk
för översvämningar i Vallbyåns biflöde i områden där ny bebyggelse är planerad (D) och öster
om motorvägen (B), se även figur 22, 23 och 24. Där ny blandad bebyggelse är planerade finns
skyfallsstråk från befintliga bostadsområden områden.

Tillgångar: Inom avrinningsområdet ses Vallby åns biflöde som en tillgång. Då den inte klassas
som vattenförekomst av VISS finns möjlighet att anlägga fördröjningsåtgärder som dämning
eller att vidga ån. Under motorvägen går en trumma med öppna diken på respektive sida om
vägen. I öster finns sandiga partier vilket kan nyttjas vid infiltration. Vid Vallbyåns biflöde är
strandskydd upprättat.  Särskild hänsyn till strandskyddet kan behöva tas vid anläggandet av
dagvattenanläggningar inom strandskyddsområde. Enligt naturvårdsverket kan särskild
strandskyddsdispens beviljas om särskilda skäl råder. Som särskilda skäl räknas bland annat
anläggningar som för sin funktion behöver ligga vid vatten, eller att anläggningen har ett
angeläget allmänt intresse. Som allmänt intresse räknas bland annat miljövårdsintressen.
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Figur 22. Planerat verksamhetsområde öster om E6 inom Vallbyåns biflödes avrinningsområde. I
bilden illustrerats potentiellt översvämmade ytor med blått och rinnvägar med blå streck och pilar
(Scalgo live).
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Figur 23. Planerat område för blandad bebyggelse vid Vallbyåns biflöde. Blå pilar redovisar
skyfallsvägar genom det planerade området (Scalgo live).
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Figur 24. Område planerat för blandad bebyggelse mellan Vallbyån och Vallbyåns biflöde. Blå pilar
redovisar skyfallsvägar genom det planerade området. (Scalgo live)

4.3 Kollerödsbäcken och Kollerödsbäckens biflöde

I avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde planeras ny blandad bebyggelse samt ny
centrumbebyggelse. I avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde planeras ny
centrumbebyggelse på en delvis ett befintligt verksamhetsområde som är hårdgjort idag vilket
medför att ingen större förändring i dagvattenflöden kommer ske för denna del. Den nya
blandade bebyggelsen planeras på befintlig åker och skogsmark. Här kommer dagvattenflödet
troligen öka.

En liten del av det nya verksamhetsområdet öster om motorvägen ingår i detta
avrinningsområde. I figur 25 redovisas rinnvägar för delar av avrinningsområdet.

Problematik: Kollerödsbäcken och biflödet har översvämningsproblematik. Bäcken är hårt
belastad och i befintliga bostadsområden finns även kapacitetsproblem i lokala vägdiken. Där ny
centrumbebyggelse planeras finns risk för föroreningar från befintligt verksamhetsområde samt
höga vattendjup (E).

Tillgångar: Biflödet till Kollerödsbäcken klassas inte som vattenförekomst enligt VISS vilket ger
möjlighet för att vidga bäcken eller att anlägga fördröjningsåtgärder som dämning.
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Figur 25. Planerat område för blandad bebyggelse, centrumområde och verksamhetsområde i den
södra delen av avrinningsområdet till Kollerödsbäckens biflöde. Blå pilar redovisar skyfallsvägar
genom de planerade områdena (Scalgo live).
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5 Framtida dagvattenhantering

För att hantera dagvatten på ett långsiktigt hållbart sätt måste lämpliga ytor avsättas och
utformas anpassat till problematiken och områdets karaktär. Dagvattenåtgärderna ska syfta till
att hantera de tre första fokusområdena enligt Kungälvs dagvattenstrategi

 Flöden

 Översvämningar

 Vattenkvalitet

Behovet av dagvattenhantering kan delas upp i rening, fördröjning och skyfallshantering. En
förutsättning för att dagvattenhanteringen ska vara hållbar är att den uppfyller de miljökrav
som uppställs, men även att dess investerings och driftskostnader är proportionerliga med
nyttan. Det finns en rad lösningar för att fördröja och rena dagvatten. Anläggningarna ska
utformas och dimensioneras så att en hållbar dagvattenhantering uppnås. Ofta krävs en
kombination av tekniklösningar för att målet ska nås.

Kodes geologi domineras av områden med lera, hög grundvattennivå och låg genomsläpplighet
där infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager är begränsade. Inom några områden för
nyexploatering förekommer även berg med partier av morän och sand. Val av
dagvattenhantering utgår från respektive områdes planerade karaktär, markförutsättningar och
behov av dagvattenhantering. I kapitel 5.3 beskrivs ett antal anläggningstyper som bedöms vara
lämpliga inom det aktuella utredningsområdet.

5.1 Flöden och översvämningar

Begreppet skyfall används för ett kraftigt regn som faller under en kortare tid. Skyfallen
genererar en stor vattenmängd som avrinner på markytan. Skyfallsvägar kallas de stråk där
vatten kan rinna ytledes vid större regn när ledningssystemen är fulla. Skyfallsvägar kan vara
exempelvis gator och diken eller andra stråk i markytan. Vid exploatering behöver hänsyn tas till
dessa stråk så att de inte byggs för och skapar instängda områden. Om ny exploatering skulle
korsa befintliga skyfallsstråk behöver dessa stråk ledas om så att vatten kan avledas på ett
säkert sätt.

Lösningar för dagvattenhantering kan bidra till att mildra effekten av översvämning vid extrem
nederbörd (skyfall), t.ex. genom att planera och höjdsätta ytor så att vattnet kan rinna av på
markytan mot lågstråk när dagvattensystemet är fullt. Genom att avsätta ytor där vattnet kan
fördröjas, exempelvis dammar och översvämningsytor, kan flödet mot nedströms liggande
ledningssystem och skyfallsvägar begränsas.

5.2 Vattenkvalitet

Miljökvalitetsnormen, MKN, ska enligt Miljöbalken följas för sjöar, vattendrag och kustvatten.
Varje recipient har en egen MKN-klassning och reningskrav på anslutande vatten är satta
därefter. Ett sätt att nå målet gällande reningsbehov är att en stor andel, av dagvattnets
årsvolym, fördröjs och renas.

Vallbyåns biflöde och Kollerödsbäckens biflöden är områden som identifierats som viktiga och
lämpliga för dagvattenhanteringen. Dessa områden sammanfaller med markanvändning för
natur och rekreation och föreslagna dagvattenslösningar inom dessa områden görs i samarbete
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med grönstrukturplanen som utförs av White. Grönstrukturplanen berör främst tillgänglighet
till natur och rekreation, exempelvis gångstråk längs med åarna. Grönstrukturplanen föreslår ett
gångstråk vid Vallbyåns biflöde där ny blandad bebyggelse planeras. Åtgärder vid åarnas
biflöden kan bidra till reningen av dagvattnet innan det når recipienten. Åtgärderna kan även
minska översvämningsrisken nedströms.

5.3 Exempel på dagvattenhantering

5.3.1 Diken

Svackdiken avser grunda, öppna avvattningsstråk med flacka slänter. Svackdiken är breda och
kan svälja stora mängder vatten med ett litet djup. Dikena bör vara klädda med ett lämpligt
växtval för att undvika erosion. Svackdiken kan utformas med en bräddfunktion med hjälp av ett
upphöjt brunnsintag som ansluter till dagvattenledning. Se figur 26.

I mer tätbyggda områden med smalare kvartersgator kan täckdiken anläggas längs med
gatustråken. Täckdiken fylls vanligtvis med makadam där dagvattnet från gatan kan infiltrera,
renas och fördröjas. Se figur 27.

Figur 26. Exempel på svackdike. VA-guiden.
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Figur 27. Exempel på täckdiken i villaområden (bild WRS 2017)

5.3.2 Växtbäddar och skelettjordar

Växtbäddar för dagvattenhantering (även kallad biofilter, regnbädd, rain gardens, skelettjordar)
är planteringsytor utformade för att fördröja och rena dagvatten. Växtbäddarna kan utformas
som nedsänkta växtbäddar till vilka avrinningen sker direkt via ytan eller som skelettjordar dit
tillrinningen oftast sker via dagvattenbrunnar. Beroende på utformning av växtbädden kan den
ha både en fördröjande och renande effekt. Se exempelbilder i figur 28.
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Figur 28. Bilderna visar exempel på nedsänkta växtbäddar med olika typer av inlopp.

5.3.3 Torra översvämningsytor

Flackt lutande gräsytor dit dagvatten leds på bred front kallas för översilningsytor. Tekniken kan
användas i anslutning till vägar och parkeringsytor, men också som en samlad lösning för ett
större avrinningsområde. Rening uppstår genom att partikelbundna föroreningar sedimenterar i
gräsytan när vattnet passerar. Även lösta föroreningar kan avskiljas om markens
infiltrationskapacitet är hög. Överdämningsytor/torra dammar är nedsänkta grönytor som
används för rening och fördröjning av dagvatten. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel
i grönytan som försvinner successiv då vattnet infiltrerar eller leds bort via strypt utlopp.
Ytorna kan utformas som mer planlagda planteringsytor (figur 29) eller som mer naturnära
försänkningar (figur 30). Överdämningsytor/torra dammar kan under torrperioder ofta
användas som parkmark eller annan mångfunktionell grönyta. Översvämningstråk kan med
fördel även placeras i lägen för skyfallsstråk.
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Figur 29.  Nedsänkta planterade grönstråk som utformas så att de kan stå torra vid normalväder
och svämmas över vid regnväder.

Figur 30. Naturlik översilningsyta. VA-guiden. Foto: WRS AB.

5.3.4 Dagvattendammar och våtmarker

Dammar innehåller ofta våtmarkspartier och våtmarker innehåller som regel dammar.
Anläggningstyperna överlappar varandra. De kan fördröja och rena stora volymer dagvatten och
används ofta som lösningar i slutet av ett dagvattensystem.

Dagvattendammar används för att fördröja och rena dagvatten. Dammar och våtmarker har god
förmåga att avskilja partikelbundna föroreningar. De kan utformas olika beroende på vilken
huvudfunktion dammen ska ha. Generellt består en damm av en djupare del för sedimentation,
medeldjupa delar med vattenspegel och grundare delar med filtrerande vegetation.  Utloppen
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kan strypas. Långsmala dammar ger bättre rening och hydraulik än en kort och bred damm.
Dagvattendammar är relativt platskrävande men har god reningseffekt. Dammarna är ofta
lämpliga att anlägga vid utloppet från ett större sammanhängande område. Dagvattendammar
används ofta som sista reningssteg innan dagvattnet når recipient. Se exempelbild i figur 31.

Figur 31. Dagvattendam. Nordtag Kastellegården 1:52, Kungälvs Kommun.

5.3.5 Gröna tak

Gröna tak kan användas för att fördröja och reducera flödestoppar.

5.3.6 Dagvattenmagasin

Underjordiska Dagvattenmagasin kan utformas på olika sätt för att fördröja och rena dagvatten
där plats ovan mark inte finns. För rening och fördröjning kan makadammagasin anläggas. Där
grundvattennivån är hög behövs täta magasin.

En stenkista är en underjordisk fördröjningsanläggning som består makadam. Dagvattnet kan
ansamlas i fyllnadsmaterialets porer (30% porositet) och därefter infiltrera eller ledas vidare
från anläggningen. Beroende på underliggande jordarters genomsläpplighet har dessa en tät
eller infiltrerbar botten/sidor. Anläggningen har en fördröjande och renande effekt.

5.3.7 Höjdsättning och rinnvägar

Ett verktyg för dagvattenhantering i planeringsprocessen är höjdsättning. Genom att analysera
rinnvägar, lågpunkter, översvämning osv kan man undvika översvämningar och instängda
områden. En viktig åtgärd är att planera och höjdsätta kvarteren så att vattnet vid extrema
nederbördstillfällen kan rinna av på markytan utan att orsaka skada. Dessa vattenvägar ska ses
som sekundära avledningsvägar då ordinarie ledningssystem är överbelastade.

För att hindra yt-eller dagvatten att rinna in mot byggnader måste marken ges en ordentlig
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lutning ut från byggnaden. Kvartersmark bör alltid höjdsättas till en högre nivå än anslutande
gatunät.

Enligt svenskt vatten P110 ska ca 3 m av marken närmst byggnaden ha en lutning ut från
byggnaden på 1:20. Längre från byggnaden kan marken ha en flackare lutning på 1:50 eller
1:100.

5.3.8 Sammanfattning dagvattenanläggningar

I tabell 1 redovisas en översiktlig jämförelse mellan de ovan beskrivna anläggningstyperna.

Tabell 1. Översiktlig jämförelse av anläggningstyper (bearbetad tabell från Stockholm vatten).
Anläggningstyp Grova

partiklar
Fina

partiklar

Lösta

partiklar

Ytbehov

Av
avrinningsyta

Fördröjning

Dammar och
våtmarker

hög medel medel 2-10% Låg till
medel

Svackdiken hög hög medel 2-10% Hög

Makadamdiken hög medel låg 2-10% medel

Nedsänkta växtbäddar hög hög medel 2-10% medel

Skelettjordar hög låg låg 2-10% medel

Gröna tak låg låg medel - medel

Översilningsytor/torra
dammar

hög medel låg varierar hög

5.4 Åtgärder per markanvändning

I detta kapitel ges underlag för val av dagvattenhantering baserat på områdestyp. Här ges även
förslag på viktiga platser/stråk för dagvattenhanteringen (figur 32). Ytorna och stråken är
framtagna med hjälp av bland annat Scalgo live som analyserar hur vatten rinner vid skyfall med
hjälp av höjddata.  De redovisade skyfallsstråken sammanfaller med befintliga skyfallstråk.
Skyfallsstråken går som tidigare nämnt ofta att delvis ledas om.

Föreslagna ytor för dagvattenhantering är redovisade på platser som bedömts lämpliga för
dagvattenhantering för renings och/eller fördröjning. Ytornas utbredning är schematiskt
redovisade i utbredning och omfattning.  Det är inte nödvändigt att anlägga
fördröjning/reningsanläggningar på alla de föreslagna ytorna. Ytorna är placerade där vatten
från ett område samlas, det går alltså inte att flytta de föreslagna ytorna helt, då försvinner dess
funktion.

Områdestyperna följer markanvändningstyper för planerad utbyggnad enligt figur 2. Val av
dagvattenhantering utgår bland annat från typ av område, identifierade problem och tillgångar
inom området, markslag och problem eller behov nedströms.
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För olika områden passar olika åtgärder och anläggningar för att fördröja och rena dagvatten.
För alla områden är en säker höjdsättning viktigt för att skydda byggnader från ytligt dagvatten.
För att minska översvämningsrisker i recipienter bör trög avledning tillämpas. Vid fördröjning
av dagvatten uppnås rening genom sedimentation.

Figur 32. Figuren redovisar ytor och stråk som bedömts viktiga för dagvattenhanteringen.  Blå
linjer i figuren redovisar viktiga skyfallstråk som måste beaktas vid planeringen. Gröna ytor
redovisar ytor som föreslås för dagvattenhantering.  övriga färgade markeringar redovisar
föreslagna utbyggnadsområden. Kartan återfinns i större format i bilaga 1.

5.4.1 Centrumområden

Området kring Kode station planeras att utökas och förtätas. Områden där ny samt förtätning av
centrumområden planeras domineras idag av villaområden samt en del i söder med
verksamhetsområde.

Områdestypen centrumområde karaktäriseras en tätare stadsstruktur med hög andel
hårdgjorda ytor, ett högt trafikflöde och behov av parkeringsytor.
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Figur 33. Genom det område som föreslås för ny centrumbebyggelse i söder går en ytlig skyfallsväg,
blå streckad linje. Förtätning uppströms i avrinningsområdet kan öka flödet genom området.
Gröna ytor redovisar förslag på fördröjningsytor för att bromsa flödet.
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Figur 34. Genom planerat och befintligt Centrumområde i Kodes centrala delar löper ett befintligs
skyfallsstråk som beaktas vid planeringen (blåstreckad linje). Förslag på fördröjningsytor för att
begränsa skyfallsflöden genom centrumområdet redovisas i grönt.
Flöden

Förtätningen och den ökade andelen hårdgjorda ytor väntas bidra till högre avrinning och
därmed ökade flöden till dagvattennätet.

Stora delar av dagvattennätet är redan utbyggt inom centrumområdet och för att inte öka
belastningen på det befintliga systemet bör fördröjningsmagasin anläggas.

I tätare centrumbebyggelse kan hanteringen ske i växtbäddar och/eller underjordiska magasin.

Översvämning

Ökade flöden ger även ökad risk för översvämning då kapaciteten i befintliga ledningar kan
överskridas tidigare än i dagsläget. Därför bidrar fördröjningsmagasin till en minskad risk för
översvämningar.

Befintliga obebyggda ytor inom centrumområdena kan utgöra ytor som idag fungerar som
översvämningsytor vid kraftiga regn. Om översvämningsytorna är viktiga för att hindra
nedströms skador bör man överväga att behålla ytornas funktion som översvämningsytor. Vid
planeringen av centrumområden bör man ta hänsyn till befintliga skyfallsvägar så att nya
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byggnader och vägar inte skär av viktiga rinnvägar och på så sätt skapar nya instängda områden
där översvämning kan ske.

Inom befintliga och planerade centrumområden finns idag ett utpekat översvämningsområde i
söder. Genom detta område går idag även en skyfallsväg som är viktig att beakta vid planeringen
av området (se figur 33 och 34). För centrumområdena bedöms fördröjning i nya områden
uppströms som viktiga för att inte öka flöden mot centrumområdet.

Vattenkvalitet

En förtätning och utbyggnad av centrumområdet väntas ge en ökad andel hårdgjorda ytor och
med tätare trafik och mer parkeringsytor. Detta tillsammans väntas ge en ökad belastning av
föroreningar. Inom centrumområdet bör samtliga hårdgjorda körytor ledas till någon
reningsanläggning. De typer av anläggningar som föreslagits som fördröjningsmagasin inom
centrumområdet bidrar även till rening av dagvattnet.

5.4.2 Verksamhetsområden

Verksamhetsområden karaktäriseras oftast av större sammanhängande hårdgjorda ytor med
mycket takyta och parkeringsplatser. Områdena väntas vara högtrafikerade, delvis med tung
trafik. Ofta kan områdena planeras med bredare gatustråk än centrumområden med plats för
diken. Större verksamhetsområden kan även planeras med sammanhängande mellanliggande
grönstråk där dagvatten kan hanteras.

Området öster om motorvägen utgörs av skogsområde med berg i dagen i de centrala delarna
och låglänt jordbruksmark vid utloppet från området.
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Figur 35. Planerat verksamhetsområde i öster. Blå streckad linje redovisar skyfallsstråk genom
området. Gröna områden är förslag på ytor som kan avsättas för rening och fördröjning av
dagvattnet från verksamhetsområdet.
Flöden

Markområdet som föreslås för verksamhetsområde är idag till största delen obebyggd.
Byggnationen väntas medföra en hög hårdgöringsgrad med ökade dagvattenflöden som följd.
Inom de planerade verksamhetsområdet finns idag inget utbyggt dagvattenledningssystem och
området ingår inte i befintligt verksamhetsområdet för dagvatten. Ökade flöden från
bebyggelsen kommer alltså inte påverka något dagvattensystem inom själva området. Däremot
kan ökade flöden utan fördröjning öka belastningen på nedströms liggande dagvattensystem.

Inom verksamhetsområdet kan fördröjning ske både inom planerad kvartersmark och som en
mer samlad fördröjning i svackdiken längs med gatustråk och uppsamlande dagvattendammar.
för att åstadkomma detta avsätts ytor för dagvattenhanteringen i planprocessen.

På kvartersmark kan krav på fördröjning ställas exempelvis genom exploateringsavtal och
genom krav på fastighetsägarna att följa fördröjningskraven enligt kommunens
dagvattenstrategi. Kraven enligt strategin är fördröjning av 30 mm regn på anslutna hårdgjorda
ytan, vilket motsvarar 3 m3 per 100 m2 hårdgjord area.
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Översvämning

En hög andel hårdgjorda ytor kan ge upphov till höga flöden och därmed risk för översvämning.
Genom att avsätta plats för ytlig dagvattenhantering längs med gatustråk och vid områdens
lågpunkter kan de anläggningar som tillskapats för att begränsa höga flöden även nyttjas för att
styra översvämningar till platser där vattnet ej gör skada på bebyggelsen. Det kan även minska
risken för översvämning i kända problemområden inom avrinningsområdet nedströms.

Verksamhetsområdet öster om motorvägen är till största delen beläget på relativt höglänt mark
med liten risk för översvämning. Vid utloppet i norr och söder finns idag platser som
identifierats som potentiella översvämningsytor (B och C). Utbyggnaden av
verksamhetsområdet kan öka risken för översvämningar i dessa områden. Det föreslås att ytor
för flödesutjämning avsätts vid områdets utlopp. Exempelvis i form av dagvattendammar eller
torra översvämningsytor, se figur 35.

Vattenkvalitet

Verksamhetsområden väntas vara högtrafikerade med delvis tung trafik, parkeringsplatser och
uppställningsytor med fordon. Verksamhetsområdet planeras på mark som idag utgörs av
jordbruksmark eller skogsmark. Det är markslag som har låg föroreningsgrad på de flesta
ämnen. Jordbruksmarken kan dock väntas generera en relativt hög andel näringsämnen till
recipienten.  Den ökande andelen hårdgjorda ytor väntas medföra högre flöden och därmed
högre föroreningstransporter. Det tillkommer även föroreningar från biltrafik som olja och
metaller. En exploatering av jordbruksmarken kan dock medföra en minskad belastning av
näringsämnen. Inom verksamhetsområdet behöver krav ställas på att dagvattenhanteringen
förutom fördröjning har renande funktion. Inom kvartersmarken kan underjordiska magasin
vara lämpliga. För att säkerställa en god reningseffekt från verksamhetsområdena föreslås en
mer samlad dagvattenrening, tex i dagvattendammar vid utloppen från områdena.

5.4.3 Bostadsområden

Bostadsområdena förväntas ha en lägre hårdgöringsrad än centrumområden och
verksamhetsområden. Områdena väntas ha mer grönska och mindre trafik än de övriga
områdena. Vid val av dagvattenhantering måste större hänsyns till barnsäkerhet tas än vid
övriga områdestyper.
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Figur 36. I det föreslagna området för blandad bebyggelse i norr föreslås att en yta avsätts för
fördröjning av dagvatten för att minska flödesbelastningen på nedströms liggande områden.
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Figur 37. Genom befintligt bostadsområde går en skyfallsväg ner mot Vallbyåns biflöde
(blåstreckad linje). Skyfallsvägarna fortsätter genom ett föreslaget område med blandad
bebyggelse där skyfallsvägar måste avsättas genom området.
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Figur 38. Genom planerat område för blandad bebyggelse i Kollerödsbäckens avrinningsområde
går en skyfallsväg via befintligt vägdike. Gröna ytor uppströms redovisar ytor som föreslås
begränsa flödet genom området. Grön yta inom området redovisar yta som kan avsättas för rening
och fördröjning av dagvatten från området.
Flöden

Bostadsområdena är föreslagna på mark som idag används som jordbruksmark. Exploateringen
kommer att innebära en förtätning och en ökad andel hårdgjorda ytor och därmed ett högre
dagvattenflöde.

Planerat bostadsområde i norr (figur 36) avvattnas till största delen till Vallbyån utan påverkan
på befintlig bebyggelse. En liten del av området avvattnas söderut genom befintligt
bostadsområde till Vallbyåns biflöde. För att minska flödet till det befintliga dagvattensystemet
och begränsa skyfallsflöden föreslås en yta i södra delen av området för dagvattenhantering
(grönmarkerat område i figur 36 och 37).

Planerade bostadsområden inom avrinningsområdet för Vallbyåns biflöde (figur 37) avvattnas
direkt mot vattendraget och antas inte påverka flödeskapaciteten i nedströms liggande
ledningssystem.

Området i söder som avvattnas till Kolerödsbäckens biflöde (figur 38) avrinner mot ett befintligt
ledningssystem där problem med översvämning och kapacitetsproblem finns. Oavsett om
avvattningen sker till ett befintligt system eller inte så finns det anledning att begränsa flödet.



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Dagvattenutredning Kode.pdf

Projekt

Kode Fördjupad Översiktsplan

49 (50)
Titel Dokumentdatum Rev. datum Rev.
Översiktlig dagvattenutredning 2022-04-22
Uppdragsnummer Dokumentbeteckning Handläggare Status
4085–2102 ALt

Markera Mark Göteborg AB
Kungsgatan 18, 411 19
Göteborg
Org. Nr: 556729-7832 H:\4085-2102 DV utredning översikt Kode\1\Text\Dagvattenutredning

Kode.docx

Översvämning

De planerade bostadsområdena norr om Vallbyåns biflöde är områden genom vilka
skyfallsflöden från befintliga områden avrinner mot Valbyån. I dessa områden är det viktigt att
planera in obebyggda genomgående skyfallsstråk (se figur 37). Sådana skyfallsstråk skulle
kunna utgöras av grönytor eller gångstråk där även öppen dagvattenhantering av dagvatten från
bostadsområdena kan ske. I det planerade bostadsområdet i söder har ett befintligt
översvämningsområde (E) identifierats.

Översvämningsproblematik finns även längre nedströms längs med Kollerödsbäckens biflöde.
Genom det planerade området för blandad bebyggelse i söder (figur 38) löper ett befintligt dike
som tar emot dagvatten från avrinningsområdet öster om motorvägen. Det är viktigt att behålla
funktionen i detta dike eller avsätta motsvarande fördröjnings- och skyfallsstråk genom
området. Avvattnings- och grönstråk kan avsättas längs med gränsen i norr. Inom området
bedöms det viktigt att avsätta ytor för att hantera översvämningsproblematik för att inte
ytterligare förvärra översvämningar nedströms. En översvämningsyta kan avsättas vid utloppet
från området.  Förslag på yta redovisas i figur 38.

Vattenkvalitet

Dagvatten från bostadsområden väntas innehålla lägre föroreningshalter än övrig
markanvändning inom planområdet. Byggnationen sker på jordbruks eller naturmark och
andelen hårdgjorda ytor kommer att öka. Den hantering som föreslås för att hantera ökade
flöden är även effektiva metoder för att rena dagvattnet.  Inom bostadsområdena kan rening och
fördröjning erhållas genom gröna tak, stenkistor, diken längs med lokalgator mm.

6 Släckvatten

Vid brand kan stora mängder förorenat släckvatten tillföras dagvattensystem och recipient.
Speciella åtgärder kan behövas beroende på verksamhet på respektive fastighet. Sådana
åtgärder planeras i samråd med Räddningstjänsten och miljöenheten. Generellt föreslås att
släckvattnet magasineras på de hårdgjorda ytorna kring byggnaderna. Inom planområdet
planeras ett verksamhetsområde. Verksamhetsområdet ligger inte i direkt anslutning till något
vattendrag. Nedströms verksamhetsområdet föreslås att dammar anläggs. Dammarna bör förses
med avstängningsanläggningar och på så vis kan släckvatten hanteras i dammarna.

7 Diskussion och slutsats

Syftet med den övergripande dagvattenutredningen är att beskriva dagvatten och
skyfallssituationen utifrån nuläge, potential och förslag. Utredningen har tittat närmare på de tre
första fokusområdena i Kungälvs kommuns dagvattenstrategin: Flöden, Översvämning och
Vattenkvalitet. Utredningen ska ihop med Grönstrukturplanen även innehålla
inspirationsmaterial för kommande planering och drift. Utredningen ska fungera som underlag
för den fördjupade översiktsplanen.

Kode kan delas in i tre delavrinningsområden, Vallbyån, Vallbyåns biflöde (som mynnar i
Vallbyån) och Kollerödsbäcken. Miljökvalitetsnormen för Vallbyån och Kollerödsbäcken är att de
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uppnår måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Vallbyån,
Kollerödsbäcken och dess biflöden är idag hårt belastade med risk för översvämningar.

Den föreslagna exploateringen föreslås i huvudsak ske på mark som idag utgörs av skogsmark
eller jordbruksmark. Inom den befintliga bebyggelsen planeras även en förtätning med ökad
hårdgöringsgrad.  Den föreslagna bebyggelsen kommer därmed att ytterligare kunna öka
flödena och föroreningsbelastningen på vattendragen. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får
recipientens status inte försämras. För att hantera belastningen på vattendragen har ett antal
åtgärder föreslagits som bedöms vara viktiga för att inte recipientens status ska försämras. Där
ytorna ligger i anslutning till föreslagna verksamhets- och centrumområden bör höga krav på
rening även ställas.

Genom befintliga områden och förslag till områden för ny exploatering har skyfallstråk
identifierats. Vid ny exploatering är det viktigt att ytor sparas för planerade skyfallstråk genom
områdena. Nya skyfallsstråk kan med fördel samordnas med grönstrukturplanen för att skapa
blågröna stråk genom områdena.

Inom utredningsområdet har fem områden där översvämningar kan ske identifierats. Ingen av
översvämningsområdena är belägna inom områden som föreslås för ny exploatering. Däremot
väntas ny exploateringen medföra ökade flöden mot översvämningsytorna och mot skyfallsstråk
genom planerade exploateringsområden. Översvämningsytorna har identifierats som möjliga
platser för hantering av dagvatten. Ytorna är inte lämpliga att bebygga på grund av
översvämningsrisken. Ytorna kan utformas för fördröjning av dagvatten för att minska
belastningen för nedströms liggande ledningssystem och för att minska belastningen i ytliga
skyfallsstråk.

Huvuddelen av de föreslagna områdena för förtätning och ny exploatering ligger inom området
för Vallbyåns biflöde. Längs med Vallbyån finns ytor som identifierats som översvämningsytor
där Valbyåns biflöde kan dämma upp mot befintlig mark. Här föreslås att grönytor sparas för att
hantera översvämningen. Ytorna kan även utformas för rening av dagvattnet för att förbättra
vattenkvalitén i recipienten.

För ytor som planeras i bostadskvarter och i områden för blandad bebyggelse är det viktigt att ta
hänsyn till barnsäkerheten. I dagvatten från bostadsområden väntas föroreningsgranden vara
låg till måttlig. De ytor som identifierats som lämpliga för dagvattenhantering vid områden för
blandad bebyggelse har som främsta syfte att fördröja dagvatten eller fungera som skyfallsstråk.
Här bedöms ytorna kunna utformas som försänkta grönytor med låg eller ingen vattenspegel.
Alternativt som växtbäddar/skelettjordar.
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�"���)�",�"�"���4����3�	&�L	�)��������"4��",�	)��7����)*�*-,,��)���3,,����0�-����"4����� 7��)�",��&�STU�VWXYZ[\X]ZW\̂]_̀a�_b�Ẁ�cY\adeY\̂]�̂]eadeZ]�N���7�����)4�	)+"�+"��("���3"����7���	3+��,�	�(�)3	��(�"��	3	,/��7�+	3	,),�"���� ���+	3)+"�+4"�3���&�G"����	"�"	47	�)�)��"	��7	,��3	�(��"	�)+"�)���)+	3	,�	��� �3�+�����
��� �	"���(3�M240���	&�f0	,"�)���+������3��",�	)��"	�)+"���*�*-,,��)�/�47,"�/�,�7	)��/�("�+"	47	�	3	,������,0��3� 2,���������(3	����,�"���3��*"+"��0���()
�3,"�(2	)����)�(�(2����3�+"����	"&�N��7���7��2��"	47	�*"�"�	7������,7������2�)�0��)���� �47����3	,�"4��"	�)+"���)� 3)���3)+"�3		� 0��&�G"����	")�)���"�"���"+�3�	)+�"���,2����(�74�	��3����7(��3,"�4��+�-,��2��3	���("�3�	��� ���4"	��,2�"	��&�g�����"�"4)	3������)�	���")�����7��������3	,)�"	�)+"���)����*-,,	"��24��)3+��3,�&�N���)+���(��� M7���"4�����,�	��"�3�	���+"�����24���+-�+*-	�J��*��,"�)"(���hhi�0�)�+"��"�24�����	�,�(�	)"(("���("�+�	��3��� �(("	�	�G���/�E0	,��"	�/�6�7�+��(���&�J3)�	7(	�"�+"��"��7�+���)���"����"��"4��7����)�(�0����G���&�G-�+*-	)�("�+���3	,0��3	����3��+��3�����)�����"����(�0������"	��0�� 7��3���)����"���� 3)���3)+"�+"����	"�)�(�+7��("���3"��)"(�� ����"	�)+"���)���4��+�"�)&��13,���j��0�	7)�"�)3�"�0���,�����	�7��)�"�+"��"	�24���+-�+*-	�J��*��,"���0	��h<�&�N�	�7�������K�(�����0�"	��"�,�	��"�3�	�	)�)���)+"�3,"�+"����&�12�)�"�,�	��"�3�	�	�)"+	")�3����47)�)4�	)+"��"	�)+"��	������)�(�����3��+�(����"	��	�����i��
�"���)��2�)�"� 7���/��0�6� �)�7	� 2�����3���A��,�&�k�	��"���3�+"��*3���	�)-	)�+-�+"	��� ��������3	�3��3,,"	���,0��"�	"�)�(���,2��)M7�4"�+-�+*-	&�E3����7	,���)2�������	������3,,���,0���	�Q"��*��,/�4"�)�7,����3,,���*�"	�"���(���J��*��,")/�������)�(��"	�(7�"��	�����-�+��������lmn:���9��?�Bo���B��I���B�I�C��p$�$�C$ml&�N���	)+3��"�0+��
��� �7	,)��,"�	"�����43)")�"���)0�3	����0�+"��"	&�6-	�,�	�(+��)")�"4��"	�)47,�	/�43�+�	��	�3,���"	�(7�"��	���)"+"��)+"�"��0�,�2������ �,�7)&�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ��

�������	�
��
����������������������������������������������������������������������	� �����!
"#$%�&
���'����(��������������������	�)*+,*-�./0*+�/-123+-*4�5�.�0�678+9�3:;�1-20<*+7=�>?-0�@,<*+7�1+�A8B128-�/�<8+�;C2B1-,�,8++1-2�/�0?5.10,4�D6�58-�BE@0*�?,*-�,/BB�.1-0,8+�/�A/B5=�F8�+30*�G1B,8-�./0*+�678+<*+78-4�03<�GC+�HII�6+�085*-�;*58�A8,?5B/2,�</-5+8�3<G*,,-/-2�1-�/5*2=�J7+*+-*�/�-3++*�3<+658,�A80,6+�*.�B8+E3+5�<85*-�58�/�0C58+�6,8+G/--0�D6�B1,,*+84�58B./0�0*-5/2�E3+5=�K,0158,�53</-8+*0�*.�AB*-5015�L73+-�3:;�;*.+8M4�AC-3+�3:;�N-623,�1+,3+N=�O8B*�?,*-�A+@7*0�6+B/28-�@,*-�,+15*4�/�06�7*BB*,�8-0158=�F8�2+C-*�G1B,8-�@,./0*+�1-28-4�03<�A807+/.0�03<�N<600B@D/-�,@GP/2�;6+5P*BBN4�5�.�0�+8B*,/.,�,3++�<*+7=�>B*-5�/<D85/<8-,8-�-1<-8+�B*-,<1,*+8-�E3+5G*BB8-�L07+858-M�B1-20�Q*BBA?�6=�F8-�BE@0*�?,*-�L-+�RM�<85�,8S,8-�NA8,80<*+7N�1+�BE@-226-28-�3:;�0120�.*+*�N35@2B/2�,/BB�1-2N=��T,3+07/G,807*+,*-�G+6-�6+�UVVV�LG/2@+�WM�*.0BCE*+�*,,�@DD35B/-28-�D6�/-123+-*�56�;*58�73<</,�8-�A/,�D6�.12=�F8-�3.*-�-1<-5*�A8,80<*+78-�/�0C58+�3:;�8-�?,*�.10,8+�3<�B*-50.128-�1+�3<.*-5B*5�,/BB�678+=�Q/5�0,3+07/G,8,�X�+8G3+<8-�03<�GC+82/:7�UYII9,*B8,0�B*2*�07/G,8�X�58B*0�<*+78-�<8BB*-�6,,*�A+@7*+84�08S�/�T3BA8+2*�LZX[M�3:;�,.6�/�Q*B8A8+2�L\�3:;�]M=�F8�@+0D+@-2B/2*�;8<<*-8-�/�7?+7A?-�3:;�Q*B8A8+2�;*+�58B*,0�@DD�/�,.6�8-;8,8+�.*+58+*=�̂,,�D*+�*.�T3BA8+2*26+5*+-*�1+�@,GB?,,*58�G+6-�2*<B*�,3<,8-�3:;�;*+�8,*AB8+*,0�/-,/BB�B*-50.128-�0C58+�3<�7?+7*-=�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

���

�������	�
��������������������
�������������������������������������	��������� !"� #$���%���&'�����������������	�()*+,-./)0,-1+)*+21�3)45+�602�)+0670�4020+1).*202�,)*+,-18.41�49+6,:�*;<�=>-1+)*+?�@0�/5+0-*AA0+�5B0+�2C,)12�<081�D*<3,8C2�*;<�C+�.�+0408�A>;-0)�BC847*+61?�E.88�B1+70�-1+)1�<5+�02�=0,-+.B2.24�.220<9881260�3FF4./)0+�*A�,7C8B1�,-./)0,/5++C))2.2402�*;<�A1+-0+21,�=0,-1//02<0)?�G�02�)1=088�+06*B.,1,�3FF4./)0+�*A�B0A�,*A�C460�B16�/5+0�+0,F0-).B0�0/)0+�,-./)0)H�A1+-21A2H�7*+602,�=*2.)0)�A�A?�IC+�/.22,�.2)0�,C8812�B.-).4�.2/*+A1).*2�,*A�-*AF80))0+1+�-1+)=.8602?�J1+-21A2�*;<�=*2.)0),,.//+*+�-12�12BC261,�/5+�1))�,F9+1�5B0+4.B02�=0=>4408,0�*;<�126+1�/5+0)008,0+�1B�0K0AF08B.,�1+-0*8*4.,-)�.2)+0,,0?�L1A2�F9�9-+1+�*;<�C241+�,F0481+�*/)1�).6.41+0�/1,0+�.�A1+-12:BC262.2402�0880+�40+�02�B.2-�*A�<3+�B040)1).*202�<1+�/5+C26+1),?�@02�/7C+60�4020+1).*202,�-1+)*+�).88-*A�.�,1A=126�A06�MNON�PQRSTUTH�B.8-0)�,)164160,�9+�VWXY?�ZB,.-)02�A06�,-./)0)�B1+�1))�85,1�F+*=80A02�A06�C4*,F8.))+.2402�*;<�60�188)A0+�5-1260�1B,)92602�A08812�=0=>4408,02�*;<�2>*6816�A1+-?�@0))1�85,)0,�402*A�3)/8>))2.24�1B�49+61+�/+92�60�41A81�)*A)0+21H�,9�1))�60,,1�-3260�8*-18.,0+1,�2C+A1+0�.2F9�2>1�9-+1+�[�=>1+21�\,F+C2460,\?�]FF,F8.))+.2402�.�C41260)�<160�5-1)�402*A�602�-8>B2.24�1B�<0AA1202�,*A�/+1A-*AA0+�F9�=8�1�,)*+,-./)0,-1+)12�5B0+�->+-=>2�(*8=0+41?�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ��

�������	�
��
�������������������������������������������������������	������� 
!�"#!$����%���&'��������������������	�()*+,-./�)01�2/*,+,-.3�4/-5,-�*/./�35678/9,3�-,*/86:8�8696.8;�<=4*6.,<�-,9/<�>?@>A�B/-8/<�:63/3�3)4�76.C-�D�EF�<=38/�369/A�G<8/*,8�+-C5<6<.3,<1,8,-�6�()*+,-./�1/-�:69�869,<�7H-�35678,8�46<35/8�86**�7,4A�()4�7-/4.F-�/:�5/-8+6*9,<�):/<�1/-�F5,-4/-5,<�>?@>�,IE/<9,-/8�J88,-*6./-,�EF�=<.,<3�+,5)38</9A�(8)-/�9,*/-�/:�9/*.F<.,<�<)--�)01�<)-9:=38�)4�5J-5/<�=-�CEEK)9*/9A�L<�F5,-J8/�1/-�=:,<�86**5)4468�4,**/<�+,-.31HM9,-</�:=38,-�)4�5J-5/<A�N5,-4/-5,<�C8H5/9,3�6�9,8�3638<=4<9/�)4-F9,8�/:3,:=-8�C<9,-�9,�,78,-7H*M/<9,�9,0,<<6,-</A�()4�8696./-,�<=4<83�F8,-76<<3�38)-/�9,*/-�/:�9/.,<3�8=8)-83+,+J..,*3,�6�B)9,�EF�./44/*�C84/-5A�O,<</�C8<J88M/9,3�7-/4�86**�>PPP�3/47=**8�/:�7*,-/�.F-9/-�)01�+J/-;�+*�/�Q-=05,;�RC<8)-E;�S/**8)-E�)01�B)9,�3/48�7*,-/�,<1,8,-�6�H38,-A�Q,+J..,*3,<�:/-�+,*=.,<�E-,063�6�H:,-.F<.,<�4,**/<�C84/-5,<�)01�9,�)45-6<.*6../<9,�6<=.)-</A�T84/-5,<�)47/88/9,�=:,<�)4-F9,8�3H9,-�)4�UF<.,*/<9A�V�-,/*68,8,<�38-=058,�9,<�36.�=<9/�7-/4�86**�WC<.,3�6<=.)-�3)4�,4,**,-869�-,9/<�EF�>PXXK8/*,8�,<356*8�7H-7)./9,�H:,-�,<�38H--,�+,8,31/.,�)4,9,*+/-8�H38,-�)4�.F-938)48,-</A�Y)-9+-C53+,+J..,*3,<�6�RC<8)-E;�S/**8)-E�)01�Q-=05,�*6..,-�5:/-�6�9,<�8)E).-/76358�+,86<./9,�)01�6�*/<935/E,8�=<<C�7-/48-=9/<9,�.-=<3,<�4)8�9,<�./4*/�C84/-5,<A�>PPD�CEE-=88/9,3�,<�:=*.M)-9�)01�:/05,-�5/-8/�H:,-�9,8�38)-/�C84/-53)4-F9,8�/:�9,<�6�Q)1C3*=<�7*686.8�:,-53/44,�*/<84=8/-,<�U/-3�Z,33+)-.A�L88�C83<688�C-�9,<</�F8,-.,3�6�76.C-�P�EF�<=38/�369/A�[H-�)-6,<8,-6<.,<3�35C**�:63/3�8=8)-83)4-F9,8�6�5/-8K+6*9,<A�()4�7-/4.F-�=-�5/-8/<�6�)-6.6</*�6<8,�)-6,<8,-/9�4,9�<)--�CEEF8A�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

������	
��		����������������������������������������������������������
����� ��!"#$%"&����%� ��������' ���()���� ��������
�*�+,--./01-�23043�56-7386-,03-�9:�,44�/53;8614�53<2,04�-=44�>,4�?99;3�/<@�35�@:04�.,4,�90=183>,�74A302-83;>-239,4B�C:0>-D�/<@�.E4/A4,0;3�:4,0F6;;-�A644�6�2304.68>,;G�A,>�H:;1,83;>�/<@�I/>,�6�;/00�J-403K�743;F?0�4=4/04-A302,06;1,;LB�M0=<2,G�C7;4/09�/<@�N3884/09-�4/A4,0�8611,0�6�;=03�3;-874;6;1�4688�=;�6>31�230324=0--2393;>,�.,01-@?O>,0B�H=;10,�?-4,074G�>=0�@757>>,8,;�35�>31,;-�4=4/04-.,.E11,8-,�.0,>,0�74�-61G�F6;;-�,;�-4?00,�-3AA3;@=;13;>,�E43�743;�.,01B�PA0:>,4G�-/A�1,;/A2/0-3-�35�83;>-5=1,;G�23883-�6�2304.,-2065;6;1,;�QM0,@,>QB�R,;�864,�A,0�-9864403>,�4,00=;1,;�8=;10,�?-4,074�.,;=A;-�QS268830,.3<2,;QB��T6>�F8,03�35�4/A4,0;3�F6;;-�A6;>0,G�,;-268>3�2/@3130G�56823�:4,01,-�A,>�A?0230,�10?;�F=01B�H:;1,83;>-�/<@�I/>,-�@3130�6�;/00�=0�;:1/4�-4?00,B�R,�8611,0�206;1�530�-644�@?O>93046�/<@�@30�.:>,�07A-8614�/<@�@=5>A=--614�4688�-4/0�>,8�?5,08,54�F03A�4688�6>31B�U302,0;3�.,43-�/<@�-32;30�-2/1�/<@�6�10=;-,;�8?9,0�,;�-4,;A70�6�>,;�13A83�10=;-,;�A,883;�1:0>30;3B�*�I/>,-�@31,�@30�83;4A=430,;�A302,034�,;�864,;�>3AA�,88,0�862;3;>,�-/A�/<2-:�F6;;-�2530�JOF0�;,>3;LB�V;�.,4E>8614�-4?00,�5344,;A68O?�0,>/56-3-�6�-?>03�>,8,;�35�74A302,;G�-E;861�;,0,�4688�@?1,0�6�F6170�WB�R,;�.,;=A;-�6�23043;-�.,-2065;6;1�-/A�QN3884/09-�R3AAQ�/<@�A=4,0�XYZ�A,4,0�6�?-4D5=-4�/<@�-/A�A,-4�<6023�[\Z�A,4,0�6�;/0>D-E>B�R,;�0,>/56-3-�6;4,�9:�[]̂ZD438,4-�,2/;/A6-23�23043�/<@�@30�-:8,>,-�F?0-57;;64�6;;3;�>,--B�S/A�F03A1:0�35�2304.68>,;�F6;;-�,;�864,;�@/8A,�6�>3AA,;B�_:�[\̂ �̀:0-�8313�-26F4,-23043�23883-�>,;�QS4/0,>3AA,;QB�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

�������	
���������������������������������������������� !���� "#�$!$�%� ��!�������$%���! ��&'(����!���� �%�$%!%&��!��"��(����$)$*$%�(�%�+"��$,-.�/01�-%���#�$!$�(� �$!((!��'�����$"(� ���22%�' �����+"��$,-$��,�$%���23�4�-$!�%�-#!���'(0�%�%$�5�($� !.�4, ��'���!#$���6789:;<9=9>�(� !��0&3%%�#�$!��"01�-%�$"(�!�%������'��-&!$$���?��! ��$"(�<@A:=>�6789:;<9=9>��&&���@B8=>�CD:ED8FG=HE78=HC�:;<9=9>.�I�%���&!%�#%��*!�0����22�%�(,1&����"��&'(�����!�#'� $��'�� �%���%���3��!%%�$'-��$%'&&!�$%!%�$����"(��J�(2�&#�$�2�"#��'#����.�I��5'��"01�-%���0�5,#���$3&� �$�*%%��&��!���0� ,(�����"?5�-!�� 3�-"((!�!%%�-&!$$!$��22�%�&&��"��&'(����.��K#����-�&%��5�$%"��$-�&'(�����!#$���"01�-%�$"(���%���22�*&&���-�&%��(�&1,&!���$�-�!#�23��"��&'(����!�L�%��J�3& ��$-��%����%�M%�&&-"((�%��,���N�OPM��&&���!%%� ��'��#!�!-%��%�,#����#�!.�I��-!�� "?-��0&!� �%�&&$-��#!$��%%���&!%�#%�$%"�%�0�#!�!� �#'� �L�"(� ���J�(2�&#�$����3��$"(�0'�!� �� �&!���������,#���%�#'&0�#!�! �"?5�$!((!�$!%%�-�&%��)(�&1,.�I�%�0,��232�-!$�!%%�'#���,#���!�-�&%��5�$%"��$-!�&'(����!��-!���22��! ��!$�%�&&��"��&'(�������$!(0!� �(� ��,� 1�2! ���%�� ����!�.��
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���������	�k#��������%��
	�
��!��������'����������%����	���	!����������%����	�������	��	�����3'���l��8��3�������*mm,�
������#���n����
� �����
�����	
���	�
�	��
������
	�
��!���������%� ���,�
���������
��%#���
�	�������#���'���
�����������	�������	���k#��������%����
��#���������
	�
�#�	
���������������������
�������
�����������������(��������	����� �����
�����������%�������#��������
����
��	
������	������4
�������������������%����	�����������������������������	�����
�����������8�%#���������
����%
���
  
�������
������%�����
���'�� �%#������
��
��	
���
�����%�
���
����������
������������#��
�
��������������
�������
�������
�
���	����
��%
���
���#���	��
�������
�������
����%���	���
��
���#������
�������
�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

������	
�������������������������������������	����������
������	������� !���� "����#�������������$%&'()*&+�,�-.�)�%)+/0+()1�2&*&$�3)+%&+�45(6&+�'7�37(6)�$5//�80+6)(,$%/8�$)33)(�3&*�9:(/0+';�-7*&�+:3$.,6/�0<4�6&(03�67+*&($�'.)<&+,(6�(5+)�*&/�$=*+)�67+*$.56&/�,�9:(/0+'1�>//&+.,6)+&�&(�,(*,%)/,0(�'7�=*&.566&.$&�5+�)//�&(�%)+/)�?+7(�@ABA�C&D�7/&+E6,F&(�45+G�+&*0F,$)+�&(�$�%�:/5(6�$03�4=+�/,..�H0.-&+6)�'+5$/67+*1�I&(�$&()+&�F)+�$7.&*&$�0<%$7�*&.56)+&�,�*&(�.,..)�67+*&($�3)+%&+�:(*&+�@AJJE/).&/1�K)+/)(�,�?,6:+�LM�F,$)+�2&*&$�560+�F,*�.)6)�$%,?/&/�@NLO;�*7�3)+%&+()�*&.)*&$1�P//�.,/&/�$%,?/&�/,..�'+5$/67+*&(�)F$)//&$�*7�.5(6$/�,�F5$/&+�C-0%$/)F&(�Q�'7�%)+/)(G1�R+5$/E67+*&($�560+�F)+�+&*)(�F,*�%)+/&+,(6$/,..?5..&/�-&-S66*)1�2&33)(&/$�/03/�.76;�$03�+&*)(�(53(/$;�,(/,..�:/3)+%&(�F,*�9:(/0+'�.5(6+&�=$/&+:/1�I+=()+-,.*&(�(&*)(�F,$)+�*&(�5((:�)6+)+/�'+56.)*&;�5.*+&�-&-S66&.$&(�'7�9:(/0+'$�0<4�2&*&$�6)3.)�/03/&+1�97+*)+()�5+�6+:''&+)*&�'7�:(6&?5+�$)33)�$5//�$03�'7�5.*+&�%)+/0+;�/5//�,(/,..�-&+6&(�'7�/,*,6)+&�:/3)+%�0<4�&T'0(&+)*&�30/�*&(�$/0+)�
������	U��V����W�X��Y Z���Z��Z��[������\���Z�]���!�����������W�X�����"���������� X�������Z ���



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

�����	
�������
���������������������������	����	�������	������
	����	���������������������������	������������
�������		��������������������� !��
��"������
�������������������������������������������������	����������!�������������#$%%&�� !������#'%%&��	�� !��"���	����������	
������(����!�����	
������������#)#%*��������������������"���	���������!���� !����	����	
������������������
�������	���������� �����������������������������������������+����"�����!
���������
�����		�
	�����������	���	�"����,�	���������������!�����#)-,�!������	����������������������������������!��!"���	�����.�����������������	"�������/������/��������0�������	������		��������	�������
����������������������"������
12345�678�9:3;<;=�3>=?@�A4=<?5BC�DE5�BF�35E=G>=�@>HH;=�I;G<23D><>5=;�JKJLM�?ND�JKO8�
12345�6P8�Q<RH2NS�I5F=�T>=�3;@H;�4<@;5S>=�BF�R>53><�?U;=IV5�GVT5;�3F5T>=�2�A4=<?5B�WJKXYZ8�[2HH�DV3>5�G:=G�>=�G<?5�T;@@�G?@�5>T?U2G;G�BF�G;@<H23;�EHT5>�S;5<?58�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!����������������������������������������������"���#$%�&$'()(*�+$,$%�*-�./0*'1$%2�%3'0*4/�&$&5(($,4$%2�./(6'�$%�)%%$78,,4')1�1.,/.'90),:6�4;0�+$,-)4�&$/*4�$,,$'�%5,)($%�7*'�&$/*/4<�=3'�,6>$'�4/$%0.'*'�)�,*(*�41)?/$/4�('3%4$'�@?)(.'�AB�;C7�ADE<�F%/),,�&$&5(($,4$%�?)%%4�$%�40841*,)(�4/'.1/.'�0$+�0.'*'�4;0�*-('3%4*'�408�&$/$4?8,,;'<�G$'(4?;'0*/);%$'%*�4/'*H�;-*%?6'�+$�&8+$�%;''*�(8'+4/;0/$'%*�7*'�$%�03'1,)(�;C7�?*4C)%$'*%+$�1*'*1/3'2�&$4/8$%+$�*-�>*'*,,$,,*2�/3//�,)((*%+$�I'5((*'I�0$+�40*,*�43%1;'�+3'$0$,,*%<�J//�>*'�*-�+$44*�3'�-*//$%?5,,+*�;C7�4*00*%?*,,$'�0$+�0*'1$'*+$�+*00*'�>8�KBAA�8'4�,*(*�41)?/$41*'/*<�L')%(�+$//*�
������	M��N����������������O����������������O���������������������PQR�����PQM
��



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

�������	
����������������������������������������������������������������������� ����������������
�!������"���������������������#�����$������������$��
�!�$��������#�����#�
�%&'()*�+,-*'�%&.%'/.01++2�1--0,')3�.&(�.2*4&1'3'5�64�.2%'�)*+�37�89/43)*'43�12/,'.�)%:;�37�<*'/*2�.=9+725�>*�+9/.23�-3'2?*'43�83'�@29232.@�&*)�&1'3'43�-(�*22�*00*;2?72�.922�A.*�<?+)*4�4*)34BC5�
�������D
�EF�����#��$��#���EG�H�����#������$��������F�����#��������I�����������������������#�����
��� $���������#�����������"��������������"����#��
�J94/.2�,.2*'12�-(�03.2?/8*2*4�KLMN�.2'3O�?42?++�&%)*'4�7?++3<*<P//*+.*N�0?44.�73/3�.-('�*02*'�)*2�0,'.71443�2%'-*2�-(�KQRR�('.�.;?02*.;3'235�SP//43)*'43�83'N�-'*:?.�.%&�0'3&/('�37�;3'234N�+*/32�3++)*+*.�?42?++�<*'/*25�64�:?';3�T�O�MNU�&*2*'�.2%'�0,'8,=4?4/�?�&3';*4�2%')*�12/,'3�'*.2*'�*02*'�<%4?4/.81.*25�J9&4?4/*4�'*/?.2'*'3.�.%&�0%'4+9&V4?4/5�W�;342*4�37�)*4�&%)*'43�(;*'&3';*4�4(/%2�+94/'*�&%2�4%')79.2�.2('�*22�-3'�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

�����	
�������������	����������
���
�����������
���
	������������	
��	���
�	����
������������
���������� !�������	�	���

��	���������
���������"
��������
����
#$%&'�()*�+'$,-./0123�4$-�3//�54�/0'23,�26�+&,/0'2.�%5715�&/75'8*����9�:������
�	
��;�	��������
��������������������������9�	
���	����������<�=>�?�!��=@����	
��	�

�����	�����
����

����
����������
����A������������������������
��
�������;����BCD�EFGGHIJK�

#$%&'�(L*�M511/0'2�4$-�./0'.8$N/3/�OPPQ*�R8/3,�SOTLUOQVO�$�W5,/7X/3'$./Y'31.3,.�5'8$4*�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

������	�
������	���������������������	���������	�������	�������	��������	�����	������������ �!��"���������	�����������!���	��������������!�	�������!�����	���!	�����#�$"�������������	���	�%�����!���������������!�	��	����&�'�������	�������%&�!��������(����	����������	��!�	��������������	!�	���)�	�	���&�	�������	��!���	����$	������������������"���	�����	���&�	��!����	������������������������!!����������������������**+�������,�����"��	�$���!����������!���	�����!�-.����	-��������	��	����������		���!����&�!!���������������������� ��	��	����������/�����������	���,��&�	�������������	����	����������"��������!!���������!�$	���������&���	��/�����������	������		�&"��	����$����	�!����� ��	��������	��������	�$	���������	���0�������	$��$�$"��������&�	���!!����	�%��������!�������0���������		����!����������	�������%���������	!�	�����,�����!��������	�%�������������	���������	���!������!������&�����������&�����	�����
12345�667�8939�:;2<=>:;95=9?�@A>5�B9CC=D5E�<5F?�GHI67�J;=>?�G6KLM8KGNO�2�89?=PQ=>52PR?S23T>=>5?9:�95;2A7�0����������������U����	�

V�������!�	�����"��!��������!�$	���	���,���&�	�����������������!�	��������!!����!��������	��,����		����	���	�!����	��!��	������������	�����	�����������W*���X����	����������	�!�	�����������������	��������W�*+����������������	���!!���!�����������!�������Y���	�����"����"������&�	�����$	����+	�������������	�$��	����	���	!�	������������&����Z�	��&���	��!���	���		��!�$"��!�������������������	����	����$"������!�	��	����,���	�	�����&�	����������	�����$���	��������!�- ��	��	�������������	�-��[�����"%�������	��!�$"�������	��	���!�$"������	����������������-\���������"%���-��]��	���	�������������!�	��������	����������		������!������������������������	����	���������U����+��	�������V��,����!$	������$�	�������		���������!�������	����������!�����		������������	�+$���	�����������	�-$����$�%��	-��̂�	��	�������	������	���$���!���-_�&����-��



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

�������		��
����	���������������	��������������
������������
��������������
�������������������
�����	��������������
���������������
����		�����������	��������������� ���������������	���������������������	���������!���		��" ���������"�!�
����������������������##$���
��������������		��
�"%�		����
����"�&'���������#(�� ���)�����		�����
����������

���*���������
���������������������
������+����������		������"���	��"��
,-./0�123�,4056785-5.90�4:;�95<09�=/6>/0;-?>40-?=9�?@A0�B-<�C966>40@3�D���	���������E�EF���	
�����%�		�����	�������		�
�+����G�
�
������H������+����������+�
��	�����������	��EF�����������		�E���
��'������������������������������F	����	�������������G����������EF�����*�� �����%�		����
��������
��������
��������	���EF�������������	'������
����������	��������
�������
������� ���������I��E������������������
����+���	���
����	�����������������E����������		��E�������
���������������G����'	���������������������������
�������
��	����
��		������J�����������������E�EF���	
�������
��	�������������		�������	��
�
����+��	�������������
���
�����������������������������K�����
���	���������		�E�EF���	
������������������
����
�����������������	����������������	�����������
�
���G��������*��G�
�
������H��������F
���������	�����������
���)��
�������%�		����
E�EF�I��	
�������	��
�
��
��	���
�����������
�����������
�����
	��'������G����������������		����D���	������������������������������	����	������
����&����I��	(��L������E���
����		�����������G�����E����
��������������������)������%�������
�����������������������������
��
����&M�N$�O��$P(��K�� �����%�		���������
�������������������
��	����
��		����+�
�����	��������F��������Q�����
���������������K�����
���	����������������	��EF���������������
���G�������&%�		����
�����(������G�
�+�
����������������
+���������
�����
���G������
������
�����
����������



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

������	
����������������������������������������������������������������������������� ����������������!�� "���������#$��%����������
������	&��'��������������$������������������!������������������������������������������������������ ������()*	��+�,-./0120.2�3.4452�62708/25�89:�;.2�05345�<=35/>.2�?1�@5A=60:.=.2�BCD�6�28//�@622A�AE24605�/.A=./�.@=./�F=8/5�G544=8/?A�A84;5==8/?�?1�4505�A>6@=.A>5/=52H�I.4452�;50.2A�1>./�6�28//�89:�J./0�6�A,;./�4,?./�.2�27A=52�A53352:72052;.K�96/>5�@.3�3.=./�J/.;�@,/:,L2620�A83�;.4-6A�7/�A=.2A5==�4720A�28//5�>52=.2�M@60</�NOPH�Q73R26205/25�/.06A=/./5A�A83�@8/24732620H�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

������	
����������������������������������������������������������������������������� �������������������!�����"�����������#$%&
'(
((���������)	&*��+,-,../0/1�2-�./�34.4526/�,37268/612�9:3/6�;7�<=1�>6�4.25�213415/1�</<=55.2�/00/6�:8;5</-,?12@�A8;5:7268/1�</:3B6�3400�:3;6�./0�2-�<266:8;5�:;7�,1./6�CDEEF320/3�G26�<6,823:�6234;1/003@�HB�/33�,II->?21./�G=55/�0455/6�./�3-B�:3/1:>3314152612�JCDKLM�NLNN�;OG�PQKR�STU6�.69126<40./1�;-21V@�W�:9.62�./0/1�2-�,37268/1�09I/6�/1�:3/17,6�4�./�>0.6/�8263;612:�41>5;56>1:X�3400482�<=56>1:/1�7;3�Y,./69.@�W�9:362�./0/1�2-�,37268/1�0B5�U966�ZA3;6/.277/1Z�STU6�U45,6�QQV@�[/1�U96:-211�1B5;1�5B15�/U3/6�CLPQX�36;045/1�4�:27<21.�7/.�,II;.0415�,1./6�21.62�G>0U3/1�2-�CLEEF320/3@�\268/1�>6�4.25�</-,?/1�7/.�09-:8;5�7/1�./1�52702�.277/1:�,3<6/.F1415�821�U;63U2621./�212:�4�3/66>15/1@�+9T..232�9-/6�;76B./3�2-:09T26�U96/8;7:3/1�2-�/33�U0/6320�.48/1�:B->0�41;7�./1�U;612�.277=321�:;7�:362?�:9./6�;7@���������



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

��������	
����	�����������	������������������������������������ ����������!�������"�#�"��$���%��������������"&�����'�"(!��������'��)������*�+����!��� ������'�,$�����$�-�$�.�/���$���#�������������0&��!��0&1�#,�$��!��#,�$��)���'����������#���'#,�#����$�����������������������)�����+%%�!"(��$��� "�0��������#����'�$��#�'"��(��$��#����������������(��$0�+��2'�����.�3��$���%������'�0�����"�#�� �����0�0&##�"����)�������"+����#���""�( ��� #����)��45����������0������#������� '�� �$�#��$.�6 ��"����'�����������$��+���� )����#�%,���$����� ""������'�$��0��!�����'�,$����������$�)��0�����$��������������"�'������'������������'!("�#������0�$!'����$�������''�����#.�7�0������������+"���������&�&�$������������"���$�#���������+%%' ����''�$������2��)���+"�+�" '���#��1��,��'���$�#�����(���#�������$��#,�$�2��)�����%��'������'��,����""�#������'+���.�8���!���� '�$����''���������#�����������9����!�:9�����#����'���'����!��$�������0���.�;���# �$��#,�$��������������' ���������$���"(�+������$���������$����!�������"�#��%,��������������.��8��0������'&)����� "0�����$������'+������+�#!���'�""����$���������'�,$����<��)��=��+�" ��>�<�'�������'�� $��$���)�������#������������������� ��$��#.�9"�������$�'� ��� "0&##$���)��"!%�����"�#����������������#� ��"��(����)���&$"�##!��$����.�

?@ABC�DEF�GHIJKBC�@�ACLJMIJ�KINNOJ�PCLQRIM�AOKNO�@JLASC�SQT�UVJAINOJWM�BHKOCR�JSCC�SKF�XBCIJ�@JAVC�@�IJ�YLNZIYOCOW�MHCBRHBC�KIW�ZCOJHO�ZICAYLAAOC�SQT�MHIJKBCOC�MSK�ROJ�[\N]OM�NLJAM�IJ�K̂QRIH�NVJA�MHCLQROF�4�������������"�'+������������"������+%%0&##��$��)�����"��(��!���#�$ ��$���� �#������'��)����""0���.�_ ��$����������!"(���!����" �#������ )������''����""���$������#�"�'�$�"���' ���������������� #�#� ����.�9���������#+��̀a�������������������'+����'���#,������������"�#��� "0��������&���'�'�$��'� *"��$��0������0��#� ##����)��+%%2'+��$��%���������bcdd2��)��bedd2��"������ #�#� �����'�""���=� )�����!�����)��f+�#����� ����.�g *"��#���'�""���'+�����)��0��#�����0 ������$�������������1��+'�"�#��



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

�����	
��������������	�����	�������������������
����	�����������������	��������������
	��
����	����
������������	����	��������������
	�����������
��� ���
	������
	���
	��
���
	�����
���������	����	��������	�	����
���	����������������	���������������	�����������������!
������	�
	�	��������������	����
��������
	����
�
������
�"���
#��
����������������		������!
����	����
�������
���	�
���	��	��	���
�
���������
��
	��
"����
��������
�����������!
��	��
����		
������������	�$������
����������	������	�
�"������
	�
��
���������
�����������
	����������
��
	����
���
������	�������	��	�����������������������%�����	��
�����
�������
	����	�������	��
���������	
����	
	���������	��������	"����
����	������������������	�����
	��&�	��
����
	��
�������	
�	
����	
	��
���	��������	��������
����	����	���������
��"������
�����	�������
������	���	�'
	��	
��
���������(���	��
�	����������
��������$����������	
�����
�������������������
	����
	���	���)���
��	
����	
	��
����	��
������	���	���	����
��

	��
�����������������*���	�����
������
��
	����	�����
��	
��	�����	�������	��������	�����
����	����
�����������	�������	���
��������
	�������������	����	����+�	������,���	���	������
���������������
���	�
���	��	����	������
��
������	��������	��������	��
�������������	��
��������������������	��������	��
����	��	�����������	�������������
	��,�
���	�	��������
����	�
��	
�
��
	��������������
���
������	�������	��	��"���	�����	��������	��������
�������	�
���	
��
	��
������
�
��������	���	�������
����	-�

./012�345�6�789021:;<:�=9>?@82�<:�8A�;<�/;80�BC2=A1::8�D;8??82:8D�EF�GF:0<H8:;=�08?H8�1@?8295�6�BC2021:;<:�?I7/H@<H<BI:�?<;�JKKL�F2=�982@8�/�8EE<:�MA<:N8�O8E=5�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

�����������	
�

�
�����	���	�����������	��������
����	��������
����
��	���
���������	�����
	���������
	�����������	��	�����
	��	�������	������
��	�	������	������	����������������
���
�������
������
	�
��
	�����	
�����	���������
� �����
	�����������	�
��	��������������	�
	����	������
	�!"## �����!$## ���
�����
�����
��
���	���������������������	��������������
��������
�������	�%
�
 ���	
���������	�
	����&�����������������	������	��	�	
�����	������	��%�����
����	������	���	�����	���!""'��(���������
����	���	��������
����
	����������	���������	������������
�����	������	������	���������
�
�
����������	�����
	����)�
	������
���	���
	���
���������������	
���	
	��*+,�-./01./23/�4235�35�67/89�:782;</�7.73/7635/=0>7�?���	�%���
���
������	��
��	������������	���@�����
���
����	�
�����������	 �����
	����������������	���������������������	���	��
����	�
	����	������
��	�	���������	��
������
����

��
����%��
���	
����
�����@��������	����
		���
�������������%�	����
	����
	�	�����
�����	��������
	�������	��
���������
����������	�
�����
������
	�����������������%
�	����������������
��

ABCDE�FGH�IJKJK�LMNOP�Q����	�����������R���
��	������
S��������
����	�����
���
�������%
��	��
���	�	 %
%@��
�
������
	�����������
��	����������%@����
�����
�����	�T��������@����������U�	��	����	�����
	��
��������
������������
����	�
	���%
	���	�������
	����
���
����������������	�V�������
	����W������
	������
��������	
�����	�
������
	��X�	���
	�
����%����%���	���
�����������
��R���
�VYZ[\]̂[_ZW����
�������������@������������



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

����

������	
����	���������
�����������������������	��������	�������������������
�����������������
����� �
���!��"��� �����������
�����
����
����������������
����������
����	���
��#�$����	��������	����������
������

��������������������
�������������	
����	������������������!��%&''(��
��#�)�������
�����������	����������������*�����������������(��"�������	�����������������+������,(-.��#��/�	������� ���
�����������
�������	������		���"��������
�����������	�	#�0����������������
!����������
	������		�����"��������	�����������������������������#�1��!������
��������	������������������������������	�
+!�	�������������	����������

������
����������������
����
������������������
��� ��#�0��������!����
!�������	�����%2''(��
���������	���0����
���#�-�� ���
�������3������� ��	��
��������	���
��	�
+!������������������	����4�
�����(�5��	�
��6%2�#��������������������������7�����89:;<��"��=::>?@A����

���������������������	����������
�	�������"������������������� ���
���������B�������������!������"����������
��
�������B����������� ����

������	�����"������
��������������������		������#�C��������������������������	��
����������"��
!����	���
����!�����	�� ��	�����"��������	����!�������7������!�� �� �#������7�
������
�����
������ �� ���������������
����	����"��!���������������
��������������������
�����)�

� ���	���!���#����������
��������
����������	��������	
�����
���������������	�����"����
������������� ���
�������-�"����D�������"��E�

����F�	�
+!����	������������
������������������������������������������
���������������#�����
����	��
��������������������������������4�
�����F�5��	�
�������
����������������������
�������	���
��	�
+!�����#�)�������������������������������!�G'FG��������������������	����������

�����������
�����+�����
�������
�	�������"����� ���
�������
�����"���+������	���������������!�����������������!�� ����"��B��
��
�������B#���������������	����������������!����������������������	������
�����������������"����	����

������������
���������"��� �
�������������	�������������
�����������#�C�������������	��������'%,������������������!����!	����������������������(��������������	�

������� 		���!������������
�������������������������������������������
������	�����#����� �����
��+�����!�����	!+
����������	�
������������������
����"�����������������
�������������=:HIJK>�������
��������������(�	�������	����������������������������������;I98�����������	�
+!���#�$����������

���������������������������
��	����������������������
��	�
+!�������3�����	�����������#�����	�����"��������������

�������
���������	
����	�����!�����	���� ���
������������
�����

�����������������������	�����������	�
+!�#�L�������������	�������	������������������������������������"��	�������������#�4�		��������!��������������
������	����	 "������!���������
�����
��	�
+!#�MNONP�QRSTUVWXYZ[Z�����
������������������	�
+!������D�������"��E�����������������
�������	���3����#�L���������������	
����"����
������
��������
��������� ���
������������	
��� ��	�������
���������

��������������������

����������	��#�1�"�����	�����

���3������������������ ���
��������
��������	������������������
�����
���



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

� ���

�����		
��������������	���������������������������������������������������
����������������������������	� ���������������������	�!������"#$ %&'(��)�������		�����
�����	�����������	��������������	��*��
���+��������������������	���������	��������,���������
�������������		��-���	�������		�����������������������������.�������������	������		������)�����������-����	���������
������������ ��������������/���������������	�������+
�����������������������������������������������������+
�������)���������������������������������������	�����	����
�� 	��	�����������������������	�����������������������������
�����&����������	���������������	�������	����	������������������������������
����+
���������������������������������	��������
����������	��������������	������+������������0��		������		��/�������������������������
���1������������1���������������������������������������������������������������2����	��3�4���������������+������
����	�����������������������	�����	
�����������������.���������		���������������������		�������0������	���������������������������	�������	������������������
����	�������	������
��56768�9:;<=>?;@ABC@=�D�������������D��	���������E������������	������������������������������������	��F���������-���+������������������������������
�����+��������+�������	���������	����������	�����	��������D��	���������E����,��������		�����������������+
��	�����������������������	���������������������������		�����������������������E������������*�
�����
���������	��	��������������������G���������	�����	������������+������������	�������		����)���������������������	������������	�	������	�����	��������������	��������������
����D��	�����!����������E��(����������������	�����������������	
����������������������	��������	������������������������
�����������,�������������������	�������		�����	���������	��������������������	+�����������������	��������HIJJ �����HKJJ ���������+����������-�	������������������	������	������������
������������������������������������
���.������	���������������������������	� ���������������������	�����������#LM N�O��P���E����	���������	����������	������������������������������+���+�������P����������������������������������������!������QJ0 *ED(��-�	����	�����������������������������������������+�������������������������	�����������	���������D��	��
������������
������	������������	���0���������
������E�� ���		�������������������������������������������������.������	������������������#H' ),R���������������������������2�������	���
�������	����������������
����	�������	�����
���������������� ��������������������������������������������������������������S������������+�����	���������		����������	�����
���	������������������������������������+�������������������	�����	�����������������������	��������%��	�����)������T�-���.����������������������������������������������������������	�����������	��������������������
�����



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt

��

���������	��
�������������������������� !�"#$��%&'()%*�+�'��%(�,��,-.�',&��/��01�2134�52�3�50�6�6�75��81�9:�;5�0�<<1���=:5236�>?26�6��5��:���81�6�@A��36BB�32�����C��C���D36<<��>���EEE��F"�'�%&&(%)&�&-�"#$�()%���G--&�&-���H"$�(�G&�IJJKLIJJJ��M29�;��6;�NB3O0C�P4�Q��0<���5��52�2122��������� !+.�',&(���)(�&��,((,&�,&��-��R�)%*S�J�T���� !U%�),&��V6��W�0����XC�YC�Z��[6BB�32�Q3O��[�056�2�0;63�:<W22���1W��P36��BO[6:\5�4<5��6�]̂^̂ �366�5_S�̀�&%�&,&���a!�,U"�-(�"#$�H"$�(��G&b�',�cd���E����e32�6<�����f��6��5�g�3�3�4:36������AW799�5�6<����f�52�2122�Q?3��32�6<�5C�P4���6�02Q�350���9��>?2W�39�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning

�

�������	�����
�������������	����������������������������������� �!"#$!�%�&'(�)*+�,-� .',�&/0%�1�234456�78�9:3;:26<2=>:?@;:26<2��A !$0%%�� �,�&/0%�'#-BB�&



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning����������	���
����������������������������� �!��"""�#"������ ���

�

$%&'()*+*'((),-�./012(134�$�+'(-�535513/15.�&'*$-�&67	89�:�;<==67�� >?@ABCDEAF?GH@IJKLIDMENFO>PQRSSTUAHVFTCNWXMGYSZ[\\]̂S_̀ Sab[cbẐdZefbghcbẐdZSi_̀ eajklfjmanS
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�OPQRS�TUV�W�XYSZ[\]�Y Ŝ_\Ŝ �̀Y\[�abZ̀ �̀[cS�̀P[PQ̂S\�Q\d̀\_]Pe_̂�R̀S\[]P]Q̂S�f̂S�R̀ghS̀ei�������������	
�����	�����	
	�������
�����
�;
���	����	�9��;����	�������	
	���
	�<������
�;����	��������N�j� ����
���
��$���	
������
	��������	�����������	N��������'%'A)A')'AN�������������klmn=�j� ����
���
����������	����	
	��)����������
������	����	��	
	��9�	��
	��N��������'%'')%o)AAN���������������������������<���-�=�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'� �(�����)%))*%"*)!� &
�	�+,�-�.���

�

/0/�1234524637289(
�
������������
���:;	�+�	�����
����<=�&��
����������
�����	�����	
	���&����=��
	=�������:������
�	
	���<=��	��>�����������	
���*��<=�?�����	
����:�������	
	���
	����	�����	
	����;���@��������
�����=��
	�?������
�.<�A&�:��������
	���<=��	��>�@������	��������	������=���	��	��B�C� +�	�����
����	��
�	�����=���������B��$A(�DE�C� &�� ���
�
����������������C� &�� ���
�
������������������C� &�� ���
�
����������:����	��������
�=���C� &�� ���
�
�����?����	�������C� &�� ���
�
�����?�		���
���C� &�� ������
����:��������<=���
	��F�GHIJKLMN9MO1PQNLH9(�		���������	�������
���&&*RS�D!!T*D������
��=��	���	��
�	�����?
������<=��
�����	
	��������	�@��UVWXYY�Z[\�[�]YV̂X_̀̂a�bcd�_Xebf̀ĝ`̂ah�i>���������	
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�RSTUV�WXYW�Z�[\]̂ Ŝ_S̀aVSbT�]c�̂\dbêe]fS\Seae�S�eSgST]�̂hagab�ijklm�nXXopq�)�����������	��M���
�������K����	��P�r� ������sss ���������M��P��	����
���������
���
����������������M
��Q��r� ������ss ����L���t����������	
	��u( (%�����������K�����	�M���N����K
	���
��	������P��
����LO��	����������������	���������K
	���
��	��Q�.	����
���������
���
����������������M
��Q�r� vwxyy�z{�|w}~��������w��~�~�x����{��������}������wx�����w���~���y����x����~y�����~��������y�����������
���
����������������������������	
����K���*��LO���M����
��	�����	
	����K�����K������������������M
�
����	Q������O�	�t	�M�����	�����
�	�O����
��������	����
	���u(%%��Q��	�����������������K�����M
�
���������	
	��	��M�������N���	�����
����O������������������	���
����������&�� �������������K��K������Q��
����
��
	��������M
�
����������s�����
����
��
���(%*'�	���	Q�������ss��LO�sss�����
�������
�K����	���K
��Q�&��M
����K���L�	
	��K��O����������K
���������M
�
����������s�������
	�����������Q�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���''� �(�����'%'')%")'!� &
�	�*+�,�-���

�

�./012�3456�7�8/91:;/9<2/=0�:>�9?:@/;/?<?9A;:99�B�/=CD�1?@2<E=/=0<=�:>�.FG�HCE<I�JKLJLM�NOPQRSTUVOWXPOTYSTUZ�&��
���[
		��
	��	����	���
�����������[������������	�����\]�̂���
������̂
�
����
�̂�����	
	����\]�̂�����	��_���	�������
����̀������a��
�����	��[��̂b���������	
��)��\]�̂�����	
����������
	�c���	��
	\
��	������
�	���[���̂����	
	�����������	
���������
��\]�
�����������������_�(�[
	
�
�	�	��
��������	��������
	��������	���
������[�]b���	��	c���	���	��	��	�����������b	����	����
��̂����	
	��	����̂�����̂
�
���_������
���	���������̂���������̂
�
����	�
�̂���[������	�������
��	�
[
���̂��������
	��������������
[b	�&�� ��������)��\]�̂����	������_��������[d�
�������	�������������
�[�������̂��	���		����̂���c�[��
��
�	c���
�	���������c������������
\�	
	�c���
\����	�������\]�d�����b����	���
�������\]�������	����_�&���	
	���\]���d�	
	��]���
��	�
[
�������
\�������]����
������������������_�$��
����������	����������������	��
�����	��[���	������	���
��̂����	
	�����������	����b����̂
�
����	��
���̂�����
�	��
	������	�[���	�����	
	����b���_�e� f<EgDE�;h0�2/9A ����\�����	����	
	�������������	�]����ij j��\]�������	��
���������\��	��\]�]�����	�̂�����������	���\��	��b�̂��\�	��[�����
�����	�[��_�Z	�����\��	��b�̂��\�	��[���_�e� f<EgDE�=C2D:;�2/9A ����d����������	����	
	�������	�j j��\]�k j��\]������������	�]������	���#�����c��������������\����̂��c�̂��\��[���������
����	��c��	���������[b����̂��\��	��[�����
�����	�[��c�����	�
����d�����b����	����
�	������b��
�����	�������
����	�������
	��������	����̂
�
����	_�e� f<EgDE�lg0�2/9A ����d����������	����	
	��mk j��\]���������	�]������d�
��������#�����c�������\����̂��c�̂��\��[���������
����	��c�̂��\��	��[�����
�����	�[����\]����	��c�����	�
����d�����b����	����
�	������b��
�����	�������
����	�������
	��������	����̂
�
����	_�� �



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'(� �)�����'%''*%"*'!� &
�	�+,�-�.���

�

/	0����
�	�	����	��
�������	��������	�����
����1������������������
���2��	�
	���������������3���������41�����	�
�����
����2��	��
����
����5�/�����������������
�����	�������2��	�����3����������	����*��41�1���
����2������������
��*��41�3�����	
�������	
	���0������
���6������
	�5�����������
4�������
	����	�����	
	����2��������	�����
��������0
���������
�	�
�3
����5�789:�;<=<>?@ABCD?E<F<DADCEA@GHI<I>?@JKLMNMK�OPQRPSTUSVW
�
������0�������3
�
����3���	
	���1����0����
�����02�����
�
����������	
�����	�����	
	��5��&��3
�
����3���	
	���1��
��
�
�����	�����	
	�����0����
	���)����2���XY�(Y�"��41�Z5�+����
��
	��������3
�
��������
�	������
����
��
���X%*(�	���	Y����	���
	��	��2��
��1��	�������	
	���
���5�&��3
����0���4�	
	��0����������
1���	���
	��	�����������	
����	�����	
	�5�

�[\]̂_�̀abc�d�efghi\jk_\l]�hm�n\o\]h_k�̂npq_oh�jnhr\i\nknjrk_sgl\l]h_�s_�qmk_j\gni\]n�th_gk_hn�tko�_qoh�i\luk_v�j\pp_hl�wslm\jh_�n\ii�̂n_kol\l]klj�l̂ttk_�\�_kpk_klji\jnh�d�jk�r\ih]kpq_knkxgl\l]y�789:9797�zAF{|@}=AB~J�	����3
�
��������
�	�1��3���	�����
�������2������������	��
�
��	
	����������3��2	��3
0����5�����	
	��	������
����
�1�	��
	��	�����������������������������������������������Y����������������W��	
��-�.�
������.�Y��������'%'X*X'*(X5�&��3
�
����0�12���	��	��3���	�����0��3�0
	��
���0�12���	��	��41�0��	�3���	��
�	5�����	
	��	������0�����������
������1���0�����5�� �
X!� '%� #�



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning�� ����������	
��������	
���������������
������	��������������	�����������	��������	���� �!"#� $���%%� &
���'"� �(�����'%'')%")'!� &
�	�*+�,�-���

�

����	
	��	���
�������.��/�.
	��
���.�01���	��	�/���������/
�
����.�01���	��	��
	��������
��.��������	��2�
	���0������01����	3/3��	��
�	��40������
��
�������������34��
�����/
�
���5�(1���
4�����0�����1��..����
�����	
	��	�67�879:;<�=>7�<?@@=7;AB<6@@9CA;�B<9D?@?<;<�EFGF�=>7�DHA;�IA76C;79A�IJK����/
	�����	��3�5����/�.
	��
���.�01���	��	�/���	�����L2%M��
�����	�����	��3���40�%2!!��
�����/
	�����	��3�5�$
���	�.��/��1��
��	���������3.����4��1�
�����	
	��	����/���	�������1	��.����������4��
	��.1	�/�4��	�����	���	���N%��5�����	
	��	�������	�����	��������
��
�	�
	���'O���.1	����	���	�.��/�.
	��
���.�01���	��	��40������
��
��������5�&���
���L%)"�.��/���	������/
�
��������
�	��40��
���L%)O�.��/���	��������0���.������.��������
�������.���5�
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Sammanfattning 
Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning för en tidig version, från februari 2022, av fördjupad 
översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun. Den fördjupade översiktsplanen anger hur kommunen anser att 
mark- och vattenområden i och kring Kode ska användas, både avseende exploatering av de centrala delarna och 
bevarande av de yttre områdena. Fördjupningen innehåller även riktlinjer för hur utveckling av Kode ska 
genomföras.  

I miljökonsekvensbeskrivningen har de åtta miljöaspekter, areella näringar, landskapsbild, kulturmiljö, rekreation 
och friluftsliv, naturmiljö, vattenförhållanden och klimatanpassning, trafikbuller samt risk – farligt gods och 
miljöfarlig verksamhet, som enligt behovsbedömningen kan leda till betydande påverkan utretts. 

Samlad bedömning 
Planens förhållande till lagskydd 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta fall vara 
brukningsvärd. I det fortsatta arbetet behöver det förtydligas hur den föreslagna exploateringen av 
jordbruksmark utgör ett väsentligt samhällsintresse.  

Den fördjupade översiktsplanen medför risk för ökad ytavrinning på grund av ökad areal hårdgjord mark vilket 
kan orsaka ökade flöden och försämrad vattenkvalitet i de nedströms liggande ytvattenförekomsterna Vallbyån 
och Kolerödsbäcken. Detta kan i sin tur påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten i 
dessa ytvattenförekomster. 

Bebyggelseutveckling föreslås i områden som är potentiella livsmiljöer för flera olika artgrupper som skyddas 
enligt artskyddsförordningen. Inför detaljplanering behöver naturområden och potentiella livsmiljöer som 
exploateras artinventerats, och beroende på resultaten kommer olika anpassningar och skyddsåtgärder krävas för 
att inte förbuden i artskyddsförordningen ska lösas ut. 

Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen. Det finns fornlämningar som ligger inom samt tangerar de västra 
områdena för ny bebyggelse. Det finns även fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar i närheten av föreslagna bebyggelseområden som riskeras att påverkas negativt vid exploatering. Den 
som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om 
tillstånd hos länsstyrelsen.  

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vis en bostadsbyggnads fasad. Den fördjupade översiktsplanen föreslår 
förtätning av befintliga områden med blandad stadsbebyggelse samt komplettering med blandad stadsbebyggelse 
i områden som gränsar till Bohusbanan och E6:an. Det kan medföra att antalet bostäder i Kode där ekvivalent 
ljudnivå överskrider 60 dB vid fasad ökar.  

Planens viktigaste konsekvenser 
Areella näringar 
Planen bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd 
jordbruksmark i form av åker samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Planen bedöms 
medföra små negativa konsekvenserna för skogsbruk bedöms eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för ny 
blandad bebyggelse och ett för en större industriverksamhet.  
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Kulturmiljö och landskapsbild 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra utifrån agrarhistoriskt 
perspektiv, framför allt väster om E6:an. Planen bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och 
landskapsbild då föreslagna områden för ny bebyggelse sammanfaller med tre identifierade landskapshistoriska 
värdekärnor, uppmärksammade i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). Värdekärnorna bedöms 
vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom och i nära anslutning till tätortsområdet. Två av dem har stark 
koppling till riksintresse för kulturmiljövården Solberga – Ödsmål och bedöms enligt den landskapshistoriska 
analysen vara störningskänsliga kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal fornminnen och möjliga fornlämningar 
av förslaget. 

Rekreation och friluftsliv 
Sammantaget bedöms att planen kan medföra märkbara negativa konsekvenser gällande rekreation eftersom 
betesmarker, skogsområden och vattennära miljöer tas i anspråk och vyer över vad som är ett kulturhistoriskt 
landskap kommer att förändras påtagligt.  

Naturmiljö  
Planen bedöms medföra stora negativa konsekvenser eftersom i sammanhanget ganska stora arealer naturmark 
hårdgörs, åtgärder som irreversibla och medför permanent förlust av naturvärden. 

Vattenförhållanden och klimatanpassning 
Den fördjupade översiktsplanen bedöms medföra en ökad ytavrinning med risk för ökad frekvens av 
översvämningar såväl inom planområdet som utmed nedströms liggande vattendrag. Detta gäller främst 
Vallbyåns tillflöde som kommer att motta större delen av det vatten som behöver avledas från föreslagen 
nybyggnation. Indirekt kan detta påverka befintlig vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde och miljömålet 
levande sjöar och vattendrag samt möjligheten att uppnå MKN i nedströmsliggande vattenförekomster. Den 
negativa påverkan på ytvatten bedöms mildras om de riktlinjer som anges i Kungälvs dagvattenpolicy tillämpas 
vid exploatering av marken. 

Kumulativa effekter 
Den fördjupade översiktsplanen för Kode innebär att mark som idag används som jordbruk, betesmark eller 
skogsmark tas i anspråk för bland annat blandad bebyggelse och industri. Hur mycket jordbruksmark som 
försvinner på lång sikt i kommunen och regionen hänger samman med planeringen av tillgängliga markresurser 
samt hur markanspråket för bostäder och verksamheter kan minskas i framtiden. Planförslaget bedöms medföra 
små negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av 
regional självförsörjning ökar i framtiden.  

Delar av den mark, som idag ofta är betesmark, som tas i anspråk för bebyggelse har såväl kulturhistoriska 
värden som naturmiljövärden. En landskapshistorisk analys visar att samtliga kulturhistoriska värdekärnor inom 
planområdet tas i anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger negativa effekter på kulturmiljö och 
landskapsbild och den sammantagna effekter av ianspråktagandet minskar den historiska läsbarheten av området. 
Den sammanlagda arealförlusten av betesmark över tid samt i kommunen minskar livsmiljöerna för arter knutna 
till betesmarker, vilket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även spridningssambanden för berörda arter kan 
påverkas negativt. Ianspråktagandet av betesmarken inom planområdet medför således negativ påverkan lokalt 
inom planområdet och ger även en liten negativ påverkan i den kommunala skalan för såväl kulturmiljö som 
naturmiljö.  

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen markanvändning medför kan sammantaget medföra negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det avrinnande vattnet från planområdet avleds direkt eller 
indirekt, via Vallby åns tillflöde, till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljökvalitetsnormer i nuläget inte 
uppfylls.  
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Planens förhållande till miljömål 
De miljömål som påverkas av den fördjupade översiktsplanens markanvändning, såväl i målens riktning som att 
motverka målen är:  

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Bara naturlig försurning 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Ett rikt växt- och djurliv 
 Levande skogar 

Förenlighet med miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och hushållningsregler 
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför skada 
eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet.  

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden används för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Den 
fördjupade översiktsplanen redovisar väsentligt ökad exploatering kring Kode, med blandad stadsbebyggelse på 
områden som idag utgörs av betesmarker med lång hävd och kulturhistoriskt värde. Genom att i 
markanvändningskartan avsätta områden även för natur- och rekreationsområde och för jordbruksmark 
förtydligas samtidigt kommunens ställningstagande kring dessa områdens långsiktiga bevarande.  

Den förtätning med centrumbebyggelse och verksamhetsområde som sker mellan och i anslutning till befintlig 
infrastruktur bedöms vara en god användning av dessa områden i förhållande till dess lämplighet.  

Kode utgör ett stationssamhälle och en förtätning med bostäder och service i detta område ger förutsättningar 
för de boende att välja resor med kollektivtrafik framför bil. Dock ligger även motorvägen E6 i nära anslutning 
till samhället vilket kan medföra att boende i stället väljer detta färdsätt.  
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Tabell. Konsekvenser för huvudalternativet, alternativ utformning och nollalternativet. 

 Huvudalternativ Nollalternativ 

A
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r 

Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk eftersom brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksmark anses vara ett 
mellankommunalt intresse, det är alltså en regionalt värdefull resurs 
som påverkas. 

 Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering 
eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt ängs-, 
betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 

Små negativa konsekvenser eftersom som ett par skogsområden tas i 
anspråk för blandad bebyggelse och industriverksamhet. 

 Inga eller obetydliga konsekvenser för skogsbruk då endast ett 
mindre skogsområde markerats för nya bostäder. 

 

K
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ö 
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h 
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Stora negativa konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
landskapsbilden då planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt 
landskap och riskerar att försvåra dess läsbarhet. 

 Stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild då 
planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och 
riskerar att försvåra dess läsbarhet samt att ny bebyggelse 
föreslås på och invid platser fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar behöver 
genomföras. 

 

Märkbara negativa konsekvenser för kulturhistoriska objekt då ny 
bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar 
behöver genomföras. 

 

R
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h 
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Märkbara negativa konsekvenser eftersom flera olika naturmiljöer tas i 
anspråk och upplevelsen av det mosaikartade landskapet kommer att 
påverkas. 

 Märkbara negativa konsekvenser eftersom potentiella 
rekreationsområden exploateras 

 

Möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut 
naturområden som ska bevaras. 

 

N
at

ur
m
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ö 

 

Stora negativa konsekvenser eftersom stora arealer naturmark 
exploateras, devis med höga naturvärden, delvis med okända värden. 
Områden med höga naturvärden är avgörande för att upprätthålla den 
biologiska mångfalden men även områden med lägre naturvärden är 
viktiga för den biologiska mångfalden. 

 Nollalternativet bedöms innebära stora negativa konsekvenser 
eftersom naturmark med delvis höga värden exploateras. Inga 
naturområden pekas ut för att bevarande.   

 

Möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut 
naturområden som ska bevaras. 

 

V
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ö 

Små negativa konsekvenser för biotoper och arter då ökade flöden 
och försämrad vattenkvalitet kan påverka vattenanknuten fauna. 

 Märkbara negativa konsekvenser för vattenförhållande och 
klimatanpassning. Även i nollalternativet innebär föreslagna 
förändringar en risk för ökade flöden och översvämningar då ÖP 
2010 också innebär en förändrad markanvändning med risk för 
snabbare avrinning till exempel till följd av högre andel hårdgjord 
yta. Till denna förändring kommer behovet att ta hänsyn till 
klimatförändringen som ytterligare ökar denna risk. då det finns 
risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag 

 

Inga eller obetydliga konsekvenser för grundvatten.  

Små negativa konsekvenser för ytavrinning och dagvatten eftersom det 
finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag. Förutsatt att riktlinjerna i kommunens 
dagvattenpolicy följs vid i ianspråktagande i enlighet med föreslagen 
markanvändning bedöms negativ påverkan kunna minskas. 

 

Märkbara negativa konsekvenser för översvämningar och skyfall då 
klimatförändring tillsammans med risk för ökad avrinning kan öka 
översvämningsrisken inom planområdet i anslutning till närliggande 
vattendrag. 

 

Små negativa konsekvenser för skred och erosion med ökad erosion i 
nedströms liggande vattendrag. 

 

Tr
af

ik
bu

lle
r 

Obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då den 
främst möjliggör förtätning av centrumbebyggelse, idrottsområden 
samt verksamhetsområden i bullerutsatta områden längs och mellan 
E6:an och Bohusbanan. Planen bedöms endast medföra en mycket 
begränsad ökning av antalet bostäder där bullernivån vid fasad 
överskrider gällande riktvärden. 

 Nollalternativet bedöms medföra obetydliga konsekvenser för 
buller och människors hälsa då befintliga förutsättningar, med 
Kode som serviceort bekräftas. Inga områden inom 100–150 
meter från E6:an pekas ut för bostadsbebyggelse, men 
förutsättningarna för befintlig bebyggelse samt för förtätning inom 
serviceorten kvarstår. Befintliga bostäder med höga ljudnivåer 
antas kvarstå. 
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Planförslaget markanvändning bedöms medföra liten negativ påverkan 
på miljömålet god bebyggd miljö med avseende på risk då förtätning 
med bostäder, centrum- och idrottsverksamhet och 
verksamhetsområde möjliggörs. Det planerade verksamhetsområdet 
ger möjlighet för verksamheter som enligt miljöbalken definieras som 
miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna 
markanvändningen Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan. 

 Nollalternativets markanvändning medför ingen eller obetydlig 
påverkan på miljömålet god bebyggd miljö med anseende på risk. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Inledning 

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för 
kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden stöds 
i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I 
stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för 
gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kapitlet i miljöbalken är en 
dokumentation av den strategiska miljöbedömning som utgör en del av processen med 
att arbeta fram den fördjupade översiktsplanen för Kode. Rapporten har utarbetats av 
Ekologigruppen AB på uppdrag av Kungälvs kommun. 

Miljöbedömningsprocessen 
2021 beslutade kommunstyrelsen i Kungälv att en fördjupad översiktsplan skulle arbetas 
fram för Kode. Kommunen gjorde en preliminär bedömning att planen kan komma att 
innebära betydande miljöpåverkan och ett avgränsningssamråd genomfördes med 
Länsstyrelsen i Västra Götaland under våren 2021. Länsstyrelsen instämde i 
bedömningen att den fördjupade översiktsplanen kunde antas orsaka betydande 
miljöpåverkan samt att en strategisk miljöbedömning behövde genomföras. 

Syftet med miljöbedömningar av planprogram är att integrera miljöaspekter i 
programmet så att en hållbar utveckling främjas, enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Inom 
ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, där den 
betydande miljöpåverkan som programförslagets genomförande kan antas medföra 
identifieras, beskrivs och bedöms.  

MKB:n ska utgöra ett beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och som 
leder till bättre beslut ur miljösynpunkt. Den ska göra det möjligt att på ett klart och 
tydligt sätt väga miljökonsekvenser mot andra faktorer, så att planprogrammet blir så bra 
som möjligt ur ett helhetsperspektiv. En miljökonsekvensbeskrivning utgör dels en 
dokumentation av de val och avvägningar som gjorts under miljöbedömningsprocessen, 
dels ett underlag i de samråd och diskussioner som genomförs med berörda 
verksamheter, myndigheter och boende i och kring Kode.  

För att öka kunskapen om förutsättningarna i Kode har det under 2021 arbetats fram en 
rad olika utredningar, vilka utgjort underlag till miljöbedömningsprocessen och även 
listas under respektive miljöaspekt. Miljöbedömningen i denna 
miljökonsekvensbeskrivning har baserats på en tidig version (februari 2022) av 
markanvändningskartor samt framtagna utredningar tillhörande den fördjupade 
översiktsplanen för Kode. Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning utgör 
således ett viktigt underlag för att belysa vilka miljöaspekter som behöver arbetas vidare 
med i den fortsatta processen. En revidering av bedömningarna, baserat på en bearbetad 
version av den fördjupade översiktsplanen, kommer att göras inför granskningsskedet.  

Avgränsningar 
Arbetet med att avgränsa och fokusera en MKB är något som pågår kontinuerligt under 
hela miljöbedömningsprocessen. Under arbetet bearbetas och diskuteras frågor om vad 
som är relevant, vad som behöver belysas ytterligare och vad som kan avföras från 
MKB:n. En MKB för en fördjupad översiktsplan ska i huvudsak avgränsas till att 
identifiera, beskriva och bedöma konsekvenser av de förändringar som förslaget utreder 
och som kan påverkas i arbetet med planstrukturen. Detta har därför utgjort grund för 
den avgränsning som gjorts även i föreliggande MKB. Avgränsningen av 
miljöbedömningen har gjorts i tid, rum och sak. Ett avgränsningssamråd genomfördes 
med länsstyrelsen i Västra Götalands län under våren 2021. Den sakmässiga avgränsning 
som då gjordes redovisas nedan.   
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Tidsmässig avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningens horisontår föreslås avgränsas till år 2050. Detta är en 
uppskattning i nuläget och beror på vilken etapp som avses och när etappen kan 
beräknas vara klar. Hela den utbyggnad som den fördjupade översiktsplanen föreslår 
beräknas ta minst 20 år att genomföra beroende på marknadsförutsättningar. 

Geografisk avgränsning 
Geografiskt har miljöbedömningen avgränsats till att i huvudsak omfatta det område 
som den fördjupade översiktsplanen utreder, se Figur 1. Den betydande miljöpåverkan 
som kan antas uppkomma med anledning av planprogrammets genomförande sträcker 
sig dock utanför själva programområdet.  

Den geografiska avgränsningen för kumulativa effekter omfattar för vissa sakområden 
ett större område. 

 
Figur 1. Tätortsavgränsning och utredningsområde för FÖP Kode 

Avgränsning i sak 
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande 
miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på: befolkning och människors 
hälsa, biologisk mångfald och skyddade djur- och växtarter, mark, jord, vatten, luft, 
klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushållning med fysiska miljö eller material 
och energi samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Nedanstående 
miljöaspekter kan enligt behovsbedömningen leda till betydande påverkan. För dessa 
aspekter görs en bedömning i del 2 Konsekvensbedömningar. 

1. Areella näringar 
2. Landskapsbild 
3. Kulturmiljö 
4. Rekreation och friluftsliv 
5. Naturmiljö och geologi 
6. Vattenförhållanden och klimatanpassning 
7. Trafikbuller 
8. Risk – farligt gods och miljöfarlig verksamhet 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Fördjupad översiktsplan Kode  

 

I norra delarna av Kungälvs kommun 
ligger stationssamhället Kode med runt 
1500 invånare. Orten ligger norr om 
centralorten Kungälv, längs ett av de 
prioriterade regionala huvudstråken för 
kollektivtrafik i Göteborgsregionens 
strukturplan se Figur 2 
(Göteborgsregionens 
kommunalförbund, 2008). I gällande 
översiktsplan framhålls Kodes goda 
förutsättningar gällande 
kommunikation. Orten har till följd av 
det stor potential att växa och stärka sin 
roll som serviceort i norra delen av 
kommunen. 

Huvudstråket genom kommunen 
omfattar Kungälv-Ytterby och Kode 
och baseras på järnvägen (Bohusbanan) 
och motorvägen (E6:an). Kungälvs 
ansvar för huvudstråket innebär bland 
annat att säkerställa attraktiv 
kollektivtrafik och att verka för att 
genomföra utbyggnad av bostäder och 
verksamheter i stationsnära lägen.  

Figur 2. Strukturbild för Göteborgsregionen. 

Syftet med planen 
Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplan 
2010 för ett geografiskt område runt stationssamhället Kode. Den fördjupade 
översiktsplanen kommer även utveckla och förtydliga de övergripande målen i nu 
gällande översiktsplan om ett hållbart stationssamhälle. 

Arbetet syftar även till att ta fram ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar 
processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut. En fördjupad 
översiktsplan utgör mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 
2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplaner. 

I översiktsplanen 2010 anges följande avvägningar kring utveckling av Kode: 

 Utvecklingen av stationssamhället kräver infrastruktursatsningar  
 Viss jordbruksmark tas i anspråk för exploatering  
 Utveckling av centrumområdet intill E6:an och Bohusbanan 

I översiktsplanen 2010 beskrivs Kode vara en serviceort med en minskande befolkning 
och en ökning av äldre personer. Samtidigt ses Kodes läge i norra delen av kommunen, 
ha goda förutsättningar vad gäller kommunikationer, bostäder och verksamheter vilket 
medför stor potential att kunna växa som samhälle. Kode har goda kollektivförbindelser 
med Kungälv-Ytterby, Stenungsund och Göteborg. Det finns förskola, skola (t o m 
årskurs 6), äldreboende, livsmedelsbutiker, bensinstationer och ytterligare viss 
detaljhandel. I Kode finns även industrier med arbetstillfällen. Bebyggelsen består i 
huvudsak av småhus, friliggande eller som radhus.  
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Kungälvs kommun äger delvis mark som i översiktsplanen föreslås för ny bebyggelse. 
Här ses möjlighet att förtäta i samhället och i direkt anslutning till den befintliga 
bebyggelsen. Att låta Kode växa västerut handlar i översiktsplanen om avvägning att ta i 
anspråk viss del av odlingslandskapet för bebyggelse och samtidigt definiera de delar av 
odlingslandskapet som behöver bevaras. 

Under samrådsprocessen för översiktsplanen utgick områden på jordbruksmark 
föreslagna för bostäder 2050. Anledningen var att minska på andel jordbruksmark som 
tas i anspråk för exploatering samt behovet att vara mer flexibel avseende lösningen på 
en ny överfart över järnvägen. Dessutom togs ett område föreslaget för bostäder 2050 
öster om motorvägen bort med hänvisning till att motorvägen innebär en barriär i 
samhället vid en utveckling åt öster. 

Planens innehåll 
Den struktur som utreds som huvudsakligt alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen 
har arbetats fram under 2021. Som underlag för planarbetet finns en politisk vilja att 
pröva en utveckling med en tredubbling av invånarantalet i Kode. Den fördjupade 
översiktsplanen beskriver en utveckling till 2050 med en fördubbling av invånarantalet 
och utblick till 2070 med en tredubbling enligt Vision Kode. 

Utifrån detta har kommunen tagit fram målbilder som ska illustrera en framtidsbild år 
2070, när det som FÖP Kode beskriver är genomfört. 

 

 
Figur 3. Markanvändning fördjupad översiktsplan Kode, daterad 2022-02-03. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Övergripande mål och strategier 

Sociala miljön 
Kode har utvecklats med en variation av bostäder med olika upplåtelseformer som 
möjliggör ett boende för alla under hela livets skeden. Kode har en tillgänglig och trygg 
utemiljö för alla, avseende både grönytor och andra utomhusmiljöer. Kodes identitet har 
utvecklats utifrån dess karaktär som lantlig småort. Kode är en väl sammanhållen ort där 
barriärer har överbryggats genom sammanlänkade stråk, grönytor och gång- och 
cykelbanor. Skola och idrottshall utgör en viktig mötesplats för orten, dess grannbyar 
och omland. Samordning av offentliga och kommersiella tjänster med tågstation och 
busshållplats inom centrumområdet har gett förutsättningar för mötesplatser samt 
underlättar människors vardagsliv. Kode är en viktig knutpunkt för dess grannbyar och 
omlandet. 

Näringsliv, service och centrum 
Ett stärkt centrumområde har utvecklats på ömse sidor av stationen vilket är av stor 
betydelse för Kodes utveckling. Omfattningen av verksamhets- och servicelokaler har 
ökat i linje med bostadsutbyggandet och en god servicenivå har uppnåtts för vardag och 
fritid. Service och åtgärder som stärker centrumområdets tillgänglighet har prioriterats.  
Det område som är utsatt för både risker från transporter med farligt gods och buller har 
verksamheter och service i stället för bostäder tillkommit. Centrumområdet innehåller 
verksamheter som inte är störande för boende.  Verksamhetsområden har utvecklats på 
östra sidan av motorvägen med närhet till E6 och Bohusbanan. Detta innebär goda 
möjligheter till hållbart resande och hållbara transporter. 

Förskola och skola, fritidsverksamhet samt äldreomsorg och vård har byggts ut i relation 
till ortens, dess grannbyars och omlandets bostadsutveckling. Den kommunala servicen 
har genom samordning gett förutsättningar för mötesplatser. 

Mobilitet och infrastruktur 
Kode är ett attraktivt stationssamhälle där det är enkelt för boende, verksamma och 
besökanden att resa hållbart, genom att förtätning och exploatering främst skett inom en 
km från stationen och genom utbyggnad av gena gång- och cykelbanor. Kode är ett 
naturligt centrum för omlandet med en god och säker kollektivtrafik med koppling till 
pendelparkeringar för både bil och cykel. Stråk till omlandet är utbyggt för att både 
främja ett hållbart resande och tillgängliggöra omlandet. 

Trafiksystem, vatten- och avlopp och övrig infrastruktur är utbyggd, säker och robust. 

Bostäder 
Kode har utvecklats med ett bostadsbyggande på västra sidan av Bohusbanan vilket har 
dubblat antalet invånare. Inledningsvis har invånarantalet växt i de centrala delarna cirka 
700 meter från stationen, genom nybyggnation och förtätning. Det finns ett blandat 
utbud av bostäder som möjliggör ett boende i Kode genom livets alla skeden. De 
centrala delarna har en högre exploateringsgrad och lägre i gränsen mot omlandet. 
Serviceorten har utvecklats för att stärka underlaget för kollektivtrafik och service. 

Boendemiljöerna är attraktiva med omsorgsfull gestaltning och kvalitativa grönytor. 
Tillskott av nya bostäder har utgått från lokala förutsättningar och hänsynhar tagits till 
ortens karaktär, skala och identitet. 

  



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

14 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

Natur, kultur, rekreation 
Parker och grönytor är tydligt integrerat i bebyggelsestrukturen som tillgängliga 
mötesplatser utifrån Kodes karaktär och identitet. Grönstrukturen har utvecklats med ett 
varierat innehåll utifrån både rekreativa och ekologiska aspekter och fyller även en viktig 
funktion i hantering av dagvatten och skyfall. Grönområden som parker och 
närströvområden har säkerställts genom kommunalt ägande. 

En attraktiv boendemiljö har utvecklats med möjligheter till ett rikt kultur- och 
friluftsliv, med särskild hänsyn till de yngres möjligheter till en meningsfull och aktiv 
fritid. Ortens kulturmiljöer ska liksom grönskan vara identitetsbärare och tillgängliga i 
vardagen.  

Närheten till kusten och grannbyarna Aröd, Ödsmålsmosse och Rörtången innebär 
möjlighet till goda boendemiljöer med tillgång till ett attraktivt friluftsliv. Utbyggnad av 
stråk har kopplat Kode till omlandet. 

Omvärlden 
Kode är en central pendlingsort i regionen för boende, besökare och företag där 
Kungälv har tagit sitt ansvar i att säkerställa attraktiv kollektivtrafik genom att utveckla 
stationssamhället med bostäder, service och verksamheter. I Kode finns en viktig 
koppling mellan regional och lokal kollektivtrafik som en del av en större hållbar 
regional struktur som kopplar vidare till omvärlden. 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Alternativ 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla identifiering, beskrivning och bedömning 
av rimliga alternativ med hänsyn till en fördjupande översiktsplanens syfte och 
geografiska räckvidd. Varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska 
motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen. Lokalisering av området är sedan tidigare 
prövad i kommunens översiktsplan samt är utpekad i Göteborgsregionens strukturplan 
som en viktig stationsort. Bakom valet av lokaliseringen står det faktum att läget är 
strategiskt ur ett regionalt och kommunalt perspektiv, med mycket god tillgång och 
närhet till befintlig infrastruktur. 

Alternativt förslag  
Miljöbedömningsprocessen för fördjupad översiktsplan Kode har medfört att strukturen 
fortlöpande har utvecklats samt att anpassningar har gjorts till miljöförhållanden, såväl 
befintliga förutsättningar som förväntade konsekvenser. Det har inte bedömts vara 
relevant att arbeta fram en alternativ struktur för området. I 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer konsekvenserna av planområdets utbredning 
och struktur i stället att vägas mot den markanvändning och möjliga utbyggnad som 
kunde varit aktuell utan de förändringar och avvägningar som genomförts som en följd 
av miljöbedömningsprocessen. En beskrivning av de miljöeffekter som skulle kunnat 
uppstå till följd av att dessa val inte gjorts ersätter en bedömning av en alternativ 
utformning. 

De åtgärder och justeringar som gjorts under processen listas nedan, numreringen syftar 
på kartan i Figur 4: 

Område 10 bedömdes inte var lämpligt för exploatering på grund av att det skulle 
innebära att jordbruksmark togs i anspråk samt att det skulle medföra negativ påverkan 
på landskapsbilden. 

Område 11 till 12 övervägdes för exploatering, men bedömdes inte var lämpligt på 
grund av att de ingår i Kodes grönstruktur samt då de ligger långt från centrum vilket 
skulle minska möjligheten att nyttja kollektiva färdmedel. 

Område 14 studerades utifrån markägoperspektiv (kommunalt ägd mark), men 
avfärdades på grund av att det skulle innebära att jordbruksmark togs i anspråk samt för 
att man ville bevara det öppna landskapet. 

Område 15 övervägdes för exploatering, men bevarades i stället som jordbruksmark. 

Område 18 och 19 studerades för möjlig exploatering, men avsattes som grönytor. 

Område 21 planerades initialt som verksamhetsmark men är i nuvarande planförslag 
jordbruksmark då kommunen beslöt sig för att koncentrera centrumutvecklingen mer 
centralt och i stället samla potentiellt störande verksamheter i verksamhetsområdet öster 
om motorvägen. 

Område 24 avsattes i den tidiga planeringen för centrumutveckling, men efter 
framtagande av en grönstrukturplan har området som består av ett trädbevuxet berg i 
stället fått markanvändningen natur- och rekreationsområde. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

 
Figur 4. Sammanställning av de områden där miljöbedömnings processen medfört ändringar av 
markanvändningen i jämförelse med nu aktuellt planförslag.  

Nollalternativ 
I nollalternativet analyseras miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om den 
fördjupande översiktsplanen inte genomförs. I detta fall innebär nollalternativet att Kode 
utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan, ÖP 2010 och i förekommande fall även 
gällande detaljplaner.  

 

 
Figur 5. Förändrad markanvändning för Kode i gällande översiktsplan, ÖP 2010. (Kungälvs kommun, 2022) 
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Lagskydd och plansituation 

Plansituation 
Kode ligger enligt Kungälvs översiktsplan längs ett av de infrastrukturella huvudstråken i 
Göteborgsregionen, både järnväg och motorväg passerar Kode och stråket har frekvent 
kollektivtrafik i form av pendeltåg samt busslinjer på E6:an. Intill stråkets noder, det vill 
säga stations- och hållplatslägen, finns enligt översiktsplanen goda förutsättningar att 
förtäta och utveckla befintliga tätorter varav Kode är en. Översiktsplanen föreslår att 
Kode främst ska utvecklas med bostäder och centrumverksamhet söder- och västerut, 
medan verksamhetsområdet som föreslås i den fördjupade översiktsplanen inte finns 
utpekat i översiktsplanen. För delar av planområdet finns gällande detaljplaner medan de 
delar som utgörs av natur- och jordbruksmark i huvudsak inte är planlagda.  

Lagskydd  
Planområdet omfattas av flera miljörelaterade lagskydd som behöver beaktas i det 
fortsatta arbetet. Nedan listas aktuella lagskydd, samtliga utreds dock inte vidare inom 
ramen för denna MKB. För de som behandlas vidare finns kapitelhänvisningar. 

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 3 
kap. miljöbalken 
 Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, miljöbalken 3 kap. 4 §. Jordbruksmark 

får exploateras om det är för ett samhällsväsentligt intresse. Läs vidare i kapitlet 
Areella näringar.   

 Järnvägen och E6:an är riksintressen för kommunikation, miljöbalken 3 kap. 8 §. 
Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada.  

 Riksintresse för kulturmiljövården, miljöbalken 3 kap. 6 §. Riksintressen ska skyddas 
mot påtaglig skada. Läs vidare i kapitlet Kulturmiljö. 

Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten enligt 4 kap.  
 Riksintresse för högexploaterad kust, miljöbalken 4 kap. 4 §. Riksintressen ska 

skyddas mot påtaglig skada. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalken. En 
miljökvalitetsnorm anger den miljökvalitet som människan och miljön kan anses tåla. 

 Miljökvalitetsnormer för luft.  
 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Läs vidare i kapitlet Vattenförhållanden 

och klimatanpassning.  

Skydd av områden enligt 7 kap. MB 
 Biotopskydd, miljöbalken 7 kap. 11 §. Åtgärder som påverkar kräver dispens. Läs 

vidare i kapitlet Naturmiljö. 
 Strandskydd, miljöbalken 7 kap.13–15 §§. Åtgärder som påverkar kräver dispens 

eller upphävande av strandskyddet. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Vattenverksamhet och markavvattning 
 Tillståndsplikt enligt miljöbalken kap. 11.  
 Tillstånd för markavvattning enligt miljöbalken kap. 11.  
 Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt förordning (1998:1388) om 

vattenverksamheter.  
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Artskydd, fridlysning 
 Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen gäller alla i Sverige vilt 

förekommande fåglar och fladdermöss, flera grod- och kräldjur samt olika arter 
bland insekter, kärlväxter, mossor med mera. Läs vidare i kapitlet Naturmiljö. 

Fornminnen, kulturmiljö 
 Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, påverkan på fornlämningar 

kräver tillstånd från länsstyrelsen. Läs vidare i kapitlet Kulturmiljö. 
 



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

19 

MKB FÖP Kode 
2022-05-19   



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

20 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Metodik 

För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram. Dessa 
rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna MKB. De underlagsrapporter som 
används presenteras under respektive kapitel. Även GIS-analyser har gjorts för att 
synliggöra och bedöma påverkan. Vid bedömning av kumulativa effekter har förväntad 
påverkan från utbyggnadsprojekt i programområdets närhet vägts in i bedömningarna.  

Konsekvensskala 
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som negativa 
konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men 
också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, 
gränsvärden och miljömål.  

Bedömning av risker 
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse kan ske i en 
tregradig skala: stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken multipliceras sedan med 
konsekvensen av att händelsen inträffar. Av detta fås en risknivå: 

Sannolikhet x Konsekvens = Risknivå 

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som bör åtgärdas och 
risk som måste åtgärdas. 

Osäkerhet i bedömningarna 
För areella näringar finns osäkerhet i bedömningarna då det enligt översiktsplanen 
saknas information kring vilka värden åkermarken har idag. Det finns också en osäkerhet 
i bedömningarna på grund av begränsad information kring skogsbruk.  

För kulturmiljö behöver fördjupade utredningar genomföras för att kunna göra en väl 
grundad bedömning av landskapets kulturhistoriska värden. 

För landskapsbild är en osäkerhet i bedömningen att inte besökt Kode på plats samt att 
det saknas ett färdigt underlag för landskapskaraktäranalys.  

För rekreation och naturmiljö finns osäkerheter i bedömningarna eftersom flera 
områdens betydelse för biologisk mångfald och rekreation i nuläget inte är kända eller 
utredda. Bedömningarna är också översiktliga och tar inte hänsyn till förekomsten av 
mindre områden som kan vara av stor betydelse.  

För vattenförhållanden och klimatanpassning finns en osäkerhet eftersom 
bedömningarna baseras på ett övergripande underlag utan detaljberäkningar av flöden 
och påverkan av dessa på de mottagande vattendragens kapacitet. Den översiktliga 
dagvattenutredningen är dock ett bra underlag för åtgärdsförslag och behov av 
ytterligare detaljstudier inom planområdet 

Kumulativa effekter kan endast analyseras översiktligt och större , sammanvägt med 
påverkan från övriga pågående projekt i området. Då även dessa projekt är i 
planeringsfas, finns det stora osäkerheter i konsekvensbedömningarna. 

 

Sannolikhet Konsekvens Risknivå 

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8–12 = Risk måste åtgärdas 

2 = Måttlig risk 3= Stora 5–7 = Risk bör åtgärdas 

3 = Stor risk 2= Märkbara 1–4 = Acceptabel risknivå 

 1= Små  
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Tabell 1. Konsekvensskala. 

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar 

+ 4, Mycket stora  

Betydande förbättrande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt. 

Bidrar till att tydligt förbättra 
nuvarande överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen eller nationen 
i någon aspekt, eller för kommunen i flera 
betydande aspekter. 

+ 3, Stora  

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionala värden, eller 
betydande positiv påverkan på 
kommunala värden. 

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande aspekter. 

+ 2, Märkbara 

Liten positiv påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden eller begränsad 
påverkan på kommunala värden eller 
omfattande påverkan på större lokala 
värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, rikt- 
eller gränsvärden. 

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande aspekt, eller 
för stadsdelen eller kommundelen i mindre 
betydande aspekter. 

+ 1, Små 

Liten positiv påverkan på kommunala 
värden eller mindre konsekvenser för 
lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- 
och gränsvärden, men kan på ett icke 
betydelsefullt sätt förbättra aspekter 
av dessa. 

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt. 

+-0, Inga eller 
obetydliga 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse 
för de kända värdena 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse 
för de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som 
saknar betydelse för hållbarhetsprestandan. 

- 1, Små 

Liten negativ påverkan på kommunala 
värden, eller mindre konsekvenser för 
lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella rikt- och 
gränsvärden, men kan på ett icke 
betydelsefullt sätt motverka aspekter 
av dessa. 

Försämrar i någon mån hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt lokalt. 

- 2, Märkbara 

Liten negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden eller begränsad 
påverkan på kommunala värden eller 
omfattande påverkan på större lokala 
värden. 

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter.  
Uppfyller huvudsakligen nationella 
rikt- eller gränsvärden, men inte i alla 
dess delar eller avseenden. 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i någon 
betydande aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande aspekter. 

- 3, Stora  

Begränsad negativ påverkan på 
riksobjekt eller regionala värden eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 

Riskerar att överskrida 
miljökvalitetsnormer eller nationella 
rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande aspekter. 

- 4, Mycket stora 
Betydande negativ påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt. 

Överskrider tydligt 
miljökvalitetsnormer eller nationella 
rikt- eller gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon aspekt, eller för 
kommunen i flera betydande aspekter. 
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Beskrivning av värden för areella näringar grundas på: 

 Översiktsplan för Kungälvs kommun (Kungälvs kommun, 2012) 
 Utredning av jordbruksmark i Kungälvs kommun (Naturcentrum AB, 2020) 
 Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) 
 Informationskartan Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2022)  
 Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2022) 

 

Areella näringar i nuläget 

Jordbruk 
Jordbruksmarken i Kungälvs kommun omfattar idag en areal av ungefär 9 500 hektar. 
Detta motsvarar ungefär 26 % av kommunens landyta. Närmare hälften av arealen ingår 
i skiften med en storlek på mellan 1 och 5 hektar. Jordbruksmarken har minskat med 
ungefär 20 % sedan 1960. Huvudsakliga skäl för minskning är tätorternas expansion och 
i viss mån även etablering av golfbanor. Tittar man längre tillbaka är förändringen mer 
radikal, eftersom det för cirka 100–150 år sedan knappt fanns någon del av landskapet i 
jordbruksbygderna som inte var brukad. Framför allt har mängden ängs- och betesmark 
minskat oerhört mycket under 1900-talet.  

De flesta av jordbruksytorna i Kungälvs kommun är små. Dock finns det ganska gott 
om medelstora och en del relativt stora skiften. Dessa är i regel koncentrerade till 
dalgångar och slättland så som vid Kode-Solberga (Naturcentrum AB, 2020). 

Idag finns cirka 130 hektar jordbruksmark inom planområdet. 

 

Bedömning av konsekvenser för areella näringar  
Bedömningen utgår från om  
 brukningsvärd jordbruksmark och/eller skogsmark tas i anspråk för andra syften.  
 påverkan på marken blir irreversibel  
 markens arrondering påverkas. Markens arrondering anger fältens form, storlek och läge i 

förhållande till varandra och till byggnaderna vid ett jordbruksföretag. Stora och regelbundet 
utformade fält är mer effektiva att bruka.  

 framtida brukande av marken försvåras och om marken riskerar att växa igen.  
 annan relevant påverkan sker på jordbruksmark.   
Jordbruksmark i Sverige och Europa minskar kontinuerligt medan andelen hårdgjorda ytor ökar till följd 
av exploateringar och utveckling av infrastruktur. Jordbruksmark tas också i anspråk för skogsbruk 
(Jordbruksverket, 2015; EEA, 2019). Samtidigt förutspås värdet av svensk jordbruksmark öka i 
framtiden, och den nationella livsmedelsstrategin har som mål att öka den inhemska produktionen av 
mat och leda till en ökad andel närproducerad mat.  

Enligt miljömålet ett rikt odlingslandskap ska ”odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.  

Definition av jordbruksmark 

Jordbruksmark är ett övergripande begrepp för åkermark samt betesmark och slåtteräng. 

Åkermark definieras som mark som är lämplig att plöja eller som används till fruktodling eller som 
plantskola samt mark där det sker odling av energiskog. 

Betesmark är jordbruksmark som inte lämplig att plöja och används till bete, samt är bevuxen med gräs, 
örter eller ris som är dugligt som foder. 

Skogsmark räknas inte som betesmark. 

Slåtteräng är jordbruksmark som inte är åkermark och som används på eftersommaren till slåtter eller för 
slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt. 
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Figur 6. Jämförelse mellan åkermarken kring 1960 och 2020. Läget 1960 omfattar både det blå- och det 
gulmarkerade i kartan. De blå ytorna är de som exploaterats eller fått växa igen. Källa: Utredning av 
jordbruksmark i Kungälvs kommun (Naturcentrum AB, 2020). 

 
Figur 7. Jordbruksmark 2020, ängs- och betesmarkinventering samt ängs- och hagmark. Ungefärlig 
sträckning av planområde i svart. Källa: Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022). 
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Inom Kungälvs kommun finns stora sammanhängande grönområden som bildar gröna 
kilar. I de gröna kilarna ingår även skogsbruk. Skogsvårdsstyrelsen upprättade 1977 en 
sammanställning av produktiv skogsmark. Skogsområdena i Kungälv är inte så stora i 
förhållande till rikets, men de ger god avkastning på grund av kommunens relativt 
sydliga läge i landet. Det är viktigt att produktionsförmågan och tillgängligheten till de 
redovisade skogsområdena värnas (Kungälvs kommun, 2010).  

Enligt Skogsstyrelsens kartor bedrivs skogsbruk inom planområdet, se Figur 8.  
 

 
Figur 8. Utförd avverkning i Kode samt nyckelbiotop (röd markering) och naturvärde (orange markering). 
Ungefärlig sträckning av planområde i svart. Källa: Skogliga grunddata (Skogsstyrelsen, 2022) 

Konsekvenser av föreslagen plan 
Planen bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering 
eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker samt ängs-, betes- och hagmark 
tas i anspråk för ny bebyggelse. Däremot bedöms de negativa konsekvenserna små för 
skogsbruk eftersom endast ett mindre område påverkas.  

Konsekvenser för jordbruk 

Planen medför att cirka 41 hektar jordbruksmark tas i anspråk inom planområdet. Det 
handlar om cirka 33 hektar åker och cirka 8 hektar bete. Den största delen omvandlas till 
ny bebyggelse, en mindre del föreslås omvandlas till nytt idrottsområde. Hårdgörning av 
jordbruksmark bedöms som irreversibel åtgärd och marken kommer inte kunna 
användas igen som jordbruksmark.   

Konsekvenser för skogsbruk 

En del av verksamhetsområdet som föreslås öster om E6:an omfattar område som enligt 
Skogliga grunddata avverkats (Skogsstyrelsen, u.d.). De negativa konsekvenserna bedöms 
som små eftersom endast det är begränsade områden som tas i anspråk.  

- 2, Märkbara negativa konsekvenser eftersom brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksmark anses vara 
ett mellankommunalt intresse, det är alltså en regionalt värdefull resurs som påverkas. 

- 1, Små negativa konsekvenser eftersom ett par skogsområden tas i anspråk för blandad bebyggelse och 
industriverksamhet.  
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Planens konsekvenser i relation till lagskydd 

Jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt miljöbalken 3 kap. 4 §  
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Jordbruksmarken anses i detta fall vara brukningsvärd. 
Kommunen kommer att definiera hur den föreslagna exploateringen av jordbruksmark 
utgör ett väsentligt samhällsintresse.  

 

 

Förslag till åtgärder 
 Kommunen bör i den fortsatta planprocessen tydligare definiera tillkommande 

bebyggelse som ett väsentligt samhällsintresse och motivera varför ianspråktagandet 
av mark inte kan göras på en annan plats än på jordbruksmark.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet utgår från ÖP 2010 och bedöms medföra märkbara negativa 
konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd jordbruksmark i 
form av åker samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Då endast 
ett mindre område för skogsbruk tas i anspråk bedöms påverkan på skogsbruk bli 
obetydlig eller ingen.  

-2, Märkbara negativa konsekvenser för jordbruk och pollinering eftersom brukningsvärd jordbruksmark i form av åker 
samt ängs-, betes- och hagmark tas i anspråk för ny bebyggelse. 
+/-0, inga eller obetydliga konsekvenser för skogsbruk då ett mindre skogsområde markerats för nya bostäder. 
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2022-05-19 Kulturmiljö och landskapsbild 

Beskrivning av värden för landskapsbild grundas på: 

 Landskapskaraktäranalys, ej färdigställd (Kungälvs kommun, 2021) 
 Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) 
 Informationskartan Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022) 
 Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län: bevarandeprogram för 

odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden (Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 1995) 

 Kungälvskartan, (Kungälvs kommun, 2022) 

 

Kulturmiljövärden och landskapsbild i nuläget 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra 
utifrån agrarhistoriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. 

Planområdet ligger vid det vidsträckta och bördiga jordbrukslandskapet innanför Vallby 
och Ödsmåls kilar. Det är ett sammanhängande och säreget slättområde med en 
landskapsbild som har få motsvarigheter i regionen. Området kring Vallby kile och 
Vallby å är i ringa utsträckning påverkat av bebyggelse. Åkermarker dominerar kraftigt 
men vid ett flertal gårdar i området finns vackra och välbevarade betesmarker 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1995). 

 

 
 

  

Bedömning av konsekvenser för kulturmiljö 
Bedömningen utgår från hur kulturmiljövärden påverkas av den planerade markanvändningen och grundas 
på: 
 påverkan av det som tillkommer, till exempel ny bebyggelse. 
 påverkan genom att befintliga kulturmiljövärden tas bort, till exempel rivning av bebyggelse.  
 typen av påverkan - är den visuell eller funktionell.  
 hur kulturmiljöns sammanhang och läsbarhet påverkas.  

Grovt kan kulturmiljövärden sorteras in i tre huvudgrupper (Riksantikvarieämbetet, 2007): 
 Kunskapsvärde - kulturmiljöns informationsinnehåll. En kulturmiljö kan berätta om historisk utveckling och 

livsvillkor i äldre tider, om sociala samband, människans förhållande till naturen, om riter och 
trosföreställningar. 

 Upplevelsevärde - visuella, symboliska och identitetsskapande värden. 
 Bruksvärde - hur ett område eller en plats används idag och hur platsen kan utvecklas i framtiden. 

 
En hållbar utveckling för kulturmiljön innebär ”att historisk mångfald tas tillvara och att skador på kulturmiljön 
och kulturföremål inte uppstår. Den historiska mångfalden i miljön omfattar spåren av människans bruk av 
landskapet, genom både markanvändning, bebyggelse och biologiskt kulturarv” (Riksantikvarieämbetet, 
2020). 

Av de nationella miljökvalitetsmålen finns totalt tio miljökvalitetsmål med preciseringar som innehåller 
formuleringar om kulturmiljön. 

Landskapsbild som kulturell ekosystemtjänst  

En tilltalande landskapsbild rymmer ofta kulturella ekosystemtjänster. Vackra utblickar, 
möjligheten att uppleva årstidsvariationer och upplevelsen av kulturlandskap ger både hälsa, 
fritidsupplevelser och estetiska värden. Storslagna vyer och upplevelsen av tyst och till synes 
orörd natur ger andlig och intellektuell inspiration hos många. 
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En liten del av del av västra planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövården 
Solberga – Ödsmål (O17) med motiveringen att det är ett odlingslandskap i kustbygd där 
olika förhistoriska lämningar tillsammans med utskiftad jordbruksbebyggelse 
tillsammans bildar ett för Bohuslän representativt öppet och betat kulturlandskap. 
Uttryck för riksintresset är bebyggelse från 1700- till 1900-talet; främst utskiftade 
kringbyggda gårdar från 1800-talets senare del, fornlämningar från skilda tidsperioder 
bland annat Åseby stor-rösen och järnåldersgravfält i Ytter Restad. 

Den uppodlade Solbergaslätten (Figur 9) med dess vidsträckta landskapsrum ligger delvis 
inom riksintresset. Det är ett storskaligt uppodlat slättlandlandskap som in sin karaktär 
skiljer sig från sin omgivning i och med sin markanvändning, ringa topografi och visuella 
egenskaper. På grund av landskapets ringa topografi är området visuellt känsligt för 
tillägg helt enkelt för det kommer att synas på långa avstånd. Likaså blir de långa 
siktlinjerna känsliga för tillägg som bryter viktiga visuella samband. 

I sydväst gränsar planområdet till Solberga by och betesmarker (nr 12). Det är en tidig by 
med kyrka från medeltiden (senare kraftigt restaurerad). 
 

 
Figur 9. Landskapskaraktärer samt ungefärlig sträckning för riksintresse för kulturmiljö (röd markering) och 
plangräns (svart streckad) Källa: Landskapskaraktäranalys Kode (Kungälvs kommun, 2021). 

Det öppna odlade landskapet möter skogsklädda höjder (nr 10 och nr 11) samt Kodes 
bebyggda miljö (nr 3). Omgärdad av Kodes bebyggda miljö ligger den lilla Bräckeskogen 
(nr 7). Söder om bebyggelsen ligger Halltorpskogen (nr 5) och norr om ligger ett 
odlings- och beteslandskap med hög andel historiska strukturer och objekt (nr 6 och 8).  

Öster om E6:an ligger ett småbrutet, mosaikartat skogslandskap med odlade dalgångar 
(nr 2). I norr gränsar ett liknande område (nr 4) men med mer skog vilket ger andra 
visuella egenskaper. I söder finns ett än mer småskaligt, mosaikartat och anlagt landskap 
i form av en golfbana. Landskapskaraktären är en del av ett större område 
sammanhängande grönstruktur men bitvis är de gröna sambanden svaga. De här 
områdena är känsliga för störningar eftersom den större strukturen då riskerar att bli 
fragmentiserat (Kungälvs kommun, 2021). 
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Idag återfinns stora delar av dagens tätortsbebyggelse i Kode på gammal utmark som har 
betats. Det äldre landskapets organisation är fortfarande läsbar i landskapet, även i de 
hårt exploaterade områdena. De bitvis mycket väl bevarade stenmurarna utgör ett av 
områdets mest framträdande och viktiga karaktärsdrag. Här finns även mindre 
”dammar” som sannolikt i första hand användes som vattenhål för betesdjuren på 
utmarkerna. Av stor vikt är att bete fortfarande pågår på flera platser. Utifrån 
Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) bedöms det finnas flera 
värdekärnor med värdefulla kulturmiljöer inom planområdet, se Figur 10. Enligt denna 
har två av dem - Tunge och Guntorp/Hede - stark koppling till den omgivande 
riksintressemiljön och är mycket störningskänsliga. Även Långeland/Kode bedöms vara 
en störningskänslig miljö med stora kulturhistoriska värden.  

 

 
Figur 10. Värdekärnor markerade i svart som visar de ur landskapshistorisk mest värdefulla kulturmiljöerna 
inom och i nära anslutning till tätortsområdet (blå linje). Riksintresse för kulturmiljövården i väster är markerad 
som svart streckad linje Källa: Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). 
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Kulturhistoriska objekt 
Inom och omkring planområdet finns flertalet kulturhistoriska objekt i form av 
fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Dessutom 
finns kommunala bevarandeområden (Karl XII:s väg vid Långeland, Solberga – 
Vallbyslätten samt Hegil – Halltorp), vattenanknutna verksamheter (två kvarnar norr om 
Hammar) samt vattenmiljöer kopplade till kulturmiljö (Vallby å och Vallbyån) som båda 
värderas ha mycket högt kulturhistoriskt värde (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

 

 
Figur 11. Kulturhistoriska objekt samt ungefärlig plangräns i svart. Källa: Informationskartan Västra Götaland 
(Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

De flesta fornlämningar återfinns i söder, öster om Halltorp, se Figur 11 samt Figur 12. 
Det rör sig här till största delen om förhistoriska gravar och hällristningar i form av 
skålgropar. Objekten 3049 och 3757 är registrerade som ”stenåldersboplatser”. 
Avgränsningen är dock mycket osäker, enligt den landskapshistoriska analysen (Kula 
AB, 2021) kan de ha avsevärt större omfattning. I södra delen av Halltorps gamla 
bytomt och på den intilliggande åkermarken finns fem registrerade ytor med skålgropar 
(8281 med flera). I vägkanten ett par hundra meter norrut finns flera skålgropar (3587). 
Områdets största koncentration av skålgropar återfinns på en bergsklack ca 350 meter 
öster om Tunge skola, fördelade på nio ytor (2757 med flera). 



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

30 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

 
Figur 12. Objekt i Fornsök Röd färg visar fornlämningar, blått möjliga fornlämningar eller övrig kulturhistorisk 
lämning. Källa: Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) 

Stora blåmarkerade ytor (se Figur 12) visar ungefärlig utbredning av bebyggelsen på de 
äldsta kända gårds- och bytomterna som idag är bebyggda. Tomterna vid Guntorp och 
Hede kommer att klassas likadant efter den landskapshistoriska analysen (Kula AB, 
2021). Strax söder om Tunge-bebyggelsen löper ett äldre vägstråk i form av en hålväg, 
registrerad som möjlig fornlämning (2914). Söder om Långelands gård finns en 
fornlämning (3602) som ändrats från grav till gränsmärke, men är enligt analysen 
svårtolkad (Kula AB, 2021). 

Konsekvenser av föreslagen plan 
Kulturmiljön och landskapsbilden i Kode är starkt sammankopplade med varandra 
utifrån agrarhistoriskt perspektiv, framför allt väster om E6:an. Den föreslagna planen 
bedöms få stora negativa konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild då föreslagna 
områden för ny bebyggelse sammanfaller med alla tre identifierade landskapshistoriska 
värdekärnor. Dessa bedöms vara de mest värdefulla kulturmiljöerna inom i och nära 
anslutning till tätortsområdet. Två av dessa har stark koppling till riksintresse för 
kulturmiljövården Solberga – Ödsmål (O17) och bedöms vara störningskänsliga 
kulturmiljöer. Dessutom berörs ett flertal fornminnen och möjliga fornlämningar av 
förslaget. 
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Figur 13. Kulturmiljöer i Kode och föreslagen markanvändning samt planområde. Källa Informationskartan 
Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022). 

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
landskapsbild 

För Kode och dess omgivningar väster om E6:an är landskapsbilden och kulturmiljön 
starkt sammankopplade genom det värdefulla odlingslandskapet. Det handlar dels om 
det öppna jordbrukslandskapet och riksintresset för kulturmiljö, dels den historiska 
markanvändningen med bevarade kulturhistoriska element identifierade som 
landskapshistoriska värdekärnor enligt den landskapshistoriska analysen – och som är 
kopplade till riksintresset (Kula AB, 2021). Ny bebyggelse föreslås i samtliga värdekärnor 
vilket riskerar att försvåra dess läsbarhet då de ingår i ett större sammanhang. 
Exploatering på dessa ytor riskerar därför att få stora negativa konsekvenser för 
kulturmiljön och landskapsbilden. 

Förslaget att placera ett nytt verksamhetsområde på en skogshöjd riskerar att påverka 
landskapsbilden negativt genom sin höga placering som manifesterar sig tydligt i 
landskapet. Konsekvenserna beror på vilka verksamheter det handlar om och hur stort 
visuellt avtryck de gör. Enligt Landskapskaraktäranalys (Kungälvs kommun, 2021) ingår 
området i ett småbrutet, mosaikartat skogslandskap som är känsligt för störningar 
eftersom den större gröna strukturen då riskerar att bli fragmentiserat.  

  

-3, stora negativa konsekvenser eftersom planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och riskerar att 
försvåra dess läsbarhet.  
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Det finns fornlämningar som ligger inom samt tangerar de västra områdena för ny 
bebyggelse. Det handlar om hällristningar och en boplats. Inom det norra föreslagna 
bebyggelseområdet finns en möjlig historisk lämning, och strax utanför finns flera andra 
– så som en stensättning och bytomt/gårdstomt. Förutom det område eller den plats 
som markerats för själva fornlämningen behöver den även ett skyddsområde. Storleken 
på detta beslutas av länsstyrelsen, en generell utgångspunkt kan vara 50 meter runt själva 
lämningen, men behovet kan variera från fall till fall. 

Det relativt nya begreppet möjlig fornlämning används när det inte går att säkerställa 
status. De här objekten behöver ytterligare bedömning och kan då klassas upp som 
fornlämning. Övrig kulturhistorisk lämning avser objekt som inte uppfyller 
kulturmiljölagens krav på fornlämningar. De kan dock ibland tillskrivas ett stort 
bevarandevärde om de exempelvis ingår som bärande delar i en övrigt välbevarad och 
sammansatt kulturmiljö. Även dessa kan uppgraderas till fornlämning i samband med 
fördjupade utredningar. 

Utifrån de fynd som gjorts inom och närheten av förslagna bebyggelseområden behöver 
fördjupade utredningar genomföras för att skapa en tydligare bild av vilka 
kulturhistoriska objekt som berörs av planen, deras status samt konsekvenser av 
exploatering. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Riksintresse för kulturmiljövården 
Förslag till ny bebyggelse ligger utanför riksintresset för kulturmiljö Solberga – Ödsmål 
(O17). Enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021) är riksintressets 
avgränsning märkligt snäv och exkluderar områden som borde ingå enligt dagens 
bedömningskriterier. Riksantikvarieämbetets nya riktlinjer gör det möjligt att komplettera 
kunskapsunderlag och även inbegripa relevanta värden utanför riksintresseområden om 
dessa har bäring på utpekade värden inom.  
Riksintressen för kulturmiljövården ska enligt miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Med påtaglig skada brukar 
avses bestående negativ inverkan på det värde som utgör grunden för riksintresset. Även 
en skada som inte är oåterkallelig men som för en tid, försämrar läsbarheten eller 
upplevelsen av det kulturhistoriska skede som motiverat utpekandet kan bedömas som 
påtaglig. Enligt analysen av det aktuella riksintresset måste perspektivet på kulturmiljön 
kring Tunge vidgas, vilket skulle innebära att riksintresset riskeras att påverkas negativt 
om detta område bebyggs, om detta utgör en påtaglig skada eller inte behöver klargöras i 
det fortsatta arbetet. 

Fornlämningar och fornlämningsområden 
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen Det finns fornlämningar som ligger inom 
samt tangerar det västra områdena för ny bebyggelse. Det finns även fornlämningar, 
möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i närheten av föreslagna 
bebyggelseområden som riskeras att påverkas negativt vid exploatering. Den som vill 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning 
ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.  

  

-2, märkbara negativa konsekvenser eftersom ny bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar. Bedömningen är osäker – fler utredningar behöver genomföras. 
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 Utifrån de kulturhistoriska fynd och nya bedömningarna som gjorts inom och 
närheten av förslagna bebyggelseområden i samband med den landskapshistoriska 
analysen vid Kode (Kula AB, 2021) behöver fördjupade utredningar genomföras för 
att skapa en tydligare bild av vilka kulturhistoriska objekt som berörs av planen, 
deras status samt konsekvenser av exploatering. 

 Den stora mängden skålgropar kan enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula 
AB, 2021) vara en indikation på förekomsten av samtida boplatser under mark. 
Detta bör utredas vidare. 

 Skålgroparna och stengärdsgårdarna inom området föreslås vara lämpliga att lyfta 
inom ramen för framtida informationsinsatser enligt Landskapshistorisk analys vid 
Kode (Kula AB, 2021) 

 De ”dammar” som identifierats i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 
2021) utgör viktiga element i kulturmiljöerna varav flera är lämpliga att restaureras. 

Konsekvenser av nollalternativ 

Nollalternativet utgår från ÖP 2010. Även detta förslag riskerar medföra stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön då utpekade platser för nya bostäder 2020, 2050 och 
möjliga förtätningsområden ligger inom utpekade värdekärnor utifrån 
landskapshistoriskt perspektiv (Kula AB, 2021). Även fornlämningar och möjliga 
fornlämningar riskerar märkbara negativa konsekvenser då dessa platser föreslås för ny 
bebyggelse och/eller som möjligt förtätnings- /omvandlingsområde. 

 

 
Figur 14. Utveckling av Kode enligt ÖP 2020 samt kulturmiljölämningar (fornminnen i rött och möjliga 
fornlämningar turkos linje) samt utpekade värdekärnor utifrån landskapshistoriskt perspektiv (svart streckade) 
Källa Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) samt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 2021). 

-3, stora negativa konsekvenser då planen påverkar ett riksintressant kulturhistoriskt landskap och riskerar att försvåra 
dess läsbarhet samt att ny bebyggelse föreslås på och invid platser fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
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Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på: 

 Grönstrukturplan Kode, arbetsmaterial (White, 2022) 
 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd (Kungälvs kommun, 2011) 
 Kungälvskartan (Kungälvs kommun, 2022) 

Rekreation och friluftsliv i nuläget 
I Kode finns flera områden som har pekats ut som viktiga närströvområden (Kungälvs 
kommun, 2011), se Figur 15. Områdena som alla ligger väster om järnvägen utgörs av 
mindre skogsområden, vissa med inslag av små vattenmiljöer. De utpekade områdena 
ligger i närheten eller i anslutning till den befintliga bebyggelsen i Kode, men har också 
brynmiljöer och vyer ut mot det öppna jordbrukslandskapet. Närströvområdena används 
som lokala utflyktsmål, för motion och promenader och utgör viktiga tillgångar för både 
för- och grundskolor som utnyttjar vissa områden i hög utsträckning.  

 

 
Figur 15. Gröna områden är utpekade närströvområden i Kode. Utöver dessa finns ytterligare skogs- och 
grönområden i Kode, två av de större är skogsområdena vid Hammar och Lundhagen öster om E6:an.  

Kommunen jobbar med att ta fram en grönstrukturplan över Kode, se Figur 15. Denna 
visar betydligt fler, framför allt mindre, grönområden samt stråk utöver de miljöerna 
som karterades 2011. Dessa används sannolikt i hög grad av de boende eftersom de 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Andra rekreationstillgångar bedöms vara 
upplevelsen av det kulturhistoriska landskapet med betesmarker liksom strandmiljöerna 
runt Vallby å med biflöden. Mellan E6:an och järnvägen finns ett smalare område med 
vissa grönytor. Öster om E6:an finns större skogsområden vars betydelse för rekreation 
utifrån tillgängliga kunskapsunderlag är svår att bedöma. Västerberget (område nr. 9 i 
Figur 16) utgör en påtaglig höjd i landskapet - uppåt 70 över havet meter vilket kan 
jämföras med jordbruksmarken som ligger runt 20 - 30 meter över havet - och erbjuder 
sannolikt utblickar över Kode med omnejd.  

Halltorpskogen  

Bräckeskogen 

Kvarndammen 

Tungeskogen 

Västerberget, 
skogsområde 

Skogsområde vid 
Hammar        
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Figur 16. Kartan visar kategoriserade grönområden i Kodes grönstruktur. Källa: Grönstrukturplan Kode, 
arbetsmaterial (White, 2022). 

Tillgången på grönområden och naturrekreation bedöms vara god i Kode. Det finns 
”naturparker” som kategoriseras som naturområde med parkinslag. Däremot saknas mer 
stadsmässiga, anlagda parker och fickparker. Begränsningar i rekreationsvärdena utgörs 
även av barriärer som motorvägen och järnvägen, som också orsakar bullerstörningar i 
närliggande rekreationsområden. Dessutom kan jordbruksmarken utgöra hinder 
eftersom man inte rör sig fritt över den på grund av odling, betande djur och strukturer 
som diken och staket. I Halltorpsskogen och skogsområdet vid Lundhagen bedrivs 
skogsbruk vilket begränsar rekreationsvärdet.  

Konsekvenser av föreslagen plan 

Den i planförslaget planerade markanvändningen innebär bebyggelseutveckling som 
delvis tar områden skogs- och grönområden i anspråk. Samtidigt finns i och med planen 
också möjligheten att skydda och bevara en del områden och att stärka stråk och 
kopplingar inom Kode, genom att peka ut naturområden som inte ska exploateras. 
Kommunen arbetar med att ta fram en plan över grönstrukturen i Kode och i den 
tydliggör viktiga stråk och rekreationsområden. Planen har ännu inte färdigställts.  

- 2, risk för märkbara negativa konsekvenser eftersom naturmiljöer tas i anspråk och upplevelsen av det mosaikartade 
landskapet kommer att påverkas av exploatering.  
+ 1, möjlighet till små positiva konsekvenser genom att planen pekar ut naturområden som ska bevaras.  
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Figur 17. Föreslagen markanvändning i den fördjupade översiktsplanen (version 2022-02-03).    

Väster om järnvägen föreslås ny bebyggelse på det som i nuläget utgörs av odlings- och 
betesmarker, även mindre delar av Tungeskogen och Halltorpsskogen tas i anspråk, i 
övrigt föreslås ingen förtätning direkt på skogsområdena men däremot i direkt 
anslutning till dem. Betesmarkerna är en central del i Kodes kulturhistoriska landskap 
och bedöms utgöra ett påtagligt upplevelsevärde ur rekreationssynpunkt. Exploatering 
föreslås också i närheten av Vallby å och vattendragets biflöden. För områden öster om 
järnvägen bedöms påverkan av planförslaget bli att rekreationsvärden knutna till 
upplevelsen av det mosaikartade jordbrukslandskapet påverkas av att ny bebyggelse på 
jordbruksmarken medför att vyer och miljöer längs skogsbryn och Vallby å förändras 
genom att delar av det nu öppna landskapet omvandlas till bebyggelse. Denna påverkan 
bedöms framför allt uppstå på en lokal nivå eftersom det handlar om förtätning inom 
tätorten Kode. Runtom Kode breder jordbrukslandskapet ut sig, framför allt åt väster, 
och effekterna bedöms därför som mindre på en regional nivå.  

Öster om järnvägen tas ett större skogsområde i anspråk för utveckling av ett nytt 
verksamhetsområde. Eftersom områdets värden för rekreation inte har utretts går inte 
konsekvenserna att bedöma, men det finns risk för att utvecklingen har negativa 
konsekvenser för rekreationsvärden eftersom hela skogsområdet kommer att försvinna.  

Sammantaget bedöms att planen kan medföra risk för märkbara negativa konsekvenser 
gällande rekreation eftersom betesmarker, skogsområden och vattennära miljöer tas i 
anspråk och vyer över vad som är ett kulturhistoriskt landskap kommer att förändras 
påtagligt.  

Med planförslaget kan också följa positiva konsekvenser för rekreation genom att planen 
pekar ut naturområden som ska bevaras och kan skapa bra stråk och kopplingar mellan 
områden.  
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Konsekvenser i relation till lagskydd 

Konsekvenser i relation till strandskydd 
Den föreslagna markanvändningen undviker strandskyddade områden och påverkar 
därför inte strandskyddet.  

Förslag till åtgärder 
 Bedömningar av den föreslagna planens påverkan behöver göras noggrannare när 

kommunens grönstrukturplan har utarbetats.  
 Utred Västerbergets betydelse för rekreation.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Områden som kan vara värdefulla för naturrekreation är utpekade för exploatering i 
översiktsplanen, bland annat en bit av Tungeskogen och närliggande betesmarker. Andra 
delar av skogsområden som kan användas för rekreation lämnas orörda, se Figur 18.  

 

 
Figur 18. Kode i gällande översiktsplan. 

-2, märkbara negativa konsekvenser eftersom potentiella rekreationsområden exploateras.  
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Beskrivning av värden för naturmiljö och biologisk mångfald grundas på: 

 Ängs- och betesmarkinventeringen (Jordbruksverket, 2017) 
 Grönstruktur för Västra Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019) 
 Naturvärdesinventeringar tillhandahållna av kommunen, kartografiskt material 
 Nationella marktäckedata, kartografiskt material (Naturvårdsverket, 2018) 
 Analys av ortofoto 

Biologiska värden i nuläget 
Kode med omnejd ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt och mosaikartat 
jordbrukslandskap. Från Kode och västerut mot havet är landskapet dominerat av 
jordbruksmark med inslag av mindre skogspartier. Öster om Kode ligger landskapet 
högre med större och mer sammanhängande skogsområden varvat med jordbruksmark i 
de mer låglänta områdena. Planområdet i Kode tätort utgörs väster om järnvägen till stor 
del av åker- och betesmarker och små skogspartier samt miljöer knutna till Vallby å olika 
småvatten. Många skogspartier har brynmiljöer som vetter mot de öppna 
jordbruksmarkerna. Inom planområdet finns flera mindre ädellövskogsområden. Öster 
om järnvägen och motorvägen finns i planområdet två skogsområden varav det ena 
utgörs av barrskog på en höjd, medan det andra är en blandning av trivial- och 
ädellövskog (Naturvårdsverket, 2018).  

Naturvärden 
Flera betesmarker i planområdet är inventerade i ängs- och betesmarksinventeringen 
(Jordbruksverket, 2022), och några har pekats ut som betesmarker med särskilda värden 
vilket betyder att markerna har särskilt höga natur- och kulturvärden (Figur 19). Dessa 
betesmarker finns också medtagna i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur 
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019) där de beskrivs som värdekärnor med höga 
biologiska värden. I anslutning till värdekärnorna finns så kallade stödhabitat, dessa har 
inte lika höga biologiska värden men fungerar som spridningslänkar och kan förstärka 
värdekärnorna genom att öka deras areal. Stödhabitaten fyller alltså också en viktig 
biologisk funktion, till exempel kan ökad skötsel av stödhabitat öka arealen på 
värdekärnor och leda till stärkt grön infrastruktur i landskapet (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Generellt kan sägas om ängs- och betesmarker att de kan hysa en 
stor biologisk mångfald. För att de ska kunna bevaras behöver de betas och skötas så att 
de inte växer igen, och på flera av markerna bedrivs idag bete.  

Utöver betesmarkerna är det få ytor i planområdet som har inventerats för naturvärden. 
Mindre delar av några skogsområden har inventerats, och i norra delen finns en ekskog 
med högt naturvärde, klass 2, medan de andra inventerade områdena har klassats med 
påtagligt naturvärde, klass 3. Den stora merparten av skogsområdena är inte inventerade. 

Förutom betesmarker och ädellövskogsområden bedöms det finnas fler miljöer med 
potentiellt höga naturvärden, till exempel miljöer kopplade till Vallby å och andra 
småvatten och våtmarksområden. 

Ekosystemtjänster 
Inom planområdet finns flera strukturer som kan bidra till ekosystemtjänster såsom 
matproduktion, pollinering, temperaturreglering, flödesreglering med mera. Generellt 
bedöms att ekosystemtjänsterna är knutna till jordbruksmark (vilket också inbegriper 
betesmarker) samt vatten- och skogsområden inom planområdet.  
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Figur 19. Kartan visar ängs- och betesmarker i svart samt så kallade stödhabitat för ängs- och betesmarker i svart (Jordbruksverket, 2022) samt så kallade 

stödhabitat för ängs- och betesmarker i gult (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019). Utöver detta innehåller kartan uppgifter som inte finns med i legenden: Två 

skogsobjekt som har inventerats och kategoriserats med naturvärdesklass (REF) samt uppgifter tagna från nationella marktäckedata (Naturvårdsverket, 2018).  

Betesmark med särskilda värden = särskilt höga natur- och/eller kulturvärden och berättigar därmed till en högre ersättning än betesmarker med allmänna värden. 

De särskilda värdena kan vara kopplade till markskiktet (rik hävdgynnad flora), trädskiktet (till exempel gamla, grova träd, hamlade träd eller blommande träd och 

buskar), kulturvärden (forn- och kulturlämningar), djurlivet eller kombinationer av dessa.  

Betesmark med allmänna värden = betesmarker som inte har tillräckligt höga värden för att betraktas som särskilt värdefulla. 

Kultiverad fodermark = kvävepåverkad mark som inte är åker.  

Restaurerbar mark = Kan utveckla höga naturvärden om den restaureras.  

Utvecklingsmark = potential att utvecklas till hävdgynnad naturtyp. 

Övrig mark = mark som enligt inventeringsmetodiken inte passar in i andra kategorier, utesluter inte att marken har naturvärden.  

Betesmark med 
särskilda värden 

Värdetrakt för särskilt 
värdefulla lövträd 

Betesmark med 
särskilda värden.  

Kvarndammen och ekskog med 
högt naturvärde, klass 2. Betesmarker med särskilda och 

allmänna värden  

Betesmark med särskilda 
värden samt 
utvecklingsmark.  

Utvecklingsmark 
och övrig mark 

Kultiverad 
fodermark 

Planteringsskog med tall/gran, 
sannolikt inga högre naturvärden 

Barrskog, lövblandad barrskog, 
brynmiljö.  

Påtagligt naturvärde, klass 3. 
Förekomst av hålträd.  
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Ekologiska spridningssamband 
Ekologiska spridningssamband handlar om arters förutsättningar att spridas och röra sig 
i landskapet. Inom planområdet finns ekologiska spridningssamband för arter kopplade 
till betesmarkerna (läs ovan om värdekärnor och stödhabitat). Västra planområdet ingår i 
en värdetrakt för skyddsvärda lövträd vilket innebär att lövträdsmiljöerna finns med 
tillräcklig täthet för att mer lättspridda arter som till exempel mindre hackspett ska kunna 
överleva.   

Skyddade arter 
I Sverige är alla vilt förekommande fåglar, fladdermöss samt flera groddjursarter och 
växter fridlysta, vilket innebär att de är skyddade enligt artskyddsförordningen. Fridlysta 
arter förekommer utan tvivel i planområdet. Utöver fåglar bedöms det inom 
planområdet också finnas goda förutsättningar för groddjur på grund av de vattenmiljöer 
som finns inom planområdet. Även fladdermöss kan förekomma liksom skyddade 
växter och insekter. Inga artinventeringar har gjorts och var eller i vilken omfattning 
olika arter förekommer går inte att fastställa.  

 

 

Biotopskyddade områden 
Inom planområdet förekommer flera miljöer som bedöms vara biotopskyddade enligt 
miljöbalken 7 kap. 11 § såsom småvatten och våtmark i jordbruksmark, märgelgravar, 
stenmurar samt åkerholmar. Inga alléer finns utpekade men kan förekomma i området, 
dessa omfattas av biotopskyddet beroende på trädens ålder och stamtjocklek.  

Strandskydd 
I planområdet finns flera vattenmiljöer, Vallby å med biflöden samt ett biflöde till 
Solberga å, samt andra småvatten i både skogs- och jordbruksmark. Strandskyddet i 
Västra Götaland är enligt länsstyrelsen upphävt kring flera småvatten. Inom planområdet 
gäller strandskydd längs Vallby å med biflöden, medan det inte gäller längs planområdet 
småvatten samt biflödet till Solberga å. Strandskyddsområdet omfattar land- och 
vattenområdet 100 meter från strandkanten (Figur 20). Inom strandskyddat område får 
inga åtgärder vidtas som motverkar strandskyddets syften.  

Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen är en svensk lagstiftning som införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv, 

den innebär bland annat fridlysning av ett antal djur- och växtarter, däribland alla vilda fågelarter, flera 

groddjursarter samt alla fladdermöss. Till artskyddsförordningen hör två artlistor, bilaga 1 och 2. Förenklat kan 

sägas att alla de listade arterna är fridlysta, vilket innebär att det inte är tillåtet att samla in, skada eller döda de 

listade arterna. För fåglar och andra djur listade i bilaga 1 är dessutom livsmiljöerna skyddade och får inte 

förstöras. Dispens från förbuden som gäller djur och växter uppräknade i bilaga 1 kan endast erhållas om 

projektet eller planen är av allt överskuggande allmänintresse. Därför är det i de flesta fall alltid nödvändigt att 

genomföra skyddsåtgärder för att undvika dispensprövning. Dispenskraven för arter listade i bilaga 2 är inte 

lika stränga.  



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

41 

MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

 
Figur 20 Strandskyddade områden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har upphävt och anpassat strandskyddet 
runt flera småvatten och vattendrag.  

Särskilt skyddsvärda träd 
Sannolikt förekommer i området särskilt skyddsvärda träd, vilket innebär jätteträd, mycket 
gamla träd eller hålträd. Särskilt skyddsvärda träd kan ha stor betydelse för biologisk 
mångfald eftersom de kan utgöra livsmiljöer för en rad olika organismer, som till 
exempel skalbaggar och fåglar. Åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön (påverka särskilt skyddsvärda träd) ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken, samråd om träden kan också hållas inom detaljplaneprocesser. I de fall 
träden bedöms kunna hysa höga biologiska värden, som till exempel mycket gamla ekar, 
kan det krävas riktade inventeringar av olika artgrupper. 

Riksintresse för högexploaterad kust, miljöbalken 4 kap. 4 § 
En remsa av den västra delen av planområdet ligger inom riksintresse för 
högexploaterad kust inom vilket ingen ny fritidsbebyggelse får uppföras. 

 

 
  

Bedömningsgrunder för naturmiljö och biologisk mångfald 
Bedömningen utgår från områdets värden för biologisk mångfald i nuläget och hur biologisk mångfald kommer att 
påverkas eller bevaras och om den i framtiden kan nyttjas på ett hållbart sätt.  

Bedömningen grundas på  

1. om naturmark tas i anspråk för andra syften eller om biologiska värden påverkas på ett sätt som gör att de 
försämras eller försvinner. 

2. hur specifika arter och deras livsmiljöer påverkas. Särskild vikt läggs vid skyddade arter.  
3. om ekologiska spridningssamband påverkas.  
4. om miljömålet ett rikt växt- och djurliv efterlevs.  

 

Om det i projektet ingår skydds- och kompensationsåtgärder tas hänsyn till dessa i bedömningen.  

Enligt miljömålet ett rikt växt- och djurliv ska ”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”.  
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Konsekvenser för naturmiljö och biologisk mångfald 

Exploatering föreslås på områden som i nuläget utgörs av olika natur- och betesmarker 
(Figur 21). Dessa områden bedöms i och med exploatering helt förlora sina naturvärden. 
Påverkan bedöms bli störst på naturvärden kopplade till betesmarker eftersom 
betesmarker och så kallade stödhabitat, samt annan mark som direkt angränsar särskilt 
värdefulla betesmarker exploateras. Det innebär att bebyggelse kommer närmare 
värdekärnorna och att spridningssambanden för arter knutna till betesmarkerna kan 
påverkas negativt. Detta kan också medföra negativ påverkan på ekosystemtjänster 
kopplade till matproduktion och pollinering.  

Exploatering kan också medföra effekter som beskuggning, förändrad hydrologi, 
belysning och ökad störning från mänsklig aktivitet med negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden. Även strandmiljöer kopplade till vattendragen kan påverkas 
negativt av att de exploateras, dock lämnas enligt planen områdena närmast vattendragen 
som naturområden.  

Flera områden med i nuläget okända naturvärden föreslås i planförslaget bebyggas, dessa 
områden behöver inför en exploatering inventeras och bedömas vad gäller naturvärden 
och samt förekomst av olika arter. I öster föreslås ett nytt verksamhetsområde på 
nuvarande barrskog. Naturvärden i området kommer att försvinna med risk för negativa 
konsekvenser för den biologiska mångfalden. Även områden som inte har en hög 
naturvärdesklass är viktiga för biologisk mångfald. 

Det är positivt att det i planen pekas ut områden som ska bevaras natur- och 
jordbruksmark.  

Planen bedöms medföra stora negativa konsekvenser eftersom i sammanhanget ganska 
stora arealer naturmark hårdgörs och bebyggs, åtgärder som är irreversibla och medför 
permanent förlust av naturvärden.  

- 3, stora negativa konsekvenser eftersom stora arealer naturmark exploateras, devis med höga naturvärden, delvis 
med okända värden. Områden med höga naturvärden är avgörande för att upprätthålla den biologiska mångfalden 
men även områden med lägre naturvärden är viktiga för den biologiska mångfalden.  



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

43 

MKB FÖP Kode 
2022-05-19 

  

 
Figur 21. Kartan visar planens förhållande till olika naturvärden. 
Betesmark med särskilda värden = särskilt höga natur- och/eller kulturvärden och berättigar därmed till en högre ersättning än betesmarker med allmänna värden. De 
särskilda värdena kan vara kopplade till markskiktet (rik hävdgynnad flora), trädskiktet (till exempel gamla, grova träd, hamlade träd eller blommande träd och buskar), 
kulturvärden (forn- och kulturlämningar), djurlivet eller kombinationer av dessa.  
Betesmark med allmänna värden = betesmarker som inte har tillräckligt höga värden för att betraktas som särskilt värdefulla. 
Kultiverad fodermark = kvävepåverkad mark som inte är åker.  
Restaurerbar mark = Kan utveckla höga naturvärden om den restaureras.  
Utvecklingsmark = potential att utvecklas till hävdgynnad naturtyp 
Övrig mark = mark som enligt inventeringsmetodiken inte passar in i andra kategorier, utesluter inte att marken har naturvärden.  

Betesmark med 
särskilda värden 

Värdetrakt för särskilt 
värdefulla lövträd 

Betesmark med 
särskilda värden.  

Kvarndammen och ekskog med 
högt naturvärde, klass 2. 

Betesmarker med särskilda och 
allmänna värden  

Betesmark med särskilda 
värden samt 
utvecklingsmark.  

Utvecklingsmark 
och övrig mark 

Kultiverad 
fodermark 

Planteringsskog med tall/gran, 
barrskogshöjd.  

Barrskog, lövblandad barrskog, 
brynmiljö.  

Påtagligt naturvärde, klass 3. 
Förekomst av hålträd.  



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode

 

44 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Konsekvenser i relation till lagskydd 

Artskyddsförordningen 
Bebyggelseutveckling föreslås i områden som är potentiella livsmiljöer för flera olika 
skyddade artgrupper såsom fåglar, groddjur och fladdermöss. Inför detaljplanering 
behöver naturområden som exploateras artinventerats, och beroende på resultaten 
kommer olika anpassningar och skyddsåtgärder krävas för att inte förbuden i 
artskyddsförordningen ska lösas ut.  

Strandskydd 
Ingen exploatering föreslås inom områden som omfattas av strandskydd (Figur 22) och 
den fördjupade översiktsplanen är därför förenlig med strandskyddsbestämmelserna.  

 

 
Figur 22 Strandskydd och planerad markanvändning.    

Särskilt skyddsvärda träd 
Åtgärder som påverkar särskilt skyddsvärda träd omfattas av samrådsplikt enligt 
miljöbalken 12 kap. 6 §. Träden kan också samrådas i detaljplaneprocesser.  

Biotopskydd 
Föreslagen markanvändning påverkar flera biotopskyddade områden. För åtgärder som 
påverkar biotopskyddsområden krävs dispens från biotopskyddet och vanligtvis förenas 
dispensen med villkor på kompensation för det naturvärde som förloras. I kommande 
detaljplaneprocesser är det viktigt att klargöra att det finns förutsättningar för att få 
dispens från biotopskyddet.  

Riksintresse för högexploaterad kust 
Ingen exploatering sker inom riksintresset. Någon påtaglig skada på riksintresset för 
högexploaterad kust bedöms inte kunna uppstå.   
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 Naturområden behöver inventeras för att klargöra deras betydelse för biologisk 
mångfald så att anpassningar kan göras utifrån detta.  

 Riktade inventeringar mot olika artgrupper som fåglar, groddjur och fladdermöss, 
behöver genomföras för att kunna hantera artskyddsförordningen i kommande 
detaljplaneprocesser.  

 Områden med höga naturvärden bör i möjligaste mån undantas exploatering 
eftersom de har stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.  

 Genomför kompletterande kartläggning av biotopskyddade områden samt särskilt 
skyddsvärda träd. 

 Utred förutsättningarna för att få dispens från biotopskyddet och peka ut platser där 
kompensationsåtgärder kan genomföras.  

 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 
Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.  

 Den fysiska planeringen i Kungälvs kommun bör beakta kumulativa effekter som 
kan uppstå på livsmiljöer och spridningssamband för arter knutna till betesmarker.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Översiktsplanen omfattar ett mindre område än den fördjupade översiktsplanen. I 
översiktsplanen exploateras en del av Tungeskogen samt delar av särskilt värdefull 
betesmark och omkringliggande stödhabitat. I översiktsplanen pekas inga naturområden 
i Kode ut för bevarande. Ingen exploatering sker västerut. Nollalternativet bedöms 
innebära stora negativa konsekvenser eftersom naturmark med delvis höga värden tas i 
anspråk.  

- 3, nollalternativet bedöms innebära stora negativa konsekvenser eftersom naturmark med delvis höga värden tas i 
anspråk samt för att inga naturmarker i Kode pekas ut för bevarande. 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Vattenförhållanden och klimatanpassning 

Beskrivning av värden för vattenmiljö grundas på: 

 VISS, Vatteninformationssystem för Sverige 
 Kartunderlag och skred och erosion, (SGU/SGI, 2022)  
 Kungälvs kommun, Kode översiktsplan Översiktlig dagvattenutredning 

Granskningsversion 22-03-11 (Markera Mark Göteborg AB, 2022) 
 Sammanfattande i textinformation angående teknisk försörjning kopplad till vatten 

från Kungälvs kommun (Kungälvs kommun, 2022) 
 

 

Bedömningsgrunder för vattenmiljö kopplat till ytavrinning och ytvatten 
Bedömningen utgår från vattenmiljöns miljöförhållanden och värden i nuläget och den påverkan på vattenmiljön 
som antas uppstå till följd av förändrad användning av mark- och vattenområden.  
Kemisk påverkan 
Dagvatten förorenas i kontakten med de ytor där det rinner fram och därför ger trafikytor, tak, gårdar och 
naturmark helt olika föroreningskoncentrationer. Kemisk påverkan på vattenmiljön kan uppstå om dagvattnet för 
med sig övergödande ämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten.  

Fysisk och hydrologisk påverkan 
När till exempel botten, strömmar och vågor förändras av markanvändning eller verksamheter på ett sätt som är 
negativt för ekosystemen kallas det för fysisk påverkan. Fysisk påverkan kan medföra negativa konsekvenser på 
biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och ekosystemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster för 
oss människor (Havs- och vattenmyndigheten, 2018). Hydrologisk påverkan uppstår vid till exempel dikning som 
förändrar vattennivån i en våtmark.  
Påverkan på biologisk mångfald 
Påverkan på biologisk mångfald kan uppstå på flera vis, till exempel från fysiska strukturer, störningar, förändrad 
hydrologi, kemisk påverkan och ianspråktaganden av livsmiljöer.  

Miljömål 
Vattenmiljön kopplar till flera miljömål, framför allt levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, grundvatten 
av god kvalitet och hav i balans samt levande kust och skärgård. Målbilden kan översiktligt sammanfattas i att 
vattenmiljöers naturliga produktionsförmåga, biologiska mångfald liksom landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras. Även friluftsvärden kopplade till vattenmiljöer ska bevaras. 
Grundvattenresurser ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning.  
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MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Vattenmiljö i nuläget 

Ytvatten, dagvatten och avrinning 

 
Figur 23 Översiktbild över de avrinningsområden som berörs av FÖP området. Kartan är hämtad från den 
översiktliga dagvattenutredningen. De färgade områdena illustrerar de tre avrinningsområden som 
planområdet berör. (Markera Mark Göteborg AB, 2022) 

Avrinningsförhållanden  
Ytvatten och dagvatten från Kode samhälle avrinner mot två olika vattendrag: Vallbyån 
och Kållerödsbäcken (även kallad Solbergabäcken). Åarna mynnar i Hakefjorden cirka 4 
km nedströms Kode. Vallbyån rinner ut i Vallby kile och Kållerödsån i Ödsmåls kile. 
Ödsmåls kile är ett naturreservat med fågelskyddsområde och utgör ett Natura 2000-
område. 

Större delen av marken i planområdet avrinner mot Vallbyåns biflöde. Av de arealer 
inom planområdet som avrinner direkt mot de större avrinningsområdena tar Vallbyån 
emot den största delen se Figur 23.  
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2022-05-19 

 
Figur 24 Kartan visar översiktligt åt vilket av de tre avrinningsområdena som dagvattnet från de områden som 
föreslås för exploatering (inringat i rött) avrinner mot. De blå pilarna visar huvudsaklig riktning på 
ytavrinnande vatten. Gränser för avrinningsområden 

Miljökvalitetsnormer 
Recipienterna Vallbyån och Kollerödsbäcken är vattenförekomster och för vilka det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN). Gällande förvaltningscykel (2021–2027) anger att 
god ekologisk status ska uppnås i båda vattendragen senast 2033. Nuvarande tillstånd är 
klassat till måttlig ekologisk status för bägge åarna. Den angivna miljökvalitetsnormen 
innebär att åarnas status ska förbättras avseende ett antal kvalitetsfaktorer för att uppnå 
den fastställda miljökvalitetsnormen. När det gäller de enskilda kvalitetsfaktorerna kan 
nämnas att Vallby ån har otillfredsställande status gällande fosforhalter främst kopplat 
till läckage från jordbruksmarken. Vattendragen uppnår inte god kemisk status till följd 
av de luftburna föroreningarna kvicksilver och PBDE (bromerad difenyleter) som 
överskrids i alla Sveriges vattenförekomster. Vattendragen har inte klassats avseende 
andra parametrar som ingår i kemisk status som till exempel PFOS och vissa metaller.  

I nuläget belastar Kode samhälles avloppsreningsverk Vallbyån. Spillvattensystemet är 
föråldrat och har inte kapacitet att anslutas till ny bebyggelse. Kommunen har beslutat 
att avloppsreningsverket ska avvecklas och avloppsvattnet ska därefter via nya 
överföringsledningar pumpas till Ryaverket i Göteborg. Avledningen av Kode tätorts 
spillvatten till Ryaverket ingår i Ryaverkets nuvarande miljötillstånd. 

Det vattendrag som påverkas mest av befintligt avrinnande ytvatten (inklusive det 
tekniska dagvattennätet) från Kode tätort är Vallbyåns tillflöde.  

Värdefulla biotoper 
I Vallby å och Kollerödsbäcken har stora insatser gjorts för att gynna fortplantning av 
öring och utmed många sträckor av vattendragen finns utpekade fina lekbottnar för 
öring. I Vallbyåns tillflöde har elfiske utförts och förekomst av till exempel ål och öring 
har noterats.  

Markavvattningsföretag 
Inom avrinningsområdet till tillflödet till Vallby ån finns ett markavvattningsföretag: 
Hammar Släbo och Lunnarp Tf 1938. Företaget reglerar avvattningen från planområdet 
öster om E6:an. Det är oklart om företaget är nedlagt eller inte. 

Vallbyån 
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Grundvatten, infiltration dricksvattenförsörjning 
Inom utredningsområdet finns inga skyddsområden för dricksvatten och inga betydande 
dricksvattentäkter. Geologin domineras av områden med lera, hög grundvattennivå och 
låg genomsläpplighet, vilket innebär att infiltrationsmöjligheterna till nedre marklager 
och djupare grundvatten är begränsade (Markera Mark Göteborg AB, 2022). Behov av 
infiltration till grundvattnet finns främst för att fördröja avrinnande vatten och minska 
risken för översvämning i nedströms liggande områden.  

Kode får sitt dricksvatten via överföringsledningar ifrån Kungälvs vattenverk. Det pågår 
arbete med att bygga ut ytterligare överföringsledningar till kustsamhällena inom 
kommunen vilket i sin tur innebär större möjligheter för kommunen att utveckla och 
exploatera inom Kode tätort (Kungälvs kommun, 2022). 

 

 

Klimatanpassning i nuläget 

Översvämningar 
I den översiktliga dagvattenutredningen konstateras att Kollerödsbäcken och biflödet 
har översvämningsproblematik. Bäcken är hårt belastad och i befintliga bostadsområden 
finns även kapacitetsproblem i lokala vägdiken. Vidare påtalar man att 
översvämningsrisken är stor i Vallbyån, Kollerödsbäcken och dess biflöden idag. 
Exploatering och ökad hårdgjord yta kommer att ytterligare öka flödena och 
belastningen av vattendragen. I utredningen pekas även ett antal riskområden ut.  

Skred och erosion 
Enligt SGU:s samordnade kartunderlag för ras, skred och erosion (SGU, 2022) finns 
områden betecknade som aktsamhetsområden i anslutning till planområdet. Klassningen 
innebär att man bör undersöka områdena innan exploatering. Utpekanden grundar sig 
på en att områdena är strandnära samt förekommande jordarter och lutningar i 
områdena.   

Konsekvenser av föreslagen plan  
Det finns en risk att planförslaget medför ökad ytavrinning med risk för ökad frekvens 
av översvämningar såväl inom planområdet som utmed nedströms liggande vattendrag. 
Detta gäller främst Vallbyåns tillflöde som kommer att motta större delen av det vatten 
som behöver avledas från föreslagen nybyggnation. Indirekt kan detta påverka befintlig 
vattenanknuten fauna i Vallbyåns tillflöde samt möjligheten att uppnå MKN i 
nedströmsliggande vattenförekomster. 

Avloppsreningsverkets kapacitet i Kode är begränsad. Utredning och ansökningar för att 
kunna bygga ut avloppsreningsverket pågår. Parallellt med detta genomförs även en 
utredning om tryckavlopp från Kode till Göteborg via Ytterby, vilket kan vara långsiktigt 
mer ekonomiskt lönsamt. Beroende på vilken lösning som väljs så kommer 
näringsbelastningen från avloppsreningsverket till recipienten att påverkas. 

  

Kriterier för konsekvenser för klimatanpassning 

Bedömningarna utgår från det nationella miljömålet 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.” 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Konsekvenser för biotoper och arter 

Biflödet till Vallbyån får med den föreslagna planen en större risk för påverkan av såväl 
högre flöden som försämrad vattenkvalitet. I bäcken finns bland annat öring som kan 
påverkas negativt genom till exempel ökad erosion och därmed eventuell påverkan på 
lekbottnar.  

Konsekvenser för grundvatten och dricksvattenförsörjning 

Inom planområdet finns inga angivna större grundvattenmagasin. Infiltrationen till det 
djupare grundvattnet är dessutom mycket begränsad på grund av täta jordar och ytlig 
berggrund. Risken för påverkan på viktiga grundvattenresurser bedöms därför som liten.  

Den utbyggnad som planeras för Kode kommer att medföra behov av en utökad 
dricksvattenproduktion samt ökad kapacitet på VA-nätet i området.  

Konsekvenser av ytavrinning och dagvatten 

Inom det aktuella planområdet avvattnas de områden som är aktuella för förändrad 
markanvändning till större delen mot ett mindre tillflöde till Vallby å. Tillflödet i sig är 
ingen vattenförekomst men det mynnar en bit nedströms i Vallby å och påverkar 
därmed möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. Även avvattning mot ett biflöde 
till Kollerödsbäcken berörs av ett utbyggnadsområde i söder. Två mindre föreslagna 
utbyggnadsområden i norr avvattnas mot Vallby ås huvudfåra. Transport av fosfor och 
andra förorenade ämnen kan öka om de förändringar som föreslås ger ökad avrinning 
och därmed högre flöden i anslutande vattendrag med risk för erosion i vattendragen 
och översvämning av jordbruksmark.  

I den översiktliga dagvattenutredningen (Markera Mark Göteborg AB, 2022) påtalas 
problem som kan uppstå kopplat till vilket delavrinningsområde som ytavrinning och 
dagvatten kommer att belasta.  

Om de riktlinjer som anges i Kungälvs kommuns dagvattenpolicy följs vid 
genomförande av föreslagna förändringar i planområdet kan risken för negativa 
konsekvenser minska avsevärt. 

Konsekvenser för översvämningar och skyfall 

Redan idag finns områden som tidvis översvämmas och med en förändrad 
markanvändning, med högre grad av hårdgjorda ytor och därtill klimatförändringar 
kommer översvämningsrisken öka. I dagvattenutredningen påtalas att risk finns för 
översvämningar i Vallby ås tillflöde, i områden där ny bebyggelse är planerad, och även 
inom ett område öster om E6. De skyfallsstråk som identifierats inom planerade 
utbyggnadsområden bör beaktas vid planering för att förebygga problem med 
översvämningar och ge en säker vattenavledning vid intensiva regn.  

  

- 1 till -2, små till märkbara negativa konsekvenser då risken för ökade flöden och försämrad vattenkvalitet kan 
påverka vattenanknuten fauna. 

+/- 0, inga eller obetydliga konsekvenser. 

- 1, små negativa konsekvenser eftersom det finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag. Förutsatt att riktlinjerna i kommunens dagvattenpolicy följs vid i ianspråktagande i enlighet 
med föreslagen markanvändning bedöms negativ påverkan kunna minskas. 

- 2, märkbara negativa konsekvenser då klimatförändringar tillsammans med risk för ökad avrinning kan öka 
översvämningsrisken inom planområdet i anslutning till närliggande vattendrag. 
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Konsekvenser för skred och erosion 

Risken för skred bedöms som liten men nedströms planområdet finns utpekade 
strandnära aktsamhetsområden som kan komma att påverkas av ökade flöden och bli 
mer sårbara för erosion. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
Problemen med risk för ökade flöden och försämrad vattenkvalitet kan påverka 
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i de nedströms liggande 
ytvattenförekomsterna Vallbyån och Kolerödsbäcken.  

Förslag till åtgärder 
 För att förebygga negativa konsekvenser av planförslaget bör de förslag som finns i 

dagvattenutredningen gällande åtgärder för fördröjning, skyfallsstråk och 
infiltrationsområden beaktas och arbetas in vi kommande planering. 

 Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet till Vallbyån. Bäcken riskerar att 
påverkas av ökade flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av planförslaget.   

 En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att även beakta flödespåverkan på 
tillflödet till Vallbyån samt möjligheter till flödesfördröjning vid olika typer av flöden 
(inte bara skyfall) föreslås. 

 Hänsyn bör tas till den dimensionering som är fastställda för markavvattnings-
företag: Hammar Släbo och Lunnarp Tf 1938. Möjligtvis skall företaget omprövas 
eller läggas ned. Båda åtgärderna kräver en ansökan i Mark- och Miljödomstolen. 

Konsekvenser av nollalternativet 

Vattenförhållanden och klimatanpassning 
Även i nollalternativet innebär de i Kungälvs översiktsplan 2010 föreslagna 
förändringarna en risk för ökade flöden och översvämningar eftersom ÖP 2010 också 
innebär en förändrad markanvändning med risk för snabbare avrinning till exempel till 
följd av högre andel hårdgjord yta. Till denna förändring kommer behovet att ta hänsyn 
till klimatförändringen som ytterligare ökar denna risk. 

- 1, små negativa konsekvenser med ökad erosion i nedströms liggande vattendrag. 

- 2, märkbara negativa konsekvenser då det finns risk för ökad avrinning till följd av planförslaget som kan påverka 
mottagande vattendrag 
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Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud MKB FÖP Kode 
2022-05-19 Trafikbuller 

 Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på: 
 Bullerberäkningar (statliga) vägar, Trafikverket  
 Bullerberäkningar järnväg, Trafikverket  

 

Trafikbuller i nuläget 
Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i Sverige 
(Boverket, 2022) och hälsoeffekter av buller inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar, stress, 
mental hälsa och sömnsvårigheter. Symtomen och besvären kan komma redan vid 
relativt låga ljudnivåer, i nivå med den normala hörtröskeln (Folkhälsomyndigheten, 
2019).  

WHO publicerade 2018 nya hälsobaserade rekommendationer för omgivningsbuller i 
Europa. Buller i omgivningsmiljön bedöms där som en av de viktigaste miljöriskerna för 
människors hälsa. Sedan de tidigare riktvärdena togs fram 1999 och 2009 har ny kunskap 
om bullrets negativa inverkan på människors hälsa framkommit, i synnerhet effekter av 
långtidsexponering på hjärt-kärlsystemet. WHO:s rekommendationer för transportbuller 
är betydligt strängare än de riktvärden som tillämpas i Sverige, i synnerhet avseende 
riktvärden för nybyggnation av bostäder. De hälsomässiga konsekvenserna av att de 
svenska riktvärden tillåter högre bullernivåer än vad som rekommenderas av WHO är 
inte klarlagda (Centrum för arbets- och miljömedicin, 2022). 

De två största bullerkällorna i Kode utgörs av vägtrafiken på E6 och av järnvägstrafik på 
Södra Bohusbanan (Trafikverket). Dessa båda infrastrukturstråk löper parallellt och är 
lokaliserade direkt öster om de centralare delarna av Kode. E6:an motorvägen mellan 
Svinesund och Maglarp trafikeras på sträckan förbi Kode av mer än 16 000 fordon per 
dygn. Södra Bohusbanan används i första hand för regional persontrafik. Banan, som är 
enkelspårig på sträckan (med mötesspår i Kode), utgör även en central del i ett av 
pendlingsstråken mot Göteborg och har ett stort antal resande. Banan har idag en 
relativt liten mängd godstrafik, främst mellan Göteborg Sävenäs och Stenungsund. 

Bedömning av konsekvenser för trafikbuller utgår från: 

Det nationella miljömålet 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.” 

Riktvärden för buller (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader):  

Riktvärden för buller från spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader enligt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad, 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats. 

 För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

WHO (2018) gör bedömningen att buller den förorening som näst luftföroreningar orsakar flest sjukdomar i 
Europa. WHO:s hälsobaserade rekommendation anger att omgivningsbuller: 

från vägtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida 
 53 dB Lden (53 dB Lden motsvarar cirka 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå) 
 45 dB Lnight nattetid 

från spårtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida  
 54 dB Lden  
 44 dB Lnight nattetid 

från flygtrafik utomhus vid ny bebyggelse inte ska överskrida 
 45 dB Lden  
 40 dB Lnight nattetid 

Enligt forskning krävs nivåer under 50 dB(A) för att en miljö ska kunna klassificeras som rekreativ (WHO, 
2000). En ökning på 10 dB upplevs som en dubblering av ljudnivån.  
 
WHO:s rekommendationer baseras till största delen på andelen "mycket bullerstörda" som uppgår till cirka 
10% vid dessa ljudnivåer men man har också vägt in hälsoeffekter såsom hjärt-kärlsjukdom och 
inlärningseffekter hos barn. För alla tre trafikslag ger WHO en stark rekommendation om att riktvärdena inte ska 
överskridas. 
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Trafikeringen på det övriga vägnätet i Kode är mellan 1000–8000 fordon per 
årsmedeldygn, där avfarten från E6:an mot Kode samt Hedsvägen är mest frekvent 
trafikerade (Trafikverket, 2022-03-24).  

I Västra Götalandsregionens ”Målbild tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2013) 
föreslås att delsträckan Göteborg-Stenungsund får utökad trafik och att 15-
minuterstrafik uppnås 2035. Det skulle bland annat innebära att dubbelspår behövs på 
vissa sträckor. Trafikverket har utrett hur kapaciteten på södra Bohusbanan kan ökas 
(Trafikverket Region Väst, 2021). Målsättningen har varit att åtgärdsförslagen ska kunna 
övervägas inför nästa planeringsomgång och planrevidering för Nationell plan 2022–
2033 samt också kunna användas i Trafikverkets löpande verksamhetsplanering. 

Enligt Trafikverkets beräkningar överskrids den ekvivalenta bullernivån om 60 dBA 
inom 100–150 meter från E6:an. WHO: rekommendationer om ekvivalent bullernivå 50 
dBA överskrids inom cirka 350 meter till cirka 0,5–1 km från E6:an, med det kortare 
avståndet väster om vägen in mot samhället och det längre avståndet öster om vägen i 
det öppnare landskapet. I ett av områdena för befintlig blandad bebyggelse, öster om 
E6:an och på cirka 50–75 meters avstånd från vägen, överskrider bullernivåerna 65 dBA. 
Riktvärdet överskrids även längs kortade partier av Hedvägen, då endast i direkt 
anslutning till vägen. De ekvivalenta bullernivåerna från spårtrafiken överskriver enligt 
beräkningar inte 60 dBA, däremot överskrids WHO:s rekommenderade ljudnivåer från 
buller inom cirka 100 meter från järnvägsspåret. 

Gällande WHO:s rekommendationer kring maxnivåer nattetid från väg- och 
järnvägstrafik saknas underlag som visar aktuella nivåer. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Buller och människors hälsa 

Förtätning och nybyggnation, av såväl bostäder som verksamheter i Kode kommer 
medföra ökad trafik till, från och inom samhället. Dock är trafikeringen på E6:an redan 
så omfattande att denna ökning inte bedöms påverka bullernivåerna från vägen. Planerna 
på att genomföra åtgärder för att öka trafiken på Bohusbanan, kan om de genomförs 
inom planperioden medföra något ökade bullernivåer från den spårbundna trafiken. 

I den fördjupade översiktsplanen kvarstår markanvändningen blandad bebyggelse i 
mindre områden intill och mellan befintliga infrastrukturstråk, se Figur 3. Ett område för 
ny blandat bebyggelse föreslås strax väster om Bohusbanan. Den föreslagna 
markanvändningen kan medföra att något fler boende i Kode utsätts för höga 
bullernivåer. Markanvändningen, med befintlig blandad bebyggelse invid 
infrastrukturstråk, gör att WHO:s rekommenderade bullernivåer även fortsatt överskrids. 
Genom markåtgärder kan bullernivåerna i befintliga bostadsområden dämpas, medan 
bebyggelseåtgärder vid nybyggnation (exempelvis ljuddämpande fasader och tyst sida 
samt uteplats) vid behov kan genomföras för att minska negativ påverkan på människors 
hälsa från höga bullernivåer. 

Ett område för natur och rekreation planeras i området mellan E6:an och Bohusbanan. 
Ljudnivåerna i området bedöms utifrån Trafikverkets beräkningar av fasadvärden vara 
över 65 dB i stora delar av området, vilket innebär att WHO:s definition av 
rekreationsområde (>50 dBA ekvivalentnivå) överskrids. Öster om E6:an planereras för 
natur- och rekreationsområden i anslutning till vägen. Trafikverkets beräkningar 

+/-0 den fördjupade översiktsplanen bedöms medföra obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då 
den främst möjliggör förtätning av centrumbebyggelse, idrottsområden samt verksamhetsområden i bullerutsatta 
områden längs och mellan E6:an och Bohusbanan. Planen bedöms endast möjliggöra marginell ökning av antalet 
bostäder där bullernivån vid fasad överskrider gällande riktvärden. Genom markåtgärder kan bullernivåerna i befintliga 
bostadsområden dämpas, medan bebyggelseåtgärder vid nybyggnation (exempelvis ljuddämpande fasader och tyst 
sida samt uteplats) vid behov kan genomföras för att minska negativ påverkan på människors hälsa från höga 
bullernivåer. Den ekvivalenta ljudnivån kommer i ett antal natur- och rekreationsområden överskrida 50 dBA vilket är 
negativt för den rekreativa upplevelsen av dessa områden.  
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indikerar att bullernivåerna i detta landskap först efter cirka 500 meter underskrider 50 
dBA (Trafikverket). Detta innebär att bullernivån i stora delar av dessa områden 
kommer att överskrida WHO:s definition av rekreationsområde (>50 dBA 
ekvivalentnivå) vilket bedöms inverka negativt för den rekreativa upplevelsen av dessa 
områden. I övriga planerade natur- och rekreationsområden bedöms ljudnivån i 
huvudsak underskrida WHO:s definition av rekreationsområde vilket bedöms som 
positivt och förstärka den rekreativa upplevelsen för besökarna.  

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Bullerförordningen 
Den fördjupade översiktsplanen föreslår förtätning med bostadsbebyggelse i tre 
områden i anslutning till E6:an. Inom dessa områden överskrids riktvärdet om 60 dBA 
inom 100–150 meter från vägen. Utifrån befintliga bullerberäkningar kan konstateras att 
ljudnivåer över 60 dBA främst härrör från vägtrafiken på E6:an. När beslut tas om att 
öka kapaciteten på Bohusbanan och därmed ge förutsättningar för en framtida ökning av 
pendeltrafiken behöver nya beräkningar av ljudnivåerna genomföras och utgöra 
planeringsförutsättningar för tillkommande bostadsbebyggelse. 

I den fortsatta planeringen av dessa områden behöver en undersökning av åtgärder för 
att mildra negativ påverkan från buller för tillkommande och befintlig bostadsbebyggelse 
utföras. 

Förslag till åtgärder 
• Kommunen bör överväga att ta fram en övergripande strategi för att hantera 

omgivningsbuller så att WHO:s rekommenderade nivåer på sikt underskrids. 
• Bullerutredningar behöver tas fram för ny bostadsbebyggelse i området kring och 

mellan E6:an och Bohusbanan.  
• En övergripande utredning och strategi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 

områden planeras och placeras för att skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras.  

• Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan behöva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses att bostäderna har tillgång till en tyst sida.  

• För att öka de rekreativa kvaliteterna i de områden som avsätts som natur- och 
rekreationsområden bör möjligheten att genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över. 

Konsekvenser av nollalternativ 

Buller och människors hälsa 

I översiktsplan 2010 bedöms området närmast järnvägen vara utsatt för både risker från 
transporter med farligt gods och buller och anses därför troligen lämpligare för 
etablering av verksamheter än bostäder. I översiktsplanen finns ingen beskrivning av 
åtgärder för att dämpa bullernivåerna för befintlig bebyggelse och de bostäder som 
utsätts för höga ljudnivåer antas därför kvarstå. Utifrån befintliga bullerberäkningar kan 
konstateras att ljudnivåer över såväl 50 dBA (WHO:s rekommendationer) som 60 dBA 
(riktvärde för bostadsbebyggelse) främst härrör från vägtrafiken på E6:an. Planerna på 
att genomföra åtgärder för att öka trafiken på Bohusbanan, kan om de genomförs inom 
den avgränsade tidsperioden medföra något ökade bullernivåer från den spårbundna 
trafiken. 

+/- 0 Nollalternativet bedöms medföra obetydliga konsekvenser för buller och människors hälsa då befintliga 
förutsättningar, med Kode som serviceort bekräftas. Inga områden inom 100–150 meter från E6:an pekas ut för 
bostadsbebyggelse, men förutsättningarna för befintlig bebyggelse samt för förtätning inom serviceorten kvarstår. 
Området närmast järnvägen bedöms i ÖP 2010 vara utsatt för både risker från transporter med farligt gods och 
buller och anses därför vara lämpligare för etablering av verksamheter än bostäder. Befintliga bostäder med höga 
ljudnivåer antas kvarstå. 
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verksamhet 
Beskrivning av konsekvenser för farligt gods och miljöfarlig verksamhet grundas på: 
 Markanvändningskarta fördjupad översiktsplan 2022, Kungälvs kommun. 
 Samrådsunderlag. Deponi för inert avfall Kode, Enrecon. 
 Informationskartan Västra Götaland, Länsstyrelsen Västra Götaland. 

 

 
 

Farligt gods och miljöfarlig verksamhet i nuläget 
Kring Bohusbanan och väg E6 sker stora mängder transporter av farligt gods. Riskerna 
med transport av farligt gods varierar i storlek efter terrängförhållanden med mera. I 
Västra Götalands läns riskpolicy anges att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 
planläggning inom 150 meter från transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen 
rekommenderar att som utgångspunkt bör 30 meters bebyggelsefritt avstånd eftersträvas 
utmed rekommenderad transportväg för farligt gods. En lämplig lokalisering innebär att 
hänsyn tas även till platsens unika förhållanden, bebyggelsens placering inom 
planområdet samt dess yttre och inre utformning.  

I Kode förekommer främst företag inom servicebranschen, från trävaruhandel, till 
bilverkstäder och snickeri. Det förekommer en bensinstation i centrala delarna av Kode. 
Den fördjupade översiktsplanen har avsatt ett större verksamhetsområde, öster om 
E6:an i nära anslutning till trafikplatsen Kodemotet, en knapp kilometer från Kode 
tätort. En verksamhet som kan bli aktuell i området och som kan ta i anspråk en stor del 
av markytan är en deponi för inert avfall (sådant material som inte förändras fysikaliskt, 
kemiskt eller biologiskt under lagring). Denna typ av deponier utgör tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken med prövningsnivå B och verksamheten 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Markanvändningen Verksamhet är enligt plan- och bygglagen bred och möjliggör olika 
typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan, vilket 
möjliggör för bland annat serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Det 
innebär att även andra typer av miljöfarlig verksamhet kan etablera sig inom detta 
område. 

Förorenad mark 
Enligt underlag från länsstyrelsen i Västra Götaland finns sju fastigheter i centrala Kode, 
i industriområdena väster om Kodevägen och söder om Hedsvägen, som är klassade 
som ett potentiellt förorenat område på grund av nuvarande eller tidigare verksamheter. 
För en av dessa fastigheter, där det förekommit drivmedelshantering, har statuts 
bedömts till mindre känslig markanvändning (MKM). 

Kriterier för konsekvenser för farligt gods och miljöfarlig verksamhet 

Bedömningarna utgår från: 

 Det nationella miljömålet 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.” 

 Det nationella folkhälsomålet sunda och säkra miljöer och produkter.  

 Länsstyrelsen Västra Götalands riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods 
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Planförslaget medför förtätning med såväl bostäder som olika typer av verksamheter 
inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan, på vilka det transporteras farligt gods. 
Denna exploatering bedöms medföra ökad risk för att människor skadas eller dödas vid 
en olycka. Hur stor denna risk är beror på flera olika faktorer som avstånd mellan 
bebyggelse och led, verksamhetens art och persontäthet samt på vilka skyddsåtgärder 
som vidtas. Den riskhanteringsprocess som behöver genomföras inför fortsatt planering 
av bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan förväntas medföra att 
åtgärder genomförs så att god riskhänsyn visas.  

Det planerade verksamhetsområdet ger möjlighet för verksamheter som enligt 
miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna 
markanvändningen Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan.  

De områden där markföroreningar konstaterats eller potentiellt kan förekomma har i 
den fördjupade översiktsplanen markanvändningen Verksamhet, vilket kan utgöra en 
lämplig markanvändning i områden med föroreningsstatus mindre känslig 
markanvändning (MKM) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2022). 

Sammantaget bedöms den fördjupade översiktsplanens markanvändning medföra en 
liten negativ påverkan på sakområdet Risk. 

Förslag till åtgärder 
• En riskhanteringsprocess behöver genomföras i samband med försatt planering 

bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan.  

Konsekvenser av nollalternativ 

I översiktsplan 2010 bedöms området närmast E6:an och järnvägen vara utsatt för både 
risker från transporter med farligt gods och buller och anses därför troligen vara 
lämpligare för etablering av verksamheter än bostäder. Dock föreskrivs endast mindre 
förändringar av markanvändningen med små utökningar av befintligt 
verksamhetsområde samt en mindre del av ett bostadsområde som ligger inom 150 
meter från E6:an och Bohusbanan. Sammantaget bedöms nollalternativets påverkan på 
risk som obetydlig. 

- 1, liten negativ konsekvens då förtätning med bostäder, centrum- och idrottsverksamhet och verksamhetsområde 
ökar konsekvenserna vid olycka med farligt gods. Det planerade verksamhetsområdet ger möjlighet för verksamheter 
som enligt miljöbalken definieras som miljöfarlig verksamhet att etablera sig. Den föreskrivna markanvändningen 
Verksamhet tillåter dock endast verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

+/-0 Nollalternativets markanvändning medför ingen eller obetydlig påverkan på miljömålet god bebyggd miljö med 
anseende på risk.  
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Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan 
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika 
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av påverkan, 
i vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det bildas en 
synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av de enskilda 
aktiviteterna.  

Det inte är aktuellt med några större projekt som medför ianspråktagande av mark eller 
stora strukturella förändringar, vare sig i de norra delarna av Kungälvs kommun eller i 
närliggande kommuner. Därför kommer de kumulativa effekter som bedöms främst 
fokusera på sammanlagda effekten av den ändrade markanvändning inom planområdet 
som planförslaget föreslår inom planområdet, med några utblickar. 

Den fördjupade översiktsplanen för Kode innebär att mark som idag används som 
jordbruk, betesmark eller skogsmark tas i anspråk för bland annat blandad bebyggelse 
och industri. Andelen jordbruksmark i Sverige har minskat kontinuerligt sedan 1960-talet 
och minskar fortfarande. Samtidigt bedöms värdet och efterfrågan på svensk 
jordbruksmark öka i framtiden.  

Inom planområdet tas cirka 29% av befintlig jordbruksmark i anspråk för annan 
markanvändning. Planområdet är samtidigt omgivet av stora arealer med såväl 
jordbruksmark som skogsmark som inte påverkas av det nu aktuella förslaget. Kode 
utgör dessutom en serviceort med kollektivtrafikförbindelse och närhet till väl utbyggd 
infrastruktur. Kommunen slår även i den fördjupade översiktsplanen fast en vilja och 
vision om att en del av de befintliga markområdena i och kring Kode som idag utgörs av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark ska bibehålla sitt nuvarande markanvändning. 

Hur mycket jordbruksmark som försvinner på lång sikt i kommunen och regionen 
hänger samman med planeringen av tillgängliga markresurser samt hur markanspråket 
för bostäder och verksamheter kan minskas i framtiden. 

Klimatförändringar är en annan viktig faktor att ta hänsyn till och som kan påverka 
möjligheterna att bedriva jordbruk i framtiden, till exempel med avseende på förändrade 
nederbördsmönster, fler värmeböljor och högre eller lägre medeltemperaturer samt nya 
arter av skadedjur. Det kan leda till både direkta, indirekta och kumulativa effekter för 
jordbruket. 

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning kan göras i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i 
markernas arrondering, storlek och tillgänglighet. I ett lokalt perspektiv bedöms 
bortfallet av aktuell åkermark inte innebära några konsekvenser för den lokala 
livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Planförslaget kan dock medföra små negativa 
konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om 
behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden. En översyn av arrondering för 
kvarvarande jordbruksmark bör genomföras för att säkerställa att den förändrade 
markanvändningen inte medför risk för att andra marker i närliggande områden tas ur 
bruk.  

Delar av den mark, som idag ofta är betesmark, som tas i anspråk för bebyggelse har 
kulturhistoriska värden. En landskapshistorisk analys visar att samtliga kulturhistoriska 
värdekärnor inom planområdet tas i anspråk för exploatering. Förlusten av dessa ger 
negativa effekter på kulturmiljö och landskapsbild och den sammantagna effekter av 
ianspråktagandet minskar den historiska läsbarheten av området. 

Betesmarker har även värden som naturmiljö och för biologisk mångfald. I Kungälvs 
gällande översiktsplan föreslås andra områden i kommunen som idag utgörs av 
betesmarker för exploatering av olika slag.  
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I förhållande till att det finns relativt mycket värdefull betesmark i kommunen kan 
förlusten tyckas liten men över tid bedöms den sammanlagda förlusten vara mer 
påtaglig, särskilt när betesmark som redan exploaterats under 1900-talet och framåt 
adderas till den betesmark som föreslås för framtida exploatering. Den sammanlagda 
arealförlusten över tid minskar såväl antal som arealen livsmiljö för arter knutna till 
betesmarker, vilket ger en negativ påverkan för dessa arter. Även spridningssambanden 
för berörda arter kan påverkas negativt. Ianspråktagandet av betesmarken inom 
planområdet medför framför allt negativ påverkan inom planområdet men kan också 
medföra negativa konsekvenser på den kommunala skalan för såväl kulturmiljö som 
naturmiljö ytterligare arealer exploateras.  

Den ökning av hårdgjorda ytor som föreslagen markanvändning medför kan 
sammantaget medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det 
avrinnande vattnet från planområdet avleds direkt eller indirekt, via Vallbyåns tillflöde, 
till två ytvattenförekomster vilkas fastställda miljökvalitetsnormer i nuläget inte uppfylls. 
För att förbättra vattenkvalitén och förutsättningarna för biologiska värden i dessa båda 
recipienter behöver åtgärderna i den nyligen framtagna dagvattenplanen tillämpas vid 
exploateringen. Det är en stor fördel om åtgärder som ökar fördröjning av flöden och 
rening av avrinnande vatten tas med i ett tidigt skede av planarbetet. Att i efterhand 
åtgärda och uppväga eventuella negativa konsekvenser blir betydligt kostsammare än att 
arbeta med förebyggande åtgärder.  
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Nationella miljömål & Agenda 2030 
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en femtonårig agenda för långsiktigt 
hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, den så kallade Agenda 2030. 
Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för människornas och 
planetens välstånd.  

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi 
uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår 
i Agenda 2030. De 16 miljökvalitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken 
miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Sveriges 
miljömål gäller dock den svenska miljöns kvalitet, även om miljöproblem i Sverige beror 
på negativ miljöpåverkan både inom och utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 
2018). 

Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation 
till relevanta globala, nationella, regionala och lokala hållbarhetsmål.  

 

Regionala mål 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram ett 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021–2025, Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland. Västra Götalands miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet 
(förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet) samt 34 regionala tilläggsmål. 
Kungälv följer årligen upp kommunens åtagande i enlighet med dessa mål (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län , 2020). 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över planens relation till miljömål. Miljömålen Storslagen fjällmiljö, Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö är inte med i tabellen eftersom de inte bedöms påverkas av den 
fördjupande översiktsplanen. I de fall regionala miljömål påverkas anges de i kursivstil med miljömål samt det nummer som berört regionalt 
tilläggsmål har. 

 

 I miljömålets riktning Motverkar miljömålet Agenda 2030 

Begränsad klimatpåverkan 

Förtätning i en stationsort 
underlättar resande med 
spårbunden kollektivtrafik. 
 
Begränsad klimatpåverkan: 1 

Närheten till befintlig motorväg 
ger förutsättningar för boende 
och verksamheter att välja vägen 
för transporter och resor. 
 
Begränsad klimatpåverkan: 1 

 

Ingen övergödning,  
Levande sjöar och vattendrag, 
Bara naturlig försurning 

 

Mer hårdgjord mark ökar 
ytavrinning, vilket påverkar främst 
Vallbyåns tillflöde. Kan påverka 
befintlig vattenanknuten fauna 
samt möjligheten att uppnå MKN 
i nedströmsliggande 
vattenförekomster. Befintlig 
odlingsmark bevaras intill 
vattendragen, vilket medför risk 
för fortsatt näringsbelastning vid 
avrinning från åkermarken 
 
Ingen övergödning: 2 

 

Hav i balans,  
Levande kust och skärgård 

 

Ökad ytvattenavrinning kan 
medföra att transport av fosfor 
och andra förorenade ämnen kan 
öka. Högre flöden i anslutande 
vattendrag med risk för erosion i 
vattendragen och översvämning 
av jordbruksmark vilken kan 
medföra ökad näringsbelastning i 
havet. 

 

God bebyggd miljö 

Förtätningen och utbyggnaderna 
av Kode kommer ge fler möjlighet 
att lätt kunna gå, cykla och åka 
kollektivt i vardagen. Ny 
bebyggelse har i huvudsak 
lokaliserats med hänsyn till 
extrema väderhändelser. 
 
God bebyggd miljö: 1, 2, 5 

Närheten till befintlig motorväg 
ger förutsättningar för boende 
och verksamheter att välja vägen 
för transporter och resor. 
 
God bebyggd miljö: 1, 2 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Genom att i planen markera 
befintliga odlade ytor som 
jordbruksmark förtydligas 
kommunens intentioner att bevara 
marken för detta syfte. 

Planförslaget innebär att gammal 
hävdad betes- och hagmark tas i 
anspråk för förtätning med 
blandad stadsbebyggelse. 
 
Rikt odlingslandskap: 1 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Befintliga naturområden markeras 
i planförslaget som natur- och 
rekreationsområden vilket 
förtydligar kommunens intentioner 
att bevara marken för detta syfte.   

Betydande arealer naturmark, 
delvis med höga värden tas i 
anspråk. Risk för påverkan på 
framför allt arter knutna till 
betesmarker.   

Levande skogar 
Planen pekar ut skogsområden 
som ska bevaras som naturmark.  

Ett större samt vissa mindre 
skogsområden tas i anspråk för 
bebyggelse.   
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hållbarhet 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av den fördjupade översiktsplanen 
medför. Miljöpåverkan av detta planförslag kommer att följas upp i det fortsatta arbetet 
med fördjupad översiktsplan men även inför exploatering i detaljplaneskedet eller i 
bygglovsprövningar.  

Efter att en översiktsplan som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har 
antagits ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen faktiskt medför (6 kap. 19 § miljöbalken) och om de åtgärder 
som arbetats in i planen har avsedd effekt.  

Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande miljöpåverkan som 
tidigare inte har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga 
avhjälpande åtgärder. Miljöbalken ställer inga preciserade krav på hur uppföljningen ska 
gå till, men det är en fördel om uppföljningen av miljöpåverkan kan integreras i den 
normala planeringsprocessen.  

Miljösituationen i Kode följs redan idag kontinuerligt upp inom ramen för det befintliga 
miljöarbetet i Kungälvs kommun. 

Fortsatt arbete i fördjupad översiktsplan 
Den fördjupade översiktsplanens hållbarhet kan stärkas genom följande åtgärder och 
utredningar i det fortsatta arbetet. 

Areella näringar 
 Kommunen kan i den fortsatta planprocessen tydligare behöva definiera 

bebyggelsen som ett väsentligt samhällsintresse och motivera varför den inte kan 
göras på en annan plats än på jordbruksmarken.   

 Beakta och ta hänsyn till Natur och friluftslivsplanen i fortsatt planering.   

Kulturmiljö och landskapsbild 
 Utifrån de kulturhistoriska fynd som gjorts inom och närheten av förslagna 

bebyggelseområden behöver fördjupade utredningar genomföras för att skapa en 
tydligare bild av vilka kulturhistoriska objekt som berörs av planen, deras status samt 
konsekvenser av exploatering. 

 Den stora mängden skålgropar kan enligt Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula 
AB, 2021) vara en indikation på förekomsten av samtida boplatser under mark. 
Detta bör utredas vidare. 

Rekreation och friluftsliv 
 Bedömningar av den föreslagna planens påverkan behöver fördjupas när 

kommunens grönstrukturplan har färdigställts.   

Naturmiljö 
 Naturområden behöver inventeras för att klargöra deras betydelse för biologisk 

mångfald så att anpassningar kan göras utifrån detta.   
 Riktade inventeringar mot olika artgrupper som fåglar, groddjur och fladdermöss, 

behöver genomföras för att kunna hantera artskyddsförordningen i kommande 
detaljplaneprocesser.   

 Områden med höga naturvärden bör i möjligaste mån undantas exploatering 
eftersom de har stor betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald.   
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 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 
Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.   

 Den fysiska planeringen i Kungälvs kommun bör beakta kumulativa effekter som 
kan uppstå på livsmiljöer och spridningssamband för arter knutna till betesmarker.   

Vattenmiljö och klimatanpassning 
 För att säkra dricksvattenförsörjningen kommer kommunen behöva upprätta en 

tydlig och långsiktig plan för kartläggning, områdesbeskrivning, prioritering och 
uppföljning av vatten- och avloppslösningar för hela kommunen. En kommunal 
VA-plan behöver beskriva var det är lämpligt med kommunalt VA och var det ska 
finnas enskilda vatten och avloppslösningar. Planen ska också innehålla en 
tidsordning på sanering av befintliga enskilda avlopp.  

Trafikbuller 
 För att öka de rekreativa kvaliteterna i de områden som avsätts som natur- och 

rekreationsområden bör möjligheten att genomföra bullerdämpande åtgärder, så 
som bullervallar, ses över. 

Risk - farligt gods och miljöfarlig verksamhet 
 En riskhanteringsprocess behöver genomföras i samband med försatt planering 

bebyggelse inom 150 meter från E6:an och Bohusbanan.  

Fortsatt arbete i detaljplaner 
Under kommande planprocesser och prövningar behöver det utföras utredningar och i 
vissa fall miljöbedömningar, för att konkretisera de mål och riktlinjer som anges i den 
fördjupade översiktsplanen. I de fall verksamheter, åtgärder eller planer bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan behöver en MKB att tas fram även för dessa. Det kommer i 
det skedet vara möjligt att göra mer specifika och detaljerade miljöbedömningar. De 
utredningar och underlag som sannolikt kommer behöva tas fram listas nedan. 

De miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Kode 
bedöms medföra betydande miljöeffekter är även de aspekter som i dagsläget bedöms 
behöva belysas och utredas vidare vid kommande detaljplaneprocess och prövningar. 
Det kan dock inte uteslutas att det i det framtida skedet, då exempelvis detaljplanering 
och bygglovsprövningar är aktuella, kan tillkomma ytterligare aspekter som behöver 
utredas och beaktas.  

Areella näringar 
 I den fortsatta planprocessen bör tillkommande bebyggelse tydligare definieras som 

ett väsentligt samhällsintresse och motiv till varför ianspråktagandet av mark inte 
kan göras på en annan plats än på jordbruksmark bör finnas. 

Kulturmiljö och landskapsbild 
 Skålgroparna och stengärdsgårdarna inom området föreslås vara lämpliga att lyfta 

inom ramen för framtida informationsinsatser enligt Landskapshistorisk analys vid 
Kode (Kula AB, 2021) 

 De ”dammar” som identifierats i Landskapshistorisk analys vid Kode (Kula AB, 
2021) utgör viktiga element i kulturmiljöerna varav flera är lämpliga att restaureras. 

Naturmiljö 
 Kartläggning av biotopskyddade områden samt särskilt skyddsvärda träd bör 

genomföras.  
 Utred förutsättningarna för att få dispens från biotopskyddet och peka ut platser där 

kompensationsåtgärder kan genomföras.   
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Vattenmiljö och klimatanpassning 
 För att förebygga negativa konsekvenser av planförslaget bör de förslag som finns i 

dagvattenutredningen gällande åtgärder för fördröjning, skyfallsstråk och 
infiltrationsområden beaktas och arbetas in vid kommande planering. 

 Kartlägg nuvarande biologiska status i tillflödet till Vallbyån. Bäcken riskerar att 
påverkas av ökade flöden och försämrad vattenkvalitet till följd av planförslaget.    

 En fördjupad hydrologisk utredning i syfte att även beakta flödespåverkan på 
tillflödet till Vallbyån samt möjligheter till flödesfördröjning vid olika typer av flöden 
(inte bara skyfall) föreslås. Detta kan innebära justeringar i markanvändning samt att 
ytor för fördröjning behöver avsättas. 

Trafikbuller 
 En övergripande utredning och strategi för hur ny bebyggelse i bullerutsatta 

områden planeras och placeras för att skärma av och dämpa bullernivåerna bör 
genomföras.  

 Bebyggelsen i bullerutsatta lägen kan behöva anpassas och vid ekvivalenta nivåer 
överskridande 60 dB behöver det tillses att bostäderna har tillgång till en tyst sida.  

Övriga åtgärder  
 Ängs- och betesmarker i planområdet behöver betas för att behålla sina naturvärden. 

Ett sätt att kompensera för ianspråktagande av betesmarker kan vara att höja värdet 
på andra betesmarker genom att sköta om dem med bete.   

 Den dimensionering som är fastställd för markavvattningsföretagen Hammar Släbo 
och Lunnarp Tf 1938 behöver undersökas med avseende på förändringar i 
markanvändning Eventuellt behöver företaget omprövas eller läggas ned. Båda dessa 
åtgärder medför ansökningsprocess i Mark- och Miljödomstolen.  
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1. Inledning



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Social konsekvensanalys FÖP Kode

6

Uppdraget
Kungälvs kommun arbetar med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kode. För att särskilt lyfta och 
betona de sociala aspekterna i planeringsarbetet görs en social konsekvensanalys (SKA). I ett första steg har 
områdets roll socialt inventerats och analyserats. Denna nulägesanalys används sedan för att bedöma den 
föreslagna utvecklingen av området i en konsekvensbeskrivning.

Kode tätort med avgränsningen för FÖP Kode.

SY F TE 

 

Visionen för Kode är en fördubbling eller tredubbling av 
invånarantalet med planeringshorisont vid år 2070. Syf-
tet med FÖP:en är att konkretisera de mål och visioner 
som beskrivs i den gällande översiktsplanen för kommu-
nen (ÖP2010) samt visionen för Kode som tagits fram av 
politiken. 

Denna rapport syftar till att beskriva de sociala aspekterna 
inom planområdet, relation till omgivningen samt i Kungälvs 
kommun i stort. Med utgångspunkt i nulägesanalysen for-
muleras ett antal rekommendationer som kan vara väg-
ledande i det fortsatta arbetet med områdets utveckling. 

Rapporten resonerar även kring vilka konsekvenser plan-
förslaget kan ge. 
 
AVG R Ä N S N I N G

Den sociala konsekvensanalysen omfattar tätorten och 
dess nära sammanhang. Analysområdet tar även hän-
syn till de sociala samband som finns med planförsla-
get men ligger utanför tätorten. Det är således snarare 
en avgränsning i system än en fast geografisk avgräns-
ning. Avvägningen i utbredning av analysområde har dä-
remot gjorts mot avgränsningen i den fördjupade över-
siktsplanen. 

E6

Kode station
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Göteborg stads analysverktyg för sociala 
konsekvensanalyser.

M E TO D

Analysen är inspirerad av Göteborgs stads modell för 
social konsekvensanalys (SKA). En social konsekven-
sanalys består av en nulägesanalys med slutsatser och 
knäckfrågor som ska ge inspel till pågående arbete, 
samt en konsekvensbeskrivning av liggande planförslag. 
 
I nulägesanalysen sammanställs sociala värden och 
dessa sätts i relation till de övergripande mål kommunen 
har för ortens utveckling. I efterföljande steg implemen-
teras slutsatser från nulägesanalysen i förslagsarbetet 
inom planen. Därefter genomförs en konsekvensbeskriv-
ning av planförslagets sociala konsekvenser utifrån de 
sociala värden identifierade i nulägesanalysen. 
 
Materialinsamlingen för denna nulägesanalys utgår från 
tidigare genomförd medborgardialog, workshop, befint-
ligt underlag och tillgänglig data och statistik.

A N A LYSV ER K T YG E T (S K A) 

 

SKA-verktyget utgår från fyra teman och fem skalnivåer. 
Tematiskt utgår vi från aspekterna: Sammanhållen stad, 
Samspel, Vardagsliv och Identitet. Från en detaljerad 
skala till områdets roll och relation i sitt omland, i kom-
munen, i regionen och så vidare. 

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 

kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,

funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 

påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller

påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 
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2. Nulägesanalys
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Bakgrund & förutsättningar
Kungälvs kommun ser Kode som en central pendlingsort för boende, besökare och företag i regionen. Genom 
nybyggnation och förtätning i kollektivtrafiknära lägen, förväntas en stor befolkningsökning inom de närmaste 
50 åren. Boendemöjligheterna ska vara varierade, och spegla livets olika skeden. I takt med bostadsbyggandet 
ska centrumområdet på båda sidor om tågstationen utvecklas med ett större utbud av verksamhets- och 
servicelokaler. Kommunal service ska byggas ut, vilket genom samordning ger förutsättningar för fler 
mötesplatser. Kungälvs kommun ser att Kodes identitet utvecklas utifrån dess karaktär som lantlig småort. 

V I L J E I N R I K TN I N G OC H ST Y R A N D E DO K U M EN T

Ett antal dokument med styrande och/eller vägla-
dande funktioner finns sedan tidigare framtagna 
som påverkar arbetet med en fördjupad översikts-
plan i Kode. 

Kungälvs översiktsplan 2010
I Kungälvs översiktsplan från 2010 anges att Kode 
har goda förutsättningar gällande kommunikationer, 
vilket medför stor potential att växa och stärka sin 
roll som serviceort i norra delen av kommunen. 

Social översiktsplan - plan kring ökat 
innanförskap 2027
I den sociala översiktsplanen konkretiseras hur 
Kungälvs kommun ska uppnå kommunfullmäktiges 
strategiska mål för social hållbarhet. Genom tydli-

ga insatser och ansvarsfördelning är målet att Kung-
älvs kommun ska ligga i paritet med de bästa och 
mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige gäl-
lande teman som hälsa, boende, utbildning och sys-
selsättning. 

Målbild för Kode
I målbilden för Kode illustreras en framtidsbild för år 
2070 när planförslaget för FÖP Kode är genomfört. 
I dokumentet beskrivs Kode som en central pend-
lingsort med bostäder, service och verksamheter 
samt ett blandat utbud av upplåtelseformer. 

Kode station.



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Social konsekvensanalys FÖP Kode

10

KO D E I  S I F F RO R 

Kode ligger i Kungälvs kommun, cirka 12 kilometer norr 
om Kungälvs tätort. Orten beskrivs som ett stationsamhäl-
le där framtida planering framförallt handlar om att främja 
ett attraktivt boende med kvalitativa grönområden och med 
bra koppling till kollektivtrafik. Kode har en tågstation längs 
Bohusbanan, och goda pendlingsmöjligheter med buss 
och tåg till Kungälv och Göteborg. Antalet boende i Kode 
med omland är cirka 3500 personer, varav 1665 invånare i 
tätorten. 

Tätortsbebyggelsen i Kode har vuxit fram på gamla jord-
bruksdomäner bestående av tidigare åker-, ängs och be-
tesmarker. Orten växte fram kring järnvägen under mitten 
av 1900-talet, och präglas än idag av sin roll som pend-
lingsort med läge intill Bohusbanan och E6:an. Ortens 
placering ger närhet till både Kungälv och mer rekreativa 
områden - det tar cirka 15 min med bil till Kungälv och 10 
min till havet. 

Kode är en serviceort, vilket innebär att utbudet av 
kommunal service även ska täcka grannbyarna Aröd och 
Ödsmåls mosse/Rörtången samt omlandet. Idag finns 
serice i form av matvarubutik, bensinstation, bibliotek, 
förskola, skola, fritidsgård och äldreboende. En förvän-
tad fördubbling eller tredubbling av antalet invånare inom 
FÖP-området bedöms dock generera ett kapacitetsbrist 
för befintlig offentlig service (exempelvis skol- och förskol-
elokaler samt äldreomsorg).

Kode

Kungälv C

ca 10 min bilväg

ca 15 m
in bilväg

1665

invånare i tätorten (år 2020)

som beräknas fördubblas

eller tredubblas till år 2070 

Kodes placering ger närhet till både Kungälv, hav och natur. 
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Bostadsbebyggelsen i Kode består till största del av ägan-
derätter i form av villor och radhus, medan andelen fler-
familjhus och hyresrätter är låg jämfört med kommunen i 
stort. Åldersstrukturen tycks dock spegla fördelningen i 
övriga kommunen, vilket med största sannolikhet innebär 
att utbudet av bostäder inte matchar invånarnas behov.

Gällande bostadsstorlekar syns det en tydlig skillnad 
mellan Kode och Kungälvs kommun i stort. Bostadsstor-
lekarna speglar fördelningen av bostadstyper, där den 
höga andelen småhus i Kode ger en större snittstorlek på 
bostäder jämfört med i Kungälv. Kode kompletterar dock 
bostadsutbudet i Kungälvs tätort, där det finns färre större 
villor.

KODE

85%

15%

KUNGÄLVS KOMMUN

52%

21%

27%

Äganderätt Hyresrätt Bostadsrätt

KODE

90%

8%

1% 1%

KUNGÄLVS KOMMUN

58%

3%

1%

38%

Småhus Specialbostäder Flerbostadshus Övriga hus

KODE

22%29%

13%

7%

29%

KUNGÄLVS KOMMUN

25%

23%

33%

6%

13%

0-18 år 19-39 år 40-65 år 66-79 år 80+ år

KO D E K U N G Ä LVS KO M M U N

Åldersfördelning

Bostadstyper

Fördelning bostadsstorlekar

Upplåtelseformer
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Sammanhållen stad
Här samlas frågor som rör sociala, rumsliga och fysiska kopplingar i planområdet och dess angränsande delar. 
Särskilt fokus ligger på trygghet och jämställdhet, där möjligheten för olika grupper att ta sig till, från och 
mellan området kartläggs. En sammanhängande stad handlar om att det ska vara enkelt, tryggt och lätt att ta 
sig mellan platser. Lika viktigt är att länka samman individer och grupper, och skapa utrymmen för möten och 
aktivitet inom tätorten.

STR Å K OC H BA R R I Ä R ER

Kode tätort är placerad väster om E6:an och Bohusba-
nan, som utgör en stor barriär men också en viktig länk. De 
främsta målpunkterna i tätorten är Kode station, Circle K, 
ICA Nära, skolan och idrottsplatsen, som ligger på båda 
sidor om järnvägen. De bristande kopplingarna över spåret 
gör Bohusbanan till ett lokalt hinder mellan målpunkterna, 
samt mellan bebyggelsen och den exploaterbara mark som 
finns i öst. Samtidigt fungerar tågspåret och motorvägen 
sammanlänkande på en kommunal och regional skala, och 
är avgörande för Kodes funktion som pendlingsort.

Bebyggelsen i Kode med omland är till stor del placerad 
i enklaver av småhus, med öar av skog eller odlingsmark 
mellan. Denna struktur innebär att sammanlänkningar-
na inom kvarten/enklaverna är starka, medan det saknas 
kopplingar mellan dem. I kartan syns hur de tätare små-
husområdena med en intern, finmaskig infrastruktur ofta 
förbinds till varanda genom en enda vägkoppling. 

Trots Kodes roll som stationssamhälle visar medborgardi-
alogen att bilanvändningen på orten är hög, och ungefär 
en tredjedel av de tillfrågade anger att de väljer bilen till 
arbete eller skola. Behovet av fler och bättre cykelvägar 
näms av flera som en förutsättning för att minska bilan-
vändningen.   

Kodes läge intill E6:an och Bohusbanan visar på en stark 
uppkoppling på den kommunala och regionala skalan, 
medan bilanvändningen kan vara ett av flera tecken på 
brister i uppkoppling på lokal skala. Det mer finmaski-
ga nätet av gång- och cykelvägar är upphackat, med korta 
stråk som plötsligt avslutas. Resultatet blir en trygg trafik-
situation inom boendeenklaverna där det är mindre biltrafik, 
och en större otrygghet mellan enklaverna eller i förhållan-
de till omlandet.

Att biltrafiken blivit dominerande lokalt i Kode kan delvis 
förklaras av kommunens begränsade rådighet över viktiga 
länkar. Prioriteringen av biltrafik innebär en ojämlik mobilitet 

sett till ålder och kön, då exempelvis barn och unga i störst 
utsträckning behöver nyttja gång- och cykelvägar. En stark 
lokal vägförening verkar dock bidra till stärkta sociala 
nätverk och sammanhang på orten.

De osammanhängande stråken gör orienterbarheten på 
orten svårare. Detta kan kopplas till dialogarbetet, där 
det framkommer många olika svar om var centrum ligger. 
I Kodes fall handlar det kanske mindre om behovet av ett 
faktiskt centrum, och mer om ett tecken på att många av 
ortens funktioner är alltför utspridda. Ett centrum i detta 
fall kanske handlar om att expressbussar, service och 
pendelparkering för bil och cykel utformas som en enhet, 
snarare än som separata, spridda delar. 

 
KO L LEK T I V TR A F I K OC H M O B I L I TE T

Kode beskrivs som en pendlingsort med goda kopplingar 
till omlandet genom buss- och tågförbindelser. Tåget tar en 
halvtimme till Göteborg C, och expressbussen till Kungälv 
resecentrum tar 12 minuter. 

Ur dialogarbetet framkommer dock att kollektivtrafiken är 
anpassad till arbetstider, medan fritidsresor är svårare att 
genomföra utan tillgång till bil. Kollektivtrafiken utgår alltså 
främst från Kodes roll som pendlingsort, men är mindre 
anpassad efter den som inte arbetar 8-17 eller vill ta sig 
till/från Kode i andra syften.

Busshållplatserna för expressbuss förstärker bilden av 
Kode som ren boendeort. Placeringen intill E6:an gör det 
enkelt att ta sig ifrån tätorten, medan den som kommer till 
Kode hamnar i ett mot långt bort från bebyggelsen. Detta 
uttrycker att man reser ifrån snarare än anländer till Kode.   
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Det finmaskiga gång- och cykelnätet (i rosa) är osamman-
hängande, och med E6:an och Bohusbanan som tydliga 
barriärer.

1. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

1.1 Bygg vidare på det som är bra med enklaverna av 
bostäder. Var noga med att gemenskapen och sam-
manlänkningen inom grannskapen inte går förlorad vid 
framtida planering.

1.2 Definera tydligare vad som menas med centrum i 
Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Samling av 
funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv (gäller 
till exempel placering av hållplatser, bytestider, avgångar 
och samlokalisering av funktioner).

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare exploate-
ring i öster.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av ungas 
mobilitet.

 

ICA

Stationen
Skola/

förskola

Circle K

Idrottsplats

B
ohusbanan

E6
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Samspel
Här samlas frågor med fokus mot de offentliga miljöerna. Att mötas, att människors vägar ska korsas, 
planerat eller oplanerat, kräver att det finns stråk som kopplar ihop och platser att mötas på, och att dessa 
möjliggör vistelse för olika människor med olika behov. Våra offentliga rum är en viktig plats för sådana möten. 
Mötespunkterna skapar inte bara en mer levande stadsmiljö, utan även förutsättningar för ett nätverk av 
kontakter som påverkar människors tillit och problemlösningskapacitet. En del i att skapa en god offentlig 
miljö är också att skapa offentliga rum som, genom att kunna möta olika behov, är tillgängliga för många olika 
grupper.

D E O F F EN T L I G A R U M M EN

Kode beskrivs idag som en villatätort med goda förutsätt-
ningar för barnfamiljer att etablera sig. De centrala inof-
ficiella mötesplatserna som finns är centrala ytor vid tåg-
stationen, busstationen, Circle K, återvinningsstationen 
eller mindre butiker. De centrala skolorna med omgivan-
de grönytor fungerar också som mötesplatser med stor ut-
vecklingspotential. Öster om motorvägen finns Lunna IF 
med fotbollsplaner, och centralt i Kode finns scouterna. 
Utöver de verksamheter som finns saknas kommunala mö-
teslokaler, samt mindre formella mötesplatser där vägar 
korsas.

Idag är orten och dess offentliga rum präglade av boen-
demiljön - ”det lokala livet”. Funktioner och användning av 
utemiljön vänder sig främst till de boende i tätorten, och till 
det tillhörande vardagslivet. Detta innebär också att ute-
miljöerna främst speglar utbudet av bostäder, det vill säga 
barnfamiljer med relativt goda ekonomiska förutsättningar. 
När man diskuterar utemiljön i Kode är det därför viktigt att 
reflektera kring vem den är till för idag, och vem man vill ska 
använda den i framtiden? Detta kan dels gälla besökare 
utifrån tätorten, men även exempelvis ungdomar eller äldre 
som har andra behov än den normativa familjen.

D E G RÖ N A R U M M EN 

 

I Kode finns gott om grönska med kulturella och sociala 
värden. Mellan husenklaverna finns skogsdungar och 
ängsmark i direkt anslutning till bebyggelsen, och centralt 
i tätorten finns lekplatser, bollplaner samt skol- och för-
skolegårdar. Denna blandning av iordningställda gröna 
platser och grönområden med större avstånd till bullerkäl-
lor skapar goda förutsättningar för mentalt välbefinnande 
och fysisk aktivitet på orten. 

Den tätortsnära skogen används bland annat flitigt inom 
skolverksamheten, och visar tydliga tecken på lek. De 
gröna rummen fyller på detta sätt en viktig funktion för 

möten, lek, samspel och kreativitet. Miljön är tillåtande och 
spåren efter leken lämnas kvar, vilket visar på värdet av de 
gröna öarna som binder ihop enklaverna. Aktiviteterna i 
Kodes gröna rum riktar sig dock främst till yngre barn. Det 
saknas platser som riktar sig mer till ungdomar och vuxna, 
till exempel utegym eller promenadslingor.

U N G AS A N VÄ N D N I N G AV D E O F F EN T L I G A R U M M EN

På fritiden finns är det främst utomhusaktiviteter tillgäng-
liga för Kodes barn och ungdomar. Fotbollsplanen, ICA, 
bygga koja i skogen eller köra parkour är exempel på 
vanliga aktiviteter. På vintern går det att åka skridskor på 
dammen vid Hede förskola eller åka pulka vid Bräckesko-
gen. 

I dialogarbetet beskrivs genomgående en brist på mötes-
platser och aktiviteter. Bristen på iordningställda mötes-
platser, innebär att ungdomar enbart får plats att vara där 
andra grupper lever sina vardagsliv. I dialogarbetet upplevs 
bristen på mötesplatser därför som ett trygghetsproblem, 
där ungdomar ”hänger och stökar” på platser som även 
används av övriga invånare (exempelvis ICA och Hede 
förskola). Det obefintliga utbudet av kultur och platser för 
socialt umgänge gör alltså att ungdomar upplevs vara på 
fel plats.  

 

 

L ÄS M ER:

”Kojindex” är ett kriterium som används om barns 
utemiljöer, och myntades av landskapsarkitekten 
Patrik Grahn. Ett högt kojindex är en indikator på 
bra och varierade lekmiljöer.

Läs mer om kojans betydelse i ”Från koja 
till plan - om barnperspektiv på utemiljön i 
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2. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdomar-
na istället för om dem. Undersök placering av en egen 
hängplats utifrån ungdomarnas behov.

2.2 Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på fler 
sätt, för olika invånargrupper och olika aktiviteter. Se 
detta som en potential för närboende såväl som för kom-
munens övriga invånare. 

2.4 Samla funktioner som möjliggör möten över gränser 
(ålder, intressen etc). Detta gäller även offentliga funk-
tioner.

2.5 Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke kom-
ersiellt, formellt/informellt.  

Foton från grönområdena inom tätorten.
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Vardagsliv
Här samlas aspekter som handlar om hur det praktiska vardagslivet fungerar i stadsdelen, vilka funktioner 
som finns och vem de är tillgängliga för. En ort måste först och främst fungera praktiskt för dess invånare i 
deras vardag. Det innebär att människors vardagliga rutiner, aktiviteter och behov här blir utgångspunkt för 
förståelsen av orten. Den planerat snabba utvecklingen av Kodes invånarantal ställer höga krav på den fysiska 
miljön i form av förutsättningar för lokaler och verksamheter samt varierande möjligheter för boende, för att 
orten ska bli attraktiv att leva och verka i.

B EF O L K N I N G EN I  KO D E

Åldersstrukturen i Kode speglar fördelningen i övriga 
kommunen. Rollen som pendlarort samt bristen på gymna-
sieskola och större arbetsplatser, innebär dock att det med 
största sannolikhet är flest under 16 år, arbetslösa eller 
äldre som befinner sig i Kode dagtid.

I Kode beskrivs en särkskild entreprenörsanda där det, 
sett till ortens storlek, finns gott om enskilt företagande. 
Många av de företag som finns i Kode verkar inom klassiskt 
manligt kodade branscher, som exempelvis industri, bygg 
och anläggning. Kvinnligt kodade verksamheter (offentliga 
verksamheter) syns inte i företagsstatistiken. Troligen finns 
potential och möjlighet att bredda strukturen vid förtätning/
komplettering.  
 
BO EN D E OC H U P P L ÅTELS EF O R M ER

I Kode finns en hög andel äganderätter och småhusbe-
byggelse i förhållande till kommunen i stort. Hyresrätterna 
i tätorten utgörs främst av specialbostäder och äldreom-
sorg. Övriga hyresrätter eller billigare bostadsrätter saknas 
i hela tätorten. 

Avsaknaden av blandade upplåtelseformer innebär en 
statisk boendestruktur, som gör det svårt att stanna kvar i 
Kode när livet på något sätt förändras. Det kan till exempel 
röra sig om ungdomar som vill hitta sin första egna 
lägenhet, ett par i villa som vill separera eller äldre som inte 
längre orkar sköta om ett större hus. En statisk boendesk-
truktur innebär att den som inte passar in i barnfamiljsnor-
men kan tvingas flytta till en annan ort, eller alternativt blir 
kvar i ett boende som inte matchar ens livssituation. För 
att bättre förstå Kodes behov kopplat till boende, bör man 
dock studera befolkningens flyttkedjor och mönster. 

F U N K T I O N ER OC H A N VÄ N D N I N G 

 

Kode är en serviceort vilket innebär att orten även försörjer 
grannbyarna Aröd och Ödsmåls mosse/Rörtången samt 
omlandet med servicefunktioner. 

I Kode finns idag olika typer av service och verksamheter. 
Det finns en matvarubutik centralt och en i Solberga strax 
utanför tätorten, en bensinstation samt två pizzerior, bygg-
handel och några mindre verksamheter centralt. Kommunal 
service som finns är bibliotek, förskola, skola, fritids-
gård och äldreboende som alla är förhållandevis centralt 
belägna nära stationsområdet.

Det kommunala serviceutbudet är dock generellt i behov 
av att stärkas och utvecklas. Redan idag finns ett stort 
behov av att se över förskoleverksamheten, både gällande 
antal platser och gällande system för platsfördelning. 
Idag får barnen plats där det för tillfället finns ledigt i ett 
stort omland i en större grografi, vilket medför en bilburen 
struktur och mer trafik genom centrala Kode. En för-
dubbling eller mer av antalet invånare inom FÖP-områ-
det innebär även på sikt ökade krav på om-/nybyggnad av 
skollokaler. Lokaliseringen av de nya skollokalerna kommer 
i hög grad påverka hur flödet av människor blir i tätorten.
För barn i skolålder finns det många motiv till att lokalise-
ra skola där den är tillgänglig att ta sig till på egen hand, i 
syfte att gynna muskelmobilitet, rörelserikedom och frihet. 

Mötesplatser kan även handla om att möjliggöra möten för 
de som arbetar i Kode. Eftersom det finns många egenfö-
retagare på orten, kan ett sätt att stärka det lokala närings-
livet vara funktioner som exempelvis underlättar uthyrning 
av kontorsplatser eller ger möjlighet att skriva ut. Den be-
fintliga entreprenörsandan ger förutsättningar för mer än 
en boendeort.
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3 . N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbefolk-
ningen och sysselsättningsmöjligheterna. Utgå från det 
befintliga näringslivet och addera lokaler för co-working, 
restaurang och möten.

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och från 
Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad krävs för att 
Kode ska kunna erbjuda detta?

3.3 Planera mer utifrån hur olika funktioner ska användas 
tillsammans i vardagslivet. Detta kan exempelvis gälla 

placeringen av den nya skolan, idrottshall eller pendlar-
parkering. 

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom att 
addera fler boendeformer och mindre boendestorlekar.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla och 
koppla ihop funktioner, exempelvis genom att prioritera 
sammanhängande gång- och cykelstråk. 
 

Vardagsfunktionernas placering i Kode med omland. Funktio-
nerna samlas kring skolan mitt i orten, samt längs Hedsvägen 
i söder.

Bensinmack

Äldreboende

Idrottsplats

Förskola

Grundskola 

Bibliotek

Pizzeria

Butik
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Identitet
Här samlas aspekter kring identitet ur två perspktiv, utifrån den fysiska miljön och utifrån uppfattningen om 
området/orten. Den byggda miljöns struktur och sammanhang kan berätta hur identiteten har växt fram genom 
byggnader och gaturum. En plats identitet handlar dock även om uppfattningen av ett område - platsens sociala 
identitet. Hur en plats uppfattas skiljer sig ofta mellan boende, media och besökare. Det är därför intressant att 
prata om ett områdes identitet från ett inifrånperspektiv respektive ett utifrånperspektiv.

F YS I S K M I L JÖ

Kode tätort består till stor del av småhusbebyggelse från 
60- och 70-talet, med mer lantliga miljöer av jordbruk-
smark eller skog emellan. Den lantliga karaktären är stark, 
och kulturlandskapet med mindre gårdar och djurhållning 
ligger strax intill de nyare villaområdena. 

Bebyggelsen samlas främst på västra sidan av järnvägen 
och E6:an. Topografin i området gör strukturen av mindre 
boendeenklaver tydlig. Steniga skogsområden skiljer bo-
stadsområdena något från varandra och från stationsom-
rådet. Ortens karaktär är främst fokuserad kring boende-
miljöer. De verksamheter som finns ligger främst i tätortens 
södra del - längs Hedsvägen och Kodevägen.

Viljeinriktningen i Kungälvs kommun är att Kodes befolk-
ning ska fördubblas inom FÖP:ens planeringshorisont, 
men på längre sikt kan en tredubbling av befolkningen 
väntas. Från att ha varit en relativt orörd ort på många år, 
kommer alltså nybyggnationstakten i Kode att bli betydligt 
högre under kommande år. Vad händer med Kodes identi-
tet som lantlig villaort om befolkningen fördubblas eller tre-
dubblas? 

SOC I A L I D EN T I TE T 
 
Inifrånperspektiv 
Inifrånperspektivet baseras i detta fall främst på det dia-
logarbete som genomförts inför den fördjupande översikt-
planen. I dialogen finns en överrepresentation av åldes-
gruppen 40-65 år, medan ungdomar var en sådan grupp 
där deltagande saknades helt. Inifrånperspektivet ger 
därför en bild av barn och vuxnas uppfattning om att bo i 
Kode, medan unga enbart talas om. 

Generellt sett uppskattas Kode främst på den lilla, lokala 
skalan. Orten beskrivs som ”en fin plats för barnfamiljer”, 
med en god gemenskap mellan de boende. Invånarna har 

nära till allt, alla känner alla och det är tryggt för barn att 
röra sig mellan kompisarna i närbelägna bostadsområden. 
Samtidigt finns närheten till hav, natur och landsbygd.

Mindre positiv blir bilden av Kode på en något större skala, 
utanför det egna bostadsområdet. Den större infrastruk-
turen fungerar som barriärer för barn och unga, det finns 
få saker att göra i närheten och kollektivtrafiken är främst 
anpassad efter pendlings-/kontorstider. 

Inifrånperspektivet på Kode som tätort är dock till övervä-
gande del positiv. Många av de tillfrågade i enkäten trivs 
med hur Kode är idag, och det finns en oro inför ortens 
framtida utveckling. 
 
Utifrånperspektiv 
Det verkar som att utifrånperspektivet inte stämmer 
överens med bilden inifrån. Utifrånperspektivet betonar 
de lantliga aspekterna, och tolkar dessa genom negativa 
attribut såsom homogenitet, låg utbildningsnivå, sociala ut-
maningar etcetera. För att undersöka hur befolkningssam-
mansättningen verkligen ser ut, bör man dock titta på sta-
tistik som kan bekräfta eller dementera utifrånperspektivet.

Eftersom Kode är en tydlig boendeort, får utomståen-
de sällan en tydlig bild av orten. Att inifrån och utifrånper-
spektiven inte stämmer överens med varandra kan alltså 
handla om bristen på besökare. Att hitta nya anledningar 
för männsikor att ta sig till Kode kan därför vara ett sätt att 
ändra bilden av orten.  
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4. N YC K L A R /K N ÄC K F R ÅGO R

4.1 Kode har en stark och rotad identitet. För att bygga 
vidare och forma en stark positiv identitet behövs en 
strategi för hur planprocessen drivs utifrån ett identitets-
perspektiv, inte bara ett framdriftsperspektiv.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att undvika risken att 
förstärka frånkopplade boendeenklaver. Vad som byggs 
och i vilken ordning kommer starkt att påverka Kodes 
identitet.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för att 
bygga en positiv bild av Kode.

4.4 Arbeta för att addera fler anledingar att besöka och 
stanna upp i Kode - både temporärt och permanent.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsinhäm-
tande och gemensamt utvecklande.

4.6 Temat är bristande - kräver fördjupat underlag.
Studera till exempel befolkningssammansättningen för 
att se hur bilden av orten hänger ihop med verkligheten.

 

Foton från Kode, där den lantliga karaktären ligger tätt intill 
ortens tätare bebyggelseenklaver. 
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Sammanställda 
rekommendationer

1. SA M M A N H Å L LEN STA D

1.1 Bygg vidare på det som är bra med enklaverna av 
bostäder. Var noga med att gemenskapen och sam-
manlänkningen inom grannskapen inte går förlorad vid 
framtida planering.

1.2 Definera tydligare vad som menas med centrum i 
Kode. Handlar det om en tydlig mittpunkt? Samling av 
funktioner? En mer stadsmässig karaktär?

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av vardagsliv (gäller 
till exempel placering av hållplatser, bytestider, avgångar 
och samlokalisering av funktioner).

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga länkar, men de 
skapar lokala barriärer som begränsar vidare exploate-
ring i öster.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på bekostnad av ungas 
mobilitet.

2 .  SA M S P EL

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata med ungdomar-
na istället för om dem. Undersök placering av en egen 
hängplats utifrån ungdomarnas behov.

2.2. Värna de fria gröna öarnas funktion för lek och 
samspel.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära rekreation och på fler 
sätt, för olika invånargrupper och olika aktiviteter. Se 
detta som en potential för närboende såväl som för kom-
munens övriga invånare.

2.4 Samla funktioner som möjliggör möten över gränser 
(ålder, intressen etc). Detta gäller även offentliga funk-
tioner.

2.5 Centrum som mötesplats - kommersiellt/icke kom-
ersiellt, formellt/informellt.  

3 .  VA R DAGS L I V

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för att öka dagbefolk-
ningen och sysselsättningsmöjligheterna. Utgå från det 
befintliga näringslivet och addera lokaler för co-working, 
restaurang och möten.

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - vem flyttar till och från 
Kode? Vilka är stegen som saknas, och vad krävs för att 
Kode ska kunna erbjuda detta?

3.3 Planera mer utifrån hur olika funktioner ska användas 
tillsammans i vardagslivet. Detta kan exempelvis gälla 
placeringen av den nya skolan, idrottshall eller pendlar-
parkering. 

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för att minimera 
negativa inlåsningseffekter, exempelvis genom att 
addera fler boendeformer och mindre boendestorlekar.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten att ta sig fram 
på egen hand. Stärk mobiliteten genom att samla och 
koppla ihop funktioner, exempelvis genom att prioritera 
sammanhängande gång- och cykelstråk. 
 

4 .  I D EN T I TE T

4.1 Kode har en stark och rotad identitet. För att bygga 
vidare och forma en stark positiv identitet behövs en 
strategi för hur planprocessen drivs utifrån ett identitets-
perspektiv, inte bara ett framdriftsperspektiv.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att undvika risken att 
förstärka frånkopplade boendeenklaver. Vad som byggs 
och i vilken ordning kommer starkt att påverka Kodes 
identitet.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja planprocessen för att 
bygga en positiv bild av Kode.

4.4 Arbeta för att addera fler anledingar att besöka och 
stanna upp i Kode - både temporärt och permanent.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhördhet, kunskapsinhäm-
tande och gemensamt utvecklande.

4.6 Temat är bristande - kräver fördjupat underlag.
Studera till exempel befolkningssammansättningen för 
att se hur bilden av orten hänger ihop med verkligheten.

 

Här sammanställs alla nycklar/knäckfrågor från tidigare avsnitt. 
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1.12.2

2.2

3.3

2.2

1.1

1.1

1.4

1.4

2.4, 2.5

1.2, 1.3
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3. Konsekvensbeskrivning
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Utgångspunkter

L ÄSA N V I S N I N G

De sociala konsekvenserna av planförslaget är bedömda 
utifrån värden och utmaningar definerade i nulägesana-
lysen, och jämförs mot ett oförändrat läge (nollalterna-
tivet) där dagens översiktsplan gäller. Bedömningen är 
uppdelad efter nulägesanalysens fyra teman, och redo-
visas i kart- och tabellform på kommande sidor. I bedöm-
ningen används tre tydliggörande symboler:

Bedöms ge positiva konsekvenser

Bedöms ge negativa konsekvenser

Svårt att bedöma i nuläget/beror på

Konsekvensbeskrivningen fokuserar särskilt på följande 
delar av planförslaget:

• Utvecklingsstrategi (redovisas i kartform)

• Mark- och vattenanvändning (redovisas i kartform)

• Förutsättningar och riktlinjer (redovisas i tabellform)

I bedömningen har ingen ställning tagits till vikten mellan 
planförslagets olika avsnitt. De tre delarna riktlinjer, mar-
kanvändning och utvecklingsstrategi har förutsatts väga 
lika tungt.

SA M M A N FAT TN I N G AV U T V EC K L I N GS STR ATEG I

Strategin för Kode är baserad på gällande översiktplan 
och Göteborgsregionens strukturbild. I grova drag handlar 
strategin om att tydligare lyfta fram en utveckling inifrån 
och ut, med tåg- och busstation som nod. Bostäder ut-
vecklas främst väster om Bohusbanan, medan området 
mellan Bohusbanan och motorvägen får mer service och 
enklare verksamheter. Öster om motorvägen etableras ett 
nytt verksamhetsområde. Sammanhängande gång- och 
cykelstråk prioriteras och länkar samman stationen med 
omlandet.

I detta kapitel bedöms konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen utifrån nulägesananalysens fyra 
teman. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att synliggöra de sociala konsekvenser som förväntas uppstå 
när den fördjupade översiktsplanens intentioner genomförs. Genom att belysa relevanta sociala aspekter och 
möjliga konsekvenser i ett tidigt skede finns större möjlighet för kommunen och andra berörda att beakta detta 
i kommande planerings- och genomförandeskeden.

24 UTKAST

UTKAST
Utvecklingsstrategi

Bakgrund  Ev kan denna text kortas ned?

Utvecklingsstrategin för Kode utgår från gällande 
översiktsplan (ÖP2010) som i sin tur bygger på 
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Göteborgs-
regionens strukturbild är en överenskommelse om 
ett gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar re-
gional struktur. I det gemensamma ansvaret ingår 
att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling 
och transportinfrastruktur. Strukturbilden utgör stöd 
för kommunernas egna arbeten med översiktsplaner 
och läggs till grund för mellankommunala frågor. 

Utifrån översiktsplanens strukturbild ligger Kode 
längs med huvudstråket för kollektivtrafik. Genom att 
stärka serviceorten med bebyggelse kan befolkning-
sunderlaget öka och bidra till en utveckling av servi-
ce och kollektivtrafik. Pendeltågstationen är mycket 
viktig för Kodes utveckling. Den relativa närheten till 
kusten och grannbyarna Aröd, Ödsmålsmosse och 
Rörtången innebär möjlighet att skapa goda boende-
miljöer med tillgång till ett attraktivt friluftsliv. 

Kode föreslås att i första hand växa genom förtät-
ning och ny bebyggelse i direkt anslutning till den 
befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen 
som redovisas är åt väster och åt söder. Genom 
att låta Kode växa västerut kommer en mindre del 
av odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse. 
Samtidigt innebär avgränsningen av Kodes utveck-
lingsområde att risken att sprida ny bebyggelse på 
det kringliggande odlingslandskapet begränsas. 
Gestaltning och placering av ny bebyggelse måste 
studeras utifrån ortens karaktär. Särskilt viktigt är hur 
övergången till omlandet bör hanteras. 

En utbyggnad åt öster bedöms i ÖP2010 inte lämplig 
trots att det skulle kunna motiveras med närheten 
till kollektivtrafik (motorvägshållplats och stationen 
på Bohusbanan). E6:an med dess avfarter utgör en 
märkbar barriär och det upplevda avståndet är troli-
gen betydligt längre. I FÖP Kode utreds dock möjlig-

heten att utveckla områden öster om motorvägen för 
främst verksamhetsmark. 

Inriktningen för framtida bostadsbyggande i Kode 
bör som i alla tätorter vara ett blandat utbud vad 
gäller upplåtelseformer och bostadstyper i varje om-
råde, utifrån ortens behov för att få en socialt hållbar 
boendemiljö. Ett stärkt centrumområde på ömse 
sidor av stationen är av stor betydelse för Kodes 
framtida utveckling. Eftersom området närmast järn-
vägen är utsatt för både risker från transporter med 
farligt gods och buller är det troligen lämpligare med 
verksamheter än bostäder här. Service och åtgärder 
som stärker centrumområdets tillgänglighet bör prio-
riteras.

I ÖP2010 är bedömningen att någon ny exploatering 
inte är möjlig i tätorten innan det finns en ny planskild 
korsning vid Hedsvägen. I FÖP Kode görs inte sam-

ma bedömning utan här föreslås både exploatering 
och nya trafikläsningar parallellt.

Strategi för FÖP Kode

FÖP Kodes utvecklingsstrategi är att tydligare lyfta 
fram en utveckling som sker inifrån och ut, med tåg- 
och busstation som nod. Bostäder ska utvecklas 
väster om Bohusbanan medan centrum med service 
och enklare verksamheter mellan Bohusbanan och 
motorvägen. Öster om motorvägen ska utvecklas 
med verksamheter som kan flyttas från centrala 
Kode eller utifrån det övergripande behovet av verk-
samhetsmark i kommunen. Kode ska utvecklas till 
ett mer attraktivt stationssamhälle och utnyttja sitt 
strategiska läge i regionen. Det är i en tät, tillgänglig 
och grön tätort som en hållbar utveckling kan ske 

+

!

-

Planförslagets övergripande utvecklingsstrategi.
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28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Sammanhållen stad

Temat berör sociala, rumsliga och fysiska kopplingar inom planförslaget och dess angränsande 
delar. I nulägesanalysen identifierandes vikten av att värna om den goda sammanlänkningen inom 
bebyggelseenklaverna, att tydliggöra vad centrum innebär i en Kodekontext, samt att anpassa mobiliteten efter 
flera typer av vardagsliv. E6:an och Bohusbanan innebär både möjligheter och barriärer för en jämlik mobilitet.

B EDÖ M N I N G AV U T V EC K L I N GS STR ATEG I  OC H M A R K A N VÄ N D N I N G

Ny busstation och planskild korsning mot 
Kodemotet ger bättre pendlingsmöjligheter.

Förbättrade kopplingar för 
gång och cykel mellan tätor-
tens omland och centrum.

Ökade trafikflöden kring skola 
och station till följd av högre 
exploatering riskerar påverka 
barns rörelsefrihet negativt.

Utbyggnaden av bostäder gör 
sammanlänkningen mellan 
enklaverna starkare, men samman-
hållningen inom enklaverna kan 
eventuellt försvagas.

!

+
+

!
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

1.1 Bygg vidare på det som är bra 

med enklaverna av bostäder. Var noga 

med att gemenskapen och samman-

länkningen inom grannskapen inte går 

förlorad vid framtida planering.

Planförslaget innebär en ökad 

exploatering av bostäder i an-

slutning till enklaverna, vilket 

kan göra dess fysiska sam-

manlänkningar starkare, 

men sociala sammanhållning 

svagare.

Utfallet är svårbedömt, eftersom be-

byggelsestrukturen inte är känd. Att 

bara en begränsad del av den mark 

som föreslås för exploatering är pri-

vatägd innebär att kommunen inte 

har full rådighet, vilket gör det viktigt 

att säkerställa aspekterna redan i 

program- och planskede. 

1.2 Definera tydligare vad som menas 

med centrum i Kode. Handlar det om 

en tydlig mittpunkt? Samling av funk-

tioner? En mer stadsmässig karaktär?

Förslaget definerar stations-

området som en tydlig cen-

trumpunkt av samlade funk-

tioner.

Riktlinjerna för exploatering 

kan genomföras på många 

olika sätt och innebära olika ty-

pologier, vilket gör förslaget 

svårbedömt.

Viktigt att arbeta kompenserande: 

parker, sittplatser, promenadsling-

or etc blir viktigare när exploatering-

en ökar. 

 

Det blir viktigt att definera vilken typ 

av bebyggelse och vilka kvaliteter som 

eftersträvas för att komplettera explo-

ateringstalet.

1.3 Mobilitet anpassad för fler typer av 

vardagsliv (gäller till exempel placering 

av hållplatser, bytestider, avgångar 

och samlokalisering av funktioner).

Mer samlade och centralt pla-

cerade hållplatser samt för-

bättrade kopplingar för gång 

och cykel mellan tätortens 

omland och centrum gör mo-

biliteten mer anpassad för 

pendling i vardagslivet.

FÖP:en anger att 70% av alla 

skolelever bor utanför Kode 

tätortsavgränsning. Detta gör 

det svårt att bedöma mer exakt 

hur mobiliteten i förhållande till 

vardagsliv ser ut.

I nulägesanalysen samt dialogarbe-

tet identifieras att pendlingsmöjlighe-

terna med kollektivtrafik är anpassa-

de efter den som arbetar kontorstider. 

Samtidigt anger FÖP:en att Kode har 

en större andel yngre (0-18 år) jämfört 

med kommunen som helhet. Detta 

innebär ett förväntat glapp mellan pla-

nering och användning av kollektiv-

trafiken. För framtida planering är det 

viktigt att pendlingen även fungerar 

under andra tider på dygnet och för 

andra användargrupper.

1.4 E6:an och Bohusbanan är viktiga 

länkar, men de skapar lokala barriä-

rer som begränsar vidare exploate-

ring i öster.

Föreslagna vägar över/under 

järnvägen i ett centralt och till-

gängligt läge förväntas minska 

barriärverkan mellan Kodes 

östra och västra sida, samt ge 

bättre pendlingsmöjligheter. 

Utformningen av ny planskild korsning 

vid stationsområdet blir avgörande för 

hur sammanlänkad och trygg platsen 

kommer att upplevas för olika använ-

dargrupper.

1.5 Vuxenperspektivet dominerar på 

bekostnad av ungas mobilitet.

Prioriteringen av starka 

gc-stråk påverkar ungas mobi-

litet på ett positivt sätt.

Förslaget beskriver främst 

större gång-/cykelstråk för 

exempelvis pendling mellan 

omland/kollektivtrafik, vilket 

gör den lokala mobiliteten 

svårbedömd.

Hur blir trafiksituationen för yngre vid 

förtätning kring skola och idrottsan-

läggning? Det finns en risk att försla-

get är positivt ur mobilitetssynpunkt 

(tillgång till olika transportsätt), men 

mindre positivt för barns lokala rörel-

sefrihet (trafiksäkerhet kopplat till möj-

ligheten att röra sig fritt).
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Samspel

Temat är fokuserat kring de offentliga miljöerna - hur de fungerar, används och samspelar. Detta gäller både 
offentliga platser och gröna rum, samt hur olika människor förhåller sig till dessa. Nulägesanalysen visar 
en generell brist på mötesplatser i Kode, där ungdomar har särskilt svårt att hitta någonstans att uppehålla 
sig. Platser för möten behöver samlas, för att göra centrum till en mötespunkt med både kommersiella och 
ickekommersiella funktioner. Genom att göra tätortsnära rekreation mer tillgänglig, kan även naturens roll som 
mötes- och aktivitetsplats stärkas.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Otydlig sammanlänkning 
av gröna stråk i strategin, 
både kopplat till ort och 
omland.

En blandning av kommer-
siella/icke kommersiella 
platser i centrum skapar en 
variation av mötesplatser 
för barn och vuxna.
Fortsatt behov av mötes-
platser för unga.

Stärkta gc-kopplingar med 
stationen som mittpunkt 
ökar förutsättningarna för 
centrum som mötesplats.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

2.1 Stärk ungdomsperspektivet: prata 

med ungdomarna istället för om dem. 

Undersök placering av en egen häng-

plats utifrån ungdomarnas behov.

Informella mötesplatser (tex 

hängplatser för ungdomar) 

framkommer inte i förslaget.

Lokalisering, utrymme och tillgång till 

ett sammanhang där andra rör sig blir 

viktigt i ett tidigt skede, tillsammans 

med fortsatt dialogarbete.

2.2 Värna de fria gröna öarnas 

funktion för lek och samspel.

Föreslagen grönstruktur för-

väntas erbjuda ett större utbud 

av aktiviteter samt tillgänglig-

göra mer av den tätortsnära 

naturen.

Vissa delar av den tätortsnära naturen 

är privatägd, eller kommunalägd med 

privat förvaltning/avverkningssätt. 

I fortsatt skede bör särskilt viktiga 

frågor identifieras, för att på längre 

sikt med olika medel säkerställa till-

gängligheten.

2.3 Tillgängliggör mer tätortsnära re-

kreation och på fler sätt, för olika in-

vånargrupper och olika aktiviteter. Se 

detta som en potential för närboen-

de såväl som för kommunens övriga 

invånare.

FÖP:en och grönstrukturpla-

nen föreslår att Bräckeskogen, 

Långelandsskogen och Tung-

eskogen kopplas samman med 

Kvarndammen och Halltorp-

skogen, vilket skapar samman-

hängande gröna stråk. 

Exploatering föreslås främst på 

skogsmark eller jordbruksmark, 

vilket innebär en risk att till-

gången till rekreation påverkas. 

Sammanlänkningarna av grön-

struktur är otydlig i förhållande 

till markanvändningskartan.

Förslaget innehåller inga 

parker i centrala Kode utöver 

en mindre pocket park.

FÖP:en redovisar ingen grönstruk-

tur kopplat till markanvändning eller 

utvecklingsstrategi. Riskerar den fin-

maskiga/integrerade grönstrukturen 

att falla mellan stolarna?

Mer lättillgänglig grönska behövs när 

exploateringen ökar, för att möjliggöra 

rekreation, mötesplatser och vistelse 

för alla grupper.

2.4 Samla funktioner som möjliggör 

möten över gränser (ålder, intressen 

etc). Detta gäller även offentliga funk-

tioner.

Bibliotek och kulturverksamhet 

(kulturskola och allmän kultur-

verksamhet) planeras i anslut-

ning till äldreomsorg, skola och 

station.

Planering av idrottshall pågår, 

men placering är inte utredd.

Vid planeringen av idrottshallen krävs 

ett tillgängligt läge och en prioritet 

för de som tar sig dit på annat sätt än 

med bil, exempelvis barn, unga och 

äldre. Lokalisering i sammanhang med 

andra målpunkter ger förutsättning-

ar för befolkade platser där vuxnas 

närvaro kan skapa trygghet.

2.5 Centrum som mötesplats - kom-

mersiellt/icke kommersiellt, formellt/

informellt. 

En blandning av kommersiella/

icke kommersiella platser (tex 

kulturverksamheter) i centrum 

skapar en variation av mötes-

platser i centrum. 

Stärkta gc-kopplingar med 

stationen som mittpunkt ökar 

förutsättningarna för centrum 

som mötespunkt.

Den föreslagna flytten av 

Lunnevi idrottsplats innebär en 

mer central och tillgänglig mö-

tesplats.

Hur ser förutsättningarna ut för kom-

mersiella respektive icke kommersiella 

funktioner? Vad menas med begrep-

pet ”lokaler”, och vilket är målet med 

dessa? Viktigt att stämma av i förhål-

lande till riktlinjer för exploatering, där 

en viss andel lokalyta föreslås. 

Viktigt att utreda idrottsplatsens nya 

lokalisering i förhållande till farligt 

gods och behov. Blir ytan tillräck-

ligt stor? Kan en samlokalisering av 

idrottshall ske? Finns synergier?
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Vardagsliv

Temat berör hur det praktiska vardagslivet fungerar i Kode - vilka funktioner som finns och vem de är 
tillgängliga för. Nulägesanalysen identifierade att näringslivsstrukturen behöver breddas i syfte att öka 
dagbefolkningen och möjligheterna till sysselsättning. I framtida planering bör vardagsperspektivet beaktas, 
där placeringen av exempelvis skola, idrottshall och pendlarparkering utgår från användarnas behov lokalt, 
och som ger förutsättningar för vistelse och kvarvarande snarare än var funktionerna praktiskt får plats. 
Ett sådant perspektiv på planeringen ger bättre förutsättningar för trivsel, trygghet och människors relation 
och sammanhang på orten. För att underlätta ett enkelt vardagsliv behövs en stärkt mobilitet genom 
sammanlänkade gång- och cykelstråk.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Ändring av markanvändning i 
befintligt verksamhetsområde kan 
förändra förutsättningarna för det 
lokala näringslivet. Branscher kan 
försvinna, men andra kan uppstå. 
I kommande planeringsskede blir 
därför dialogen med befintliga 
verksamheter viktig, utifrån ett 
framtidsperspektiv.

Mer sammanlänkat vardagsliv med 
skola, pendling och idrottsanlägg-
ning i nära anslutning till varandra.

Blandad bebyggelse skapar en 
större variation av upplåtelse-
former och minimerar negativa 
inlåsningseffekter i boendet.

Tydliga, sammanlänkande 
gc-stråk föreslås.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

3.1 Bredda näringslivsstrukturen för 

att öka dagbefolkningen och syssel-

sättningsmöjligheterna. Utgå från 

det befintliga näringslivet och addera 

lokaler för co-working, restaurang och 

möten.

Fler bostäder och nya verksam-

heter skapar underlag för nya 

arbetsplatser

Ändring av markanvändning i 

befintlig verksamhetsområde 

kan påverka det lokala närings-

livet negativt.

Vad hanteras arbetsplatserna vid be-

fintligt verksamhetsområde i söder? 

Viktigt att värna om samt utveckla det 

lokala näringslivet i fortsatt planering. 

Ta vara på potentialen som redan finns 

i det lokala näringslivet, genom att tex 

utöka verksamheten, befolka centrum 

och nyttja funktionerna. 

3.2 Gör en studie av flyttkedjor - 

vem flyttar till och från Kode? Vilka är 

stegen som saknas, och vad krävs för 

att Kode ska kunna erbjuda detta?

Tillförandet av flerbostads-

hus med lägenheter i varieran-

de storlekar förväntas ge nya 

typer av flyttmönster i och till 

Kode.

En tydligare analys av flyttkedjor i 

den fortsatta planeringsprocessen 

kan ge en bild av vilka byggnadstyper 

(storlek, upplåtelse och hustyp) som 

bör tillföras.

3.3 Planera mer utifrån hur olika funk-

tioner ska användas tillsammans i var-

dagslivet. Detta kan exempelvis gälla 

placeringen av den nya skolan, idrotts-

hall eller pendlarparkering. 

Mer sammanlänkat vardags-

liv med skola, pendling och 

idrottsanläggning på samma 

ställe.

Befintlig skola föreslås utökas 

från 2 till 4 våningar på sikt, 

vilket ligger i linje med ett 

samlat centrum. Konsekven-

serna av detta är dock i nuläget 

svårbedömda, bl.a. utifrån tra-

fiksituation.

Förskolor ska enligt försla-

get placeras så att de under-

lättar det vardagliga livet vid 

hämtning/lämning.

Den föreslagna exploateringen till-

sammans med behovet av mötesplat-

ser, torgbildningar etc gör det viktigt 

att se till att blandade funktioner och 

allmän plats ryms i centrala Kode. 

 

 

 

Det finns en risk om kravet på enkel 

hämtning/lämning görs på bekost-

nad av andra aspekter. Hur blir trafik-

miljön? Krångligare hämtning/lämning 

med bil medför ofta att fler går/cyklar.

3.4 Öka valmöjligheterna i boendet för 

att minimera negativa inlåsningseffek-

ter, exempelvis genom att addera fler 

boendeformer och mindre boende-

storlekar.

Förslaget föreslår ett mer blandat bo-

stadsutbud som kompetterar det be-

fintliga beståndet. Den större varia-

tionen av upplåtelseformer minimerar 

negativa inlåsningseffekter i boendet.

3.5 Främja rörelserikedom och friheten 

att ta sig fram på egen hand. Stärk 

mobiliteten genom att samla och 

koppla ihop funktioner, exempelvis 

genom att prioritera sammanhängande 

gång- och cykelstråk.

Föreslagen grönstruktur förväntas 

främja rörelsefriheten mellan bostad 

och natur.

Mer sammanhängande gång- och 

cykelstråk kopplar ihop viktiga mål-

punkter, vilket innebär ett mer jämlikt 

transportsystem med större rörelse-

frihet.

FÖP:en föreslår eventuella kommu-

nala inköp av skogsområden för att 

säkra grönstrukturen. Det är viktigt att 

strategiska markförvärv hänger ihop 

med en intention om markens syfte 

(tex exploatering, utveckling eller be-

varande).
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Identitet

Temat berör Kodes identitet utifrån två perspektiv - den fysiska miljön och uppfattningen om orten. Ur 
nulägesanalysen framkom att temat är bristande, och att vidare arbete behövs. Tydligt är dock att Kode har en 
starkt rotad identitet, och att det därför att viktigt att planprocessen också drivs utifrån ett identitetsperspektiv. 
Utbyggnadsordningen är särskilt viktig för att värna om ortens värden, tillsammans med dialogarbete och vidare 
identitetsbyggande under planprocessen.

28 UTKAST

UTKAST
Teckenförklaring
Centrumbebyggelse förtätning
Centrumbebyggelse ny
Blandad bebyggelse be�ntlig
Blandad bebyggelse ny
Verksamhetsområden, nya 
Tekniska anläggningar
Idrottsområden, nya
Natur och rekreationsområde
Jordbruksmark
Vatten
Järnväg
Säkerhetsområde järnväg
Genomfartsväg
Huvudgata
GC Huvudstråk

Markanvändningen föreslår en 
stor ökning av bostäder, vilket 
riskerar påverka ortens befintliga, 
småskaliga karaktär.

I vilken ordning sker 
utbyggnaden? Påverkar hur 
boendeenklaverna kommer  att 
påverkas.

Exploatering föreslås i anslutning 
till flera kulturhistoriskt viktiga 
miljöer, vilket påverkar ortens 
karaktär. 

Hur man väljer att förtäta i 
stationsområden påverkar 
ortens framtida identitet. En 
högre bebyggelse kan ändra 
ortens karaktär.
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Rekommendationer från nulägesanalys Planförslagets  

sociala konsekvenser

Kommentarer

4.1 Kode har en stark och rotad iden-

titet. För att bygga vidare och forma 

en stark positiv identitet behövs en 

strategi för hur planprocessen drivs 

utifrån ett identitetsperspektiv, inte 

bara ett framdriftsperspektiv.

Den stora föreslagna explo-

ateringen förväntas förändra 

Kodes mer småskaliga karaktär 

till mer tät och stadsmässig. 

Förtätningen av stationslä-

get blir särskilt viktig för Kodes 

idenitet.

Exploatering föreslås i anslut-

ning till samtliga av FÖP-områ-

dets värdefulla kulturmiljöom-

råden, vilket riskerar påverka 

ortens befintliga identitet. 

Att tydligare beskriva karaktär/typolo-

gier i anslutning till identitetsmässigt 

viktiga områden hade kunnat förtyd-

liga riktlinjerna för exploatering, samt 

göra förslaget mer lättbedömt.

4.2 Utred utbyggnadsordningen för att 

undvika risken att förstärka frånkopp-

lade boendeenklaver. Vad som byggs 

och i vilken ordning kommer starkt att 

påverka Kodes identitet.

Planförslaget föreslår en ut-

byggnadsordning som startar 

kring centrum samt i områdena 

Ö Guntorp och Ö Halltorp. Det 

finns en eventuell risk att de 

enklaste lägena blir bebyggda 

först, vilket snarare skulle 

sprida ut orten innan t.ex. 

service, cykel- och gångstråk 

är etablerade. Viktigt att en 

ny centrumbildning går hand 

i hand med bostadsutveck-

lingen.

4.3 Utifrånperspektivet - utnyttja plan-

processen för att bygga en positiv bild 

av Kode.

Konsekvenserna kan i nuläget 

inte bedömas.

I den fortsatta planprocessen blir 

det viktigt att inte bara arbeta med 

en lokal medborgardialog, utan även 

ta med omland/Kungälv i stort. Även 

strategiska och välavvägda kommuni-

kationsinsatser behövs.

4.4 Arbeta för att addera fler anleding-

ar att besöka och stanna upp i Kode - 

både temporärt och permanent.

Sammanlänkning och tillgäng-

liggörande av grönstruktur 

anses ge positiva konsekven-

ser för Kodes naturkaraktär, 

och kopplar samman orten 

med dess omland.

4.5 Arbeta i löpande dialog - lyhörd-

het, kunskapsinhämtande och gemen-

samt utvecklande.

Ett tydligare resonemang kring 

dialog och förankring genom 

planprocessen efterfrågas 

för att driva identitetsfrågan 

vidare.

4.6 Temat är bristande - kräver fördju-

pat underlag. Studera till exempel be-

folkningssammansättningen för att se 

hur bilden av orten hänger ihop med 

verkligheten.
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EKONOMISKT RESULTAT - SAMMANFATTNING  
I Kode finns det möjlighet att förtäta inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan nyttjas. I de fall där kapaciteten 
överskrids krävs dock nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp 
etcetera. FÖPens vision är att stationssamhället Kode är en självklar del av Storgöteborg 
med god kollektivtrafik och pendlingsavstånd till grannkommunerna. För att lyckas med detta 
krävs stora investeringar som på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för Kode. Cirka 
1000 nya bostäder föreslås vilket beräknas ge cirka 2 400 nya invånare. Nya invånare, 
arbetsplatser och service inbringar skatteintäkter och utbyggnad av FÖPen genererar 
intäkter vid försäljning av planlagd kommunalägd mark. Genomförandetiden för utbyggnaden 
av FÖPen bedöms till cirka 30 år, vilket medför en utbyggnadstakt på cirka 65–70 bostäder 
per år.  

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för FÖPen är mycket osäker då den är 
översiktlig och bedömer konsekvenser på lång sikt. När nya detaljplaner planeras görs en 
mer detaljerad ekonomisk bedömning av intäkter och kostnader.  

FÖPen innehåller åtta föreslagna utbyggnadsområden. Inom 500–1000 metersradien från 
tågstationen föreslås det en högre och tätare bebyggelse som innefattar bostäder i form av 
lägenheter men även verksamheter, handel och service. Utanför 500 metersradien föreslås 
det bostäder i form av flerbostadshus men även en mindre del radhus/kedjehus och inte lika 
hög och tät bebyggelse som den inom 500 metersradien. Tanken är att bygga ut områdena 
inom 500 metersradien först och sedan gå vidare med områdena utanför 500 metersradien. 
Både äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt föreslås för att locka olika typer av målgrupper. 
Vid byggnation av flerbostadshus skapas generellt en flyttkedja där en del äldre invånare 
flyttar till flerbostadshus från sina villor. Detta medför ofta att villan blir tillgänglig för yngre 
invånare, oftast med barn, vilket skapar ett effektivt utnyttjande av bostäder. Nya 
flerbostadshus, nya verksamheter, ny handel och service inom 500 metersradien medför ett 
rikare utbud, fler arbetstillfällen och medför sannolikt även att befintlig handel och service får 
ett större kundunderlag.  

Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas byggrätter bedöms grovt hamna på cirka 900 
miljoner kronor. Kostnaden (exempelvis utbyggd infrastruktur och parkområden) inom 
utbyggnadsområdena bedöms grovt hamna på cirka 250 miljoner kronor. Alla 
utbyggnadsområden bedöms genomförbara då de beräknas ha högre intäkter än kostnader. 
Exploateringsnettot för utbyggnadsområdena beräknas till cirka 630 miljoner kronor. 
Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen planerar att äga cirka 20 procent av 
utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 125 miljoner kronor. Den totala kostnaden för 
kommunala följdinvesteringar som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 400 
miljoner kronor. Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens 
följdinvesteringar) resulterar därmed i en förlust på cirka 300 miljoner kronor. Förlusten bör 
finansieras med hjälp av skattemedel.  
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KALKYLER OCH KOSTNADER  
Bedömningen vad gäller värdet för nya utbyggnadsområden baseras det på erfarenheter från 
tidigare markförsäljningar i genomförda detaljplaner. För att kunna bedöma värdet för 
respektive utbyggnadsområde innehåller området en total bruttoareal för bostäder och, där 
det föreslås, även verksamheter, handel och service. Ett schablonvärde om 3 400 kr per 
bruttoarea för bostadsändamål och 800 kr per bruttoarea för verksamhetsändamål (kontor, 
handel och service) används för hela FÖPen-området. Schablonvärdet för bostadsändamål 
är beräknat utifrån att det planeras för hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Inom 
utbyggnadsområdena har kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelbanor, parker, 
framtagande av detaljplan etcetera bedömts utifrån erfarenheter från tidigare genomförda 
detaljplaner. Då kostnaderna generellt inträder före intäkterna uppstår en obalans för vilket 
det krävs att det utförs detaljerade kalkyler för respektive detaljplan. Kalkyler angående 
intäkter och kostnader avser pris- och värdetidpunkt för december 2018. De detaljplaner som 
har vunnit laga kraft ingår inte i den ekonomiska bedömningen.  
 
Allmän plats inom detaljplan  
När nya detaljplaner tas fram för utbyggnadsområdena finns möjligheter för kommunen att ta 
ut gatukostnader för allmän plats (gata, park och natur etcetera) med kommunalt 
huvudmannaskap. Gatukostnaden ska ersätta kommunen för kostnader för ny- och/eller 
ombyggnation av allmän plats inom detaljplaneområdet som är nödvändig för detaljplanens 
genomförande.  
 
Kraftledningar  
Det finns en kraftledning, som berör utbyggnadsområde E (Bräcke och Ö.Guntorp), som är 
belägna i öst-västlig riktning. Det finns även två kraftledningar som berör 
utbyggnadsområdena A och B (Långeland) och är belägna i sydväst-nordostlig riktning.  
Ledningarna ägs av Kungälvs Energi AB. För att kunna exploatera fullt ut krävs sannolikt att 
samtliga kraftledningarna grävs ned inom utbyggnadsområdena nr A, B och E. Kostnaden för 
att gräva ner kraftledningarna bedöms, enligt uppgift från Kungälvs Energi, till cirka 25 - 30 
miljoner kronor. I det fall ledningarna samförläggs bör kostnaden bli lägre. Intäkterna bedöms 
dock vara större än kostnaderna i kalkylen för ovan nämnda utbyggnadsområden trots 
kraftledningskostnaden. Inför exploatering av utbyggnadsområdena kommer kommunen 
kontakta ledningsägarna och komma överens om hur stor del av kostnaden som kommunen 
respektive ledningsägarna ska stå för. En annan mindre kostsam lösning kan vara att 
kraftledningarna flyttas en bit så att tänkta utbyggnadsområde kan byggas ut.  
 
 
FÖLJDINVESTERINGAR  
Planerade exploateringar medför behov av investeringar i gator, gång-och cykelbanor, och 
kollektivtrafik som är planerade utanför tänkta detaljplaner. Exploateringarna medför även 
behov av investeringar i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och 
bostäder med särskild service (LSS). Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen 
äger idag cirka 20 procent av utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 130 miljoner kronor. 
Den totala kostnaden för kommunala följdinvesteringar (t.ex. skolor, vägar, GC-banor m.m.) 
som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 400 miljoner kronor. 
Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens följdinvesteringar) 
resulterar därmed i en förlust på cirka 300 miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med 
hjälp av skattemedel.  
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Gång- och cykelbanor 
Inom FÖPen föreslås det utbyggnader av gång- och cykelbanor utanför planerade 
detaljplaner, vilka bör finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den 
totala kostnaden för de gång- och cykelbanor som byggs om hamnar på cirka 50 miljoner 
kronor.  
 
Gator  
Inom FÖPen föreslås det utbyggnader av gator utanför planerade detaljplaner, vilka bör 
finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, 
medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den totala kostnaden för 
de gator som byggs om hamnar på cirka 70 miljoner kronor.  
 
Planskildhet 
Inom FÖPen föreslås en ny koppling över järnvägen. Järnvägen föreslås att överbyggas med 
gata och gc-väg, vilka bör finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, 
exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En översiktlig kostnadsbedömning visar att den 
totala kostnaden för föreslagen åtgärd hamnar på cirka 100 miljoner kronor.  

Kollektivtrafik  
För att kollektivtrafiken ska öka och byggas ut krävs det att fler åker kollektivt. FÖP:en 
föreslår en förtätning av bebyggelsen vilket medför att kollektivtrafiken får ett bättre underlag 
och därmed förutsättningar att expandera.  

Den befintliga busstationen planeras att byggas ut 2023 och kommer därför inte att tas med i 
kalkylen för FÖPen.  

Det planeras för fler kollektivtrafikåtgärder exempelvis hållplatser och kopplingar till och från 
hållplats i Kode. Kostnaderna bedöms till cirka 20 miljoner kronor och bör finansieras med 
skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal och eventuellt 
bidrag från staten.  
 
Pendelparkering  
Det planeras inte för fler parkeringsplatser men det kan komma att behöva stuvas om bland 
befintliga parkeringar i samband med att befintlig pendelparkering vid brandstationen tas i 
anspråk. Kostnaden för att omlokalisera pendelparkeringarna beräknas till cirka 4 miljoner 
kronor och bör finansieras med skattemedel eventuellt intäkter för parkeringsavgifter och 
eventuellt bidrag från staten.  
 
Fritid och rekreation  
Kommunen har inte i tillräcklig omfattning utrett vad som föreslås i form av nya anläggningar 
för fritid och rekreation därmed ingår inte dessa framtida anläggningar i den ekonomiska 
bedömningen. Vid framtida planering av nya anläggningar bör kommunen beakta vem som 
ska förvalta, hur stor kostnaden är och om det finns möjlighet att söka bidrag. Kommunen 
står för finansieringen alternativt med ekonomisk hjälp från företag och föreningar.  
 
Förskolor  
Kommande exploateringar inom FÖP-området innebär att nya förskolor behöver byggas 
kopplat till nya större bostadsområden. Förskolor kan med fördel placeras nära skolor för 
visst samutnyttjande av bl.a. lokaler. Kostnaden för nya förskolor bedöms till cirka 60 miljoner 
kronor.  
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Skolor  
Den planerande ökningen av invånare enligt FÖP Kode innebär krav på 
ombyggnad/nybyggnad av skollokaler. Ökningen av antalet invånare bedöms generera ett 
kapacitetsbehov motsvarande en ny skola i Kode. Det har redan påbörjats ett planarbete för 
ny skola i Kode som bedöms täcka behovet. Den ökade kostnaden för skolskjuts bedöms 
vara försumbar då utbyggnaden planeras att lokaliseras i centrala Kode. Då planarbetet för 
ny skola i Kode redan påbörjats kommer kostnader för skola inte att räknas med i FÖPen. 
 
Vård- och omsorgslägenheter  
I kommunen finns ett behov av fler vård- och omsorgslägenheter. Äldreomsorgen har hela 
kommunen som upptagningsområde och är inte bunden till att bygga ut i Kode. Däremot 
behöver de finnas ytor som kan avsättas för den typen av verksamhet i framtiden. För 
äldreomsorgen är marknadens förmåga att leverera trygghetsboende/seniorlägenheter 
viktigt. Med tillgänglighetsanpassat boende och hemtjänst kan man bo hemma längre och 
behöver inte en biståndsbedömd äldreomsorgsplats lika tidigt. I Kode ligger Solberg 
äldreboende Äldreboendet kommer att byggas ut med 22 nya lägenheter 2023 - 2024. I det 
fall kommunen bygger nya vård- och omsorgslägenheter i Kode bedöms kostnaden till cirka 
96 miljoner kronor.  
 
Bostäder med särskild service (BMSS)  
Behovet av gruppbostäder enligt BMSS för personer med intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar har under flera år varit större än tillgången. I tidigare investerings- och 
lokalresursplaner anges att kommunen har ett fortlöpande behov att få fram bostäder för 
personer som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder är idag relativt lång i förhållande 
till de planerade leveranserna av nya bostäder. Kostnaden för ny-/ombyggnation av bostäder 
med särskild service bedöms till cirka 20 miljoner kronor.   
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ÖVRIG INFRASTRUKTUR  
 
Bohusbanan  
Fem kommuner (KUSTO kommuner) i Bohusstråket, har arbetat för att Södra Bohusbanan 
ska in i nationell transportinfrastrukturplan 2022–2032, men den finns inte med i nuläget. 
Planen är att Bohusbanan ska byggas ut med dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår. 
Kostnaden för dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår mellan Göteborg och Stenungsund 
är oklar då det är ett tidigt skede. Investeringsmedel bör finnas tillgängliga i nationella plan. 
En utbyggnad av Bohusbanan kommer sannolikt även att innebära att stationsområdet 
behöver integreras med busstationen och ny planskildhet för kollektivtrafikresenärer.  
 
Skagerrakbanan  
Kungälvs kommun ingår i ett konsortium som arbetar för ett genomförande av en 
höghastighetsbana mellan Göteborg och Oslo. Utifrån nuvarande utredningsmaterial föreslås 
tåget att passera Kode på östra sidan motorvägen. Detta kan komma att innebära 
inskränkning av markanvändningen för verksamhetsområdet eller befintliga bostäder. 

VA-systemet  
Det bedöms möjligt att VA-ansluta föreslagen exploatering inom FÖP-området till kommunalt 
VA. För att ansluta vissa delar av föreslagen exploatering inom FÖP-området kommer det 
sannolikt att krävas investeringar för att öka kapacitet på vissa delar av befintligt VA-system 
(inklusive dagvatten). Tillkommande bebyggelse kommer att införlivas i kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och där det finns behov även 
verksamhetsområde för dagvatten.  

Exploatering inom FÖP-området kommer att kräva investeringar för VA-kollektivet. 
Nödvändig utveckling och utbyggnad av VA-systemet kommer succesivt att hanteras genom 
kommunens investeringsbudget. Intäkter till VA-kollektivet uppkommer i samband med att 
fastigheter ansluts till VA-systemet. VA-huvudmannen kommer efter att förbindelsepunkter 
för vattentjänster upprättats och meddelats, att debitera berörda fastighetsägare 
anläggningsavgifter enligt då gällande VA-taxa. VA-huvudmannen kommer även att debitera 
anslutna fastigheter brukningsavgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

Byggnation av nya delar av VA-systemet bidrar till kommunens samlade skulder eftersom 
utbyggnaden kortsiktigt finansieras genom kommunens lånade medel. Skulderna betalas av 
genom intäkter som kommer från det samlade VA-kollektivet. Efter FÖPen behöver det tas 
fram förslag på systemlösning för VA inom FÖP-området och kostnaderna för VA-
investeringarna kan läggas in i budget. Intäkter och kostnader för utveckling och utbyggnad 
av VA-systemet är kopplade till VA-kollektivet varför dessa inte ingår i den ekonomiska 
kalkylen.  
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MARKNADSANALYS – KUNGÄLVS KOMMUN  
Kungälvs kommun är attraktiv och en del i Göteborgsregionens växande utveckling. 
Kommunens invånare pendlar smidigt till Göteborg samtidigt som det i kommunen finns ett 
varierat utbud av aktiviteter. Kommunen är även attraktiv för företag att etablera sig i.  

Befolkningsutveckling Kungälvs kommun 

 År 2000 År 2021  

Antal invånare 37 191 48 457 Ökning med 30 procent 

  

Befolkningsprognos Kungälvs kommun år 2021 år 2030  

 År 2021 År 2030  

Antal invånare 48 457 58 411 Ökning med 20 procent 

 

Befolkningsprognosen bedömer att den genomsnittliga folkökningen kommer att vara cirka 1 
100 personer per år vilket är en hög ökningstakt.  

 

Källa: Statisticon – Kungälv, 2021  

 

Medelpriset för småhus i Kungälv mellan 2011–2021 har ökat med 88 procent, enligt SCB, 
vilket indikerar en hög efterfrågan på fastigheter. Därmed bedöms genomförbarheten vara 
god då det finns en stor efterfrågan på fastigheter för exploatering. För att upprätthålla en 
fortsatt hög efterfrågan på fastigheter är det viktigt att kommunen planerar för att bygga ut 
FÖPen i ej för stora etapper. Kommunen bör även planera för när respektive 
utbyggnadsområde ska exploateras då exploateringen ger följdeffekter gällande utbyggnad 
av gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp med mera.  

 
GENOMFÖRANDE  
Utbyggnadsområdena planeras ägas till cirka 20 procent av kommunen och 80 procent av 
övriga markägare. En osäkerhetsfaktor föreligger vad gäller genomförande av bebyggelse i 
utbyggnadsområden som inte ägs av kommunen. Dessa markägare kan vara negativt 
inställda till att bebygga utbyggnadsområdena vilket därmed medför att Kode inte växer som 
planerat i invånarantal och i antal bostäder. Områden som inte ägs av kommunen kan i vissa 
fall komma att förvärvas av kommunen i ett tidigt skede, innan detaljplan påbörjas.  

Förekomsten av fornlämningar och föroreningar och andra liknande kostsamma faktorer på 
utvecklingsområdena är inte behandlat i FÖPen utan det får behandlas i samband med att 
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detaljplan påbörjas. I det fall man påträffar kostsamma faktorer finns det en risk att 
kostnaderna är för höga för att det ska vara lönsamt att genomföra exploateringen.  

Kommunen kommer att, i respektive fall, teckna exploateringsavtal med byggherrar på mark 
som ägs av övriga för att fastställa förutsättningarna och intentionerna med byggnationen 
och detaljplanen.  

Det negativa stadsbyggnadsnettot kan till viss del minskas genom att följdinvesteringar för 
kommunala lokaler istället överlåts till privata aktörer. I det fall kommunen låter en privat 
aktör uppföra en lokal som kommunen hyr in sig i finns risk att det blir kostsammare för 
kommunen på lång sikt. Det är viktigt att kommunen gör en grundlig ekonomisk bedömning 
innan man tar ett sådant beslut. Kommunala följdinvesteringar gällande 
infrastrukturkostnader kan minska genom att exploatörer är med och medfinansierar den del 
av kostnaden som exploatören bedöms orsaka genom sin byggnation. Kommunen har även 
möjlighet att söka statliga bidrag för infrastrukturåtgärder, läs mer under rubriken 
”FÖLJDINVESTERINGAR”. Kommunen har möjlighet att ansöka om 50 procent finansiering.  

Bohusbanans eventuella utbyggnad är en viktig faktor som, om den genomförs, kommer att 
öka värdet på fastigheter generellt då pendlingen kommer att gå snabbare med fler 
avgångar. Då det råder en stor osäkerhet huruvida Bohusbanan kommer att byggas ut tas 
inte utbyggnaden med i den ekonomiska bedömningen. En utebliven utbyggnad kan medföra 
att Kode inte utvecklas som FÖPen föreslår då det finns risk för att efterfrågan på bostäder, 
kontor, handel och service är för låg.  

Inom FÖPen har huvuddelen av de befintliga detaljplanerna kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats, de övriga detaljplanerna har enskilt huvudmannaskap. Kommunens uppfattning 
är att de nya utbyggnadsområdena ska, till huvuddelen, ha kommunalt huvudmannaskap. 
Det kan finnas några utbyggnadsområden där, enligt nuvarande lagstiftning, särskilda skäl 
finns för enskilt huvudmannaskap. Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för 
utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats inom detaljplaneområdet. Vid enskilt 
huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna gemensamt för utbyggnad, drift och underhåll 
av allmän plats inom detaljplaneområdet. En ny detaljplan med kommunalt huvudmannaskap 
för allmän plats ger kommunen möjligheten att ta ut gatukostnader för de fastigheter som har 
nytta av anläggningarna och som ligger inom detaljplanens område.    
 
NOLLALTERNATIV  
Nollalternativet handlar om vad som är planerat i det fall FÖPen inte skulle gälla. I 
kommunens översiktsplan från 2010 föreslås Kode i första hand att växa genom förtätning 
och ny bebyggelse i direkt anslutning till den befintliga. Inriktningen för framtida 
bostadsbyggande i Kode bör vara ett blandat utbud vad gäller upplåtelseformer och 
bostadstyper i varje område. Ett stärkt centrumområde på ömse sidor av stationen är av stor 
betydelse för Kodes framtida utveckling. Genom att stärka serviceorten med bebyggelse kan 
befolkningsunderlaget öka och bidra till en utveckling av service och kollektivtrafik. Innan en 
ny planskild korsning finns i Kode är någon ny exploatering inte möjlig i tätorten. Kodes 
attraktivitet kan minska om det inte finns tillräckligt med planerade utbyggnadsområden både 
på kort och lång sikt. Färre antal invånare medför sämre kollektivtrafik vilket kan medföra att 
serviceorten bli mindre attraktiv att bo i, det medför även sannolikt försvagade kommunala 
skatteintäkter och ökade kostnader för kommunal service. Brist på planlagd mark för 
verksamheter, kontor och handel gör det svårare för näringslivet att etablera sig.    
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SAMMANFATTNING

I följande rapport har riktlinjer och indikatorer för 
hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregio-
nen sammanställts. Riktlinjerna och indikatorerna 
baseras på rekommendationer från UN-Habitat och 
tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en nordisk kontext, bl.a Mervärdeskapande 
stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017). Sta-
tionsnära lägen har definierats som ytor inom en km 
från järnvägsstation.

För att undersöka och exemplifiera vilka möjligheter 
det finns för regionens stationssamhällen  att både 
förtäta och samtidigt uppnå riktlinjerna för hållbar 
täthet har både en kartläggning av nuvarande täthet 
och dess samband med serviceutbud inom regionens 
stationssamhällen och en förtätningsanalys av Yt-
terby stationssamhälle genomförts. 

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Ytterby, som bland annat 
ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och 
ut samt genom planering öka andelen kollektivtra-
fikresenärer. 

Kartläggningen av täthet och service i regionens 
stationssamhällen visar på att sambandet mellan 
mängden boende och arbetande och utbudet av ur-
bana verksamheter är starkt. När det kommer till 
mångfald av service behövs emellertid också en viss 
blandning av  boende och arbetande. 

Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en 
viss fördelning av markanvändning så att inte för-
tätningen går ut över behovet av tillgänglig offentlig 
grönyta, trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet 
innehåller därför också i grova drag indikatorer för 
markanvändningen i stort inom de stationsnära om-
rådena.

Riktlinjerna för hållbar täthet har här summerats 
i ett antal indikatorer som berör såväl områdes-
exploatering, blandning av boende och arbetande, 
markanvändning och avstånd till Centralstationen. 
Hänsyn har också tagits till stationssamhällenas 
storlek. Som  indikator för täthet används här områ-
desexploatering. 

I förtätningsscenariot för Ytterby visar det sig att 
Ytterby har en förtätningspotential på 4 000 till-
kommande bostäder inom 1 km från stationen. 

Förtätningsscenariot bygger på att 50 % av den tota-
la byggbara marken inom 500 meter från stationen 
har reserverats för bostäder och resten till lokalyta 
och samhällsservice. Mellan 500- 1 000 meter från 
stationen har 25 % av den byggbara marken reserve-
rats för lokalyta och samhällsservice. Givet att varje  
arbetande person, såväl inom samhällsservice som  
inom privat sektor i snitt behöver 50 kvm, ger  förtät-
ningsscenariot ett tillskott på 4 000 arbetande inom 
1 000 meter från stationen. 

Utifrån snittet två boende per bostad ger alltså för-
tätningsscenariot ett totalt tillskott på 12 000 bo-
ende och arbetande inom 1 000 meter från stationen. 

Om Kastellegården 1:1 dessutom inkluderas som 
förtätningsyta i förtätningsscenariot  skulle antalet 
bostäder inom 1 km från Ytterby station dessutom 
öka avsevärt. 

Vid sidan av riktlinjer för hållbar täthet bygger för-
tätningsscenariot på 32 olika begränsningar för för-
tätning som sammanställts i nära samarbete med 
Kungälv kommun. 

 
Förtätningsanalysen, med Ytterby 
som exempel, visar på goda för-
utsättningar att uppnå föreslagna 
riktlinjer om hållbar täthet i  
regionens stationssamhällen 
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”Viktiga stadsbyggnadsverktyg för att minska ut-
släppen av växthusgaser är täthet, funktions-

blandning, konnektivitet och tillgänglighet”

IPCC, 2015, Climate change 2014: Mitigation of Climate Change
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
EU-projektet syftar till att utveckla riktlinjer och 
hållbara åtgärder för att uppnå hållbara transport-
system. Kungälvs kommun arbetar med att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Ytterby, som bland 
annat ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas ini-
från och ut samt genom planering öka andelen kol-
lektivtrafikresenärer. 

Med denna bakgrund vill nu GR och Kungälvs kom-
mun gemensamt ta fram ett lämpligt generellt tät-
hetstal för stationssamhällen i Göteborgsregionen 
och undersöka vilka möjligheter och konsekvenser 
som en sådan täthet skulle få för Ytterby. 

Vidare vill kommunen och regionen även få ytterli-
gare planeringsstöd för hur ökad täthet och bland-
ning ska kunna uppnås i stationssamhällen för ökad 
stadskvalitet och minskad miljö- och klimatpåver-
kan i transportsystemet.  

STUDIENS INNEHÅLL

FÖRSL AG PÅ GENERELL A RIKTLINJER FÖR TÄTHET I STA-

TIONSSAMHÄLLEN

Lämplig täthet och fördelning av markanvändning 
för samhällen med 5 000-15 000 invånare föreslås 
här utifrån befintliga studier i såväl Göteborgsre-
gionen, Skåneregionen, Stockholmregionen och UN 
Habitats  rekommendationer. Riktlinjerna ställs i 
relation till såväl stadskvalitet och transportvanor. 
Riktlinjer för täthet ges här för såväl tomtexploa-
tering och områdesexploatering. Riktlinjerna ska 
också vara avhängda gångavståndet till snabb kol-
lektivtrafik. 
 

FÖRSL AG PÅ FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY

Utifrån lämplig täthet och fördelning av markan-
vändning tas sedan ett förtätningsscenario fram 
för Ytterby, inom nära avstånd från stationen. För-
tätningscenariet baseras här på en förenklad analys 
av begränsningar vad gäller byggbar mark och driv-
krafter i form av kommunens fördjupade översikts-
plan och resultatet från ”Värdeskapande stadsut-
veckling”. Konkret inrymmer förtätningsscenariot  
ett antal lämpliga förtätningsytor som med lämplig 
tomtexploatering uppfyller uppsatta riktlinjer om 
hållbar täthet.  

KONSEK VENSANALYS YTTERBY

Här analyseras konsekvenserna vad gäller funna 
stadskvaliteter i Värdeskapande stadsutveckling 
(urbana verksamheter och närhet till snabb kollek-
tivtrafik). Utifrån referenser till andra studier kan 
även förtätningscenariets betydelse för transport-
vanor bedömas. Konsekvenser även för de stadsde-
lar som inte innehåller förtätning ska belysas. 
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BEGREPPSFÖRKLARING

ANDEL BEBYGGD MARK 

Mäts här som den yta som byggnaderna upptar på 
marken dividerat med den total markytan i ett om-
råde. Det är alltså all mark som inte är uterum. Om 
andelen bebyggd mark blir för stor finns det inte nöd-
vändig mark till uterum. 

ANDEL OFFENTLIG PLATSMARK

Ett enkelt sätt att beskriva hur mycket markyta som 
avsätts för offentliga platser i ett område är hur stor 
andel av den totala markytan som de offentliga plat-
serna upptar. 

BEFOLKNINGSTÄTHET

Beskriver koncentrationen av boende och arbetan-
de inom ett visst avstånd.

BTA

Bruttoarea. Summan av alla våningsplans yta. 

ENSKILD UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör ett hushåll eller en bostad. Till 
exempel trädgård eller uteplats.

EXPLOATERINGSTAL

Exploateringstal är ett täthetsmått som innebär att 
bruttoarean inom ett avgränsat område divideras 

med markytan inom samma område.

FRIYTA

All mark utomhus som inte upptas av gator, vägar 
eller annan infrastruktur. Till exempel parker, torg, 
naturområden, trädgårdar och innergårdar.

GATURUM

Offentligt tillgängligt rum som huvudsakligen an-
vänds för transport. Innehåller yta för gångtrafik 
och ofta även för fordonstrafik. Innehåller även yta 
för vistelse, ofta på trottoar.

GEMENSAM UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör en avgränsad grupp, till exem-
pel bostadsgård eller skolgård.

GIS

GIS står för geografiska informationssystem och av-
ser digitala informationssystem för hantering och 
analys av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS 
sägas vara en kombination av kartor och tabellinfor-
mation som lagras och hanteras digitalt.

GRÖNOMRÅDE

I huvudsak vegetationstäckt offentlig plats/friyta. 
Till exempel park eller naturområde.

BTA MOTSVAR AR VÅNINGSYTA

BTA (bruttoarea) beskriver summan av ytan av alla våningsplan 

inom till exempel en byggnad, fastighet eller tomt.

INLEDNING / 7
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TOMT- RESPEKTIVE OMR ÅDESEXPLOATERING

HEKTAR

10 000 kvadratmeter. En ruta på 100 x 100 meter.

KVARTER

En eller flera fastigheter som avgränsas av ett tyd-
ligt offentligt rum som gata, park eller vatten.

OFFENTLIG PLATS 

Friyta som är offentligt tillgänglig, enligt ordnings-
stadgan.

OMRÅDESEXPLOATERING

För att mäta täthet har måttet områdesexploate-
ring här använts. Områdesexploatering är områ-
dets våningsyta delat på områdets markyta. Med en 
områdesexploatering på 1,0 finns alltså lika mycket 
våningsyta som det finns markyta. Områdesexploa-
tering styrs dels av hur stor andel av markytan som är 
bebyggd och antalet våningar på respektive kvarter. 
Det är därför som kvarterstaden inte behöver vara 
lika hög som punkthusbebyggelse. I punkthusbebyg-
gelsen lämnas normalt sett mer mark obebyggd.  

PRIVAT UTEMIL JÖ

Utemiljö med begränsad tillgänglighet som inte 
upplevs som offentlig. Privat utemiljö kan delas in i 
enskild och gemensam.

SCENARIO

Ett scenario är en simulering av en framtida ut-
veckling. Scenarioanalys innebär att man beskriver 
möjlig utveckling utifrån ett antal variabler. Variab-

lerna är ofta frågor som det råder osäkerhet kring, 
men som samtidigt är avgörande för den framtida 
utvecklingen.

TOMT

Markområde som är fast egendom med tillhörande 
fastighetsbeteckning. Kan bestå av en eller flera 
fastigheter.

TOMTEXPLOATERING

Tomtexploatering är tomters våningsyta delat på 
tomternas markyta.

UTEMIL JÖ

Yta i en staden som inte upptas av bebyggelse. Till 
exempel parker, torg, naturområden, gator, innergår-
dar och trädgårdar.

OLIK A VÅNINGSANTAL, SAMMA TOMTEXPLOATERING

Exploateringstal ska inte förväxlas med byggnadsutformning. Här är 

fyra tomter med samma tomtexploateringstal på 2,0 men med helt olika  

byggnadsutformning och våningsantal.

3 våningar 5 våningar

6 våningar 24 våningar
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BEHOVET AV MÄTBARHET I STADSBYGGANDET

Göteborgsregionen står inför stora stadsbyggnads-
utmaningar. Samtidigt som ambitiösa bostadsmål 
ska uppfyllas behöver också den samlade stadsut-
vecklingen i regionen utgöra en del av lösningen på 
stora samhällsutmaningar: en mer sammanhållen 
stad, ett hållbarare transportsystem, bättre hälsa 
och konkurrenskraft för att attrahera fler männ-
iskor och företag. För att bli bättre på att kvalitets-
äkra planerad markanvändning och stadsmiljö  har 
såväl enskilda kommuner som Göteborgsregionen 
påbörjat arbetet med att finna lämpliga metoder att 
mäta  stadsform för att bättre förstå hur planer ef-
terlever uppsatta mål (Göteborgs stad 2017). För att 
metoderna, måtten och gränsvärdena ska vara an-
vändbara behöver de både vara enkla nog  för att vara 
lättanvända i den dagliga planeringen  och samtidigt 
vetenskapligt förankrade för att vara robusta och 
trovärdiga. 

Inom alla samhällets områden: sjukvård, skola, före-
tagande, används mått och indikatorer för att kunna 
säkerställa kvalitet och jämförbarhet. Mycket av det 
som idag uppskattas av boende i olika stadsdelar är 
också ett resultat av konkret mätbart kravställande 
från stadsbyggnadskontoret, som till exempel le-
vande gatumiljöer, närheten till service och kultur i 
den täta staden och barnvänligheten och grönskan i 
Miljonprogrammet. 

Det finns mycket forskning på hur den byggda mil-
jön påverkar städers hållbarhet och livskvaliteter. 

Stadsbyggnadsforskningen visar gång på gång att-
utformningen av vår stads miljö har betydelse för 
hur den fungerar, för sociala och ekonomiska värden 
möjliggör ekonomiskt och social kapital att växa. 

Detta är också framlyft av FN:s råd för stadsutveck-
ling UN Habitat. I New Urban Agenda (2016), som 
baseras på FN:s 17 hållbarhetsmål (2016), beskrivs 
betydelsen av bebyggelsen, de offentliga rummen 
och infrastrukturen och hur de samspelar. UN Ha-
bitat  har också, med stöd i forskningen, tagit fram 
egna rekommenderade indikatorer för exempelvis 
täthet, funktionsblandning och offentlig plats. 

Den nyligen genomförda studien ”Värdeskapande 
stadsutveckling” (Göteborgs stad et al 2017) visar 
att det är just planeringen och utformningen av den 
offentliga stadsmiljön men också den regionala kol-
lektivtrafiken, dvs det som  både regionen och kom-
munen styr över, som är mest värdeskapande. 

VAD ÄR EN INDIKATOR?

En ”indikator ” är enligt Svenska Akademins ord-
lista ”medel för påvisande av något eller mätning av 
mängd”. Det betyder i praktiken ett analysverktyg 
som används för att mäta något meningsfullt. För 
stadsplaneringen kan det betyda exempelvis hur 
mycket grönyta det finns i ett område, för att vi vet 
att mängden grönyta har betydelse för hälsa och 
luftkvalitet .

Göteborgsregionens kommuner måste kunna säker-
ställa en hållbar stadsutveckling, och det med stöd 
i den senaste forskningen om hur städer fungerar. 
Som inom andra samhällsområden görs detta enk-
last och mest transparent med hjälp av tydliga mått 
och indikatorer. De ska vara enkla att använda och 
förstå men de måste vara så precisa och avancerade 
att de fångar stadens komplexitet. En indikator är 
alltså en kunskapsbärare och ett styrmedel. Använ-
dandet av indikatorer, att väga och vikta kvantiteter 
och kvaliteter, är grunden för en rationell besluts-
process och har alltid varit en fundamental del av 
stadsbyggnadskonsten.

RESULTATET FR ÅN UTREDNINGEN MERVÄRDESSK APANDE 

STADSUTVECKLING
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Det finns i dag en bred konsensus om 
behovet av tillräcklig täthet för att 
uppnå såväl en större andel hållbara 
transporter och efterfrågad stadskva-
litet som gör regionen mer konkurrens-
kraftig. Med följande indikatorer till 
hjälp kan en hållbar täthetsnivå uppnås 
samtidigt som övrig markanvändning 
ger grundläggande förutsättningar för 
attraktiv stadsmiljö.

Följande indikatorer har baserats på såväl rekom-
mendationer från UN Habitat (UN Habitat 2014) 
och tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en  nordisk kontext (Spacescape Asplan Viak 
2016, Göteborgs stad och GR et al 2016). En mindre 
referensstudie om täthet i regionens stationssam-
hälle har även utförts för att undersöka indikatorer-
nas rimlighet i det lokala sammanhanget.

Indikatorerna för hållbar täthet i stationssamhällen 
bygger på lämpliga exploateringstal i relation till av-
ståndet från station. I övrigt  anges också indikato-
rer för blandning av boyta och lokalyta samt  fördel-
ning av markyta mellan olika användningsområden. 
Summerat ger indikatorerna en vägvisning och ram 
för att både utveckla en högre andel hållbara trans-
porter och efterfrågad stadskvalitet. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR TÄTHET I STATIONSSAMHÄLLEN
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30-40 % 
kvartersmark

40-60 % 
lokalyta

20-30 % 
offentlig gatumark

10-40 % 
lokalyta

< 10 % 

övrig mark

> 15 % 

offentlig platsmark

    

          >0,25 e-tal  
              i mindre tätorter 

   >0,5 e-tal  
   i större tätorter

       >0,5 e-tal  
         i mindre tätorter 

>1,0 e-tal  
i större tätorter
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service). 0,5 föreslås därmed som en undre gräns 
för tillräckligt hållbar täthet i stationssamhällena 
inom 500 meter från stationen. I de större tätorterna 
där drivkrafterna är starkare för förtätning (över 15 
000 invånare)och där områdesexploateringen över-
stiger 0,5, kan 1,0 användas som lämplig indikator. 
(ref stadskärnan i Alingsås och  Vasastaden i cen-
trala Göteborg). Med 1,0 ges möjligheten till en både 
tät sammanhängande  och grön stad samtidigt som 
bebyggelsens skala i våningshöjd kan anpassas till 
småstadens skala och tillräckligt stora gårdar kan 
skapas på kvartermark. Med 1,0 inom 500 meters 
avstånd från stationen nås även UN Habitats re-
kommenderade täthet på 150 pers/hektar (UN habi-
tat 2014). I området mellan 500 och 1 000 meter från 
stationen föreslås halva områdesexploateringen re-
lativt indikatorn för exploatering inom 500 meter då 
marknadskrafterna här inte är lika starka. 

För att stötta en hög andel hållbara 
transporter och stadskvalitet behövs 
först och främst en tillräcklig täthet 
inom nära avstånd från stationen. 

RIKTLINJE 1: > 0,5 I OMRÅDESEXPLOATE-

RING INOM 500 METER FRÅN STATION I 

MINDRE TÄTORTER

> 1,0 I OMRÅDESEXPLOATERING INOM 500 

METER FRÅN STATION I STÖRRE TÄTORTER

RIKTLINJE 2: > 0,25 I OMRÅDESEXPLOA-

TERING MELLAN 500-1 000 METER FRÅN 

STATION I MINDRE TÄTORTER

> 0,5 I OMRÅDESEXPLOATERING MELLAN 

500 - 1 000 METER FRÅN STATION I STÖR-

RE TÄTORTER

Tillkommande täthet långt bort från stationen ökar 
bilberoendet medan koncentrerad täthet inom gång-
avstånd både ökar stadskvaliteterna och minskar 
bilberoendet. Mark med närhet till station är med 
andra ord en begränsad resurs som bör förvaltas 
med särskilt stor hänsyn till de regionala och kom-
munala målen om hållbar och värdeskapande stads-
utveckling. En mer koncentrerad täthet kring statio-
nen ger också andra mervärden i form av minskade 
kostnader för nya väginvesteringar och bevarande 
av värdefulla rekreationsområden och jordbuksmar-
ker kring stationssamhällen. 

En mer omfattande exploatering inom nära avstånd 
från spårstationerna i de i dag  glesa och små sta-
tionssamhällena längs Bohusbanan skulle också 
potentiellt ge underlag för ökade investeringar i kol-
lektivtrafik och därmed bättre förbindelser till öv-
riga regiondelar med pendeltåg. Genom mer koncen-
trerad täthet till de stationsnära lägena skulle  också 
kostnaden för lokal kollektivtrafik minska, relativt 
en mer utspridd framtida bebyggelseutveckling. 

I rapporten stationsnära lägen definieras 1 km som 
yttre gräns för stationsnära lägen (Länsstyrelsen 
i Skånes Län 2010). Samtidigt visar studier att be-
nägenheten att använda kollektivtrafik är dubbelt 
så hög om avståndet till stationen är mindre än 600 
meter. Likväl visade sig 500 meter vara ett maximalt 
avstånd för att generera värde på småhusmarknaden 
i Göteborgsregionen (Göteborg stad och GR 2016). 
Det finns därför anledning att skilja på mycket sta-
tionsnära och stationsnära lägen och ställa högre 
krav på täthet inom 500 meter än inom 1 km, sam-
tidigt som  förtätningen inom 1 km bör prioriteras 
framför exploatering i övriga delar av tätorten. 

Som indikator för exploatering används här områ-
desexploatering. Områdesexploatering avgörs av hur 
mycket BTA (våningsyta) det finns relativt den to-
tala markytan inom ett område. I kartläggningen av 
täthet i regionens stationssamhällen visade det sig 
att en områdesexploatering på ca 0,5 inom 500 me-
ters avstånd från stationen gav ett skattat utbud på 
fem av fem av servicekategorier (Livsmedelsbutik, 
övrig handel, kafé/restaurang, kultur, kommersiell 
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RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS EXPLOATERING
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SAMBAND MELL AN TÄTHET OCH TR ANSPORTANDEL.  

K ÄLL A: UN HABITAT (2014)
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REFERENSER PÅ OMRÅDESEXPLOATERING
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Hammarbyhöjden Alingsås stadskärna

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Sigtuna Inom Vallgraven  

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad områdeexploatering mellan 500 - 1 000 m

Vallastaden
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FRÅN E-TAL TILL BOSTÄDER
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Områdesexploatering 0,5 Områdesexploatering 1,0

Täthetsmått Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Markyta (m2) 785 000 10 000 785 000 10 000

Områdesexploatering 0,5 0,5 1 1

Total BTA (våningsyta) 390 000 5 000 785 000 10 000

Andel boende 50 % 50 % 50 % 50 %

Andel arbetsplatser 40 % 40 % 40 % 40 %

Andel samhällsservice 10 % 10 % 10 % 10 %

BTA boyta 200 000 2 500 400 000 5 000

BTA lokalyta 160 000 2 000 320 000 4 000

BTA samhällsservice 40 000 500 80 000 1 000

Antal boende 3 900 (50 m2/pers) 50 7 800 100

Antal arbetande* 2 900 (50 m2/pers) 33 5 800 65

Befolkning total 6 900 80 13 600 165

Bostäder (2 pers/bostad) 2 000 25 4 000 50

FR ÅN E-TAL TILL BOSTÄDER

Tabellen visar på hur olika täthetsmått och exploateringsgrad kan över-

sättas i antal bostäder och befolkning

Tabellen till höger visar hur mängden boende och 
arbetande kan beräknas, givet vanliga förekom-
mande täthetsmått och täthetsnivåer. Genom 
att multiplicera områdesexploateringen med 
markytorna fås en total mängd BTA (våningsyta) 
fram. Denna  fördelas sedan på boende och arbe-
tande inom privat sektor och samhällsservice. 
För att beräkna antalet boende och arbetande 
inom de olika avstånden har 50 kvm BTA per 
person använts såväl för boende och arbetande. 
Arbetande inom samhällsservice har emeller-
tid undantagits då det inte funnits tillräckligt 
med statistiskt underlag för att beräkna kvm 
BTA per anställd inom denna sektor. Givet dessa 
antaganden ger riktlinjerna för exploatering en 
potential för 13 500 boende och arbetande inom 
1 km från statonen  i nuvarande mindre tätor-
ter (5 - 15 000) och 27 000 boende och arbetan-
de i större tätorter (över 15 000 invånare idag). 

0,5 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

80 boende och arbetande* 
per hektar

1,0 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

160 boende och arbetande*
per hektar

* I beräkningen av antalet boende och arbetande har inte antalet ar-

betande inom samhällsservice  (skolor, vård, omsorg) tagits med. Dä-

remot har en schablonandel på 10 % av total BTA avsatts för dessa 

verksamheter.
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Täta, men också gröna och tillgängliga 
städer kan bidra till att minska utsläp-
pen av växthusgaser och förbättra 
luftkvalitet. De kan minska bilbero-
endet och förbättra folkhälsan då fler 
stimuleras till att gå, cykla och använda 
kollektivtrafik.

RIKTLINJE 3: 30-40 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV KVARTERSMARK INOM 1 KM 

FRÅN STATION

RIKTLINJE 4: 20-30 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG GATUMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 5: MINST 15 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG PLATSMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 6: MAX 10 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV ÖVRIG MARK

För att skapa en attraktiv stad behövs en markan-
vändning som ger både tillräckligt med utrymme för 
kvartersmark, parker och gator. 

Stadsbyggnadsforskningen (Exempelvis Florida 
2006 och Speck (2012) har visat på att de lokala 
stadskvaliteterna har haft stor betydelse för vilka 
städer som växer mer än andra. Studier av bostads-
marknaden i Stockholm, Göteborg och Halmstad 
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har visat att efterfrågan av bostäder till stor del drivs 
av gångavståndet till såväl utbud av urbana verk-
samheter, parker och snabb kollektivtrafik (TMR 
(2011), Halmstads kommun (2014) och Göteborgs 
stad och GR (2016). En förutsättning för att uppnå 
riktlinjerna om exploatering inom nära avstånd från 
stationen , samtidigt som tillräckligt utrymme ska-
pas för gator och kvalitativa grönområden, är att åt-
minstone  30 -40 % av marken är kvartermark. Med 
mindre kvartersmark än så behövs å andra sidan 
sett en mycket hög tomtexploatering för att uppnå 
riktlinjerna för hållbar täthet. En tomtexploatering 
som då kan leda till både sämre gårdar och en stor-
skalighet i bebyggelsen som kan upplevas främman-
de givet stationssamhällena nuvarande småskalig-
het i bebyggelsen.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” (UN Habitat 2015) 
framgår det att 30 % av markytan behövs som ga-
tumark för att gatunätet ska få en tillräcklig kors-
ningstäthet för att anses vara gåvänlig. Korsnings-
tätheten har i flera forskningsstudier visat sig 
påverka gångandelen positivt (Ewing och Cervero 
2012). Som referens utgör gatumarken i Vasastaden 
30 % av all markyta inom stadsdelen. Samtidigt vi-
sar tidigare studier (Spacescape Asplan Viak 2016 ) 
att många idag gångvänliga stadsdelar, exempelvis 
Grunerlökka i Oslo inte når 30 % men väl över 20%. 
Spannet mellan 20 och 30 % gatumark kan därmed 
ses som en bra indikator för andel gatumark.

EXEMPEL PÅ EFFEKTIV FÖRDELNING AV MARK ANVÄNDNING

Närhet till värdefulla grönområden, till vatten och i 
synnerhet till parker är en betydelsefull stadskvali-
tet i såväl Stockholmsregionen och Göteborgsborgs-
regionen (Göteborgs stad och GR et al 2016 , TMR 
2011).Att ge plats för gröna stråk och grönrområden 
är också en viktig förutsättning för ekosystemtjäns-
ter, för effektiv hantering av dagvatten. UN Habitat 
har kommit fram till en rekommendation på minst 
15 procent offentliga platser (UN Habitat, 2014). Som 
referens når här täta stadsdelar som både  Hammar-
by sjöstad i Stockholm och Vasastaden en andel på 
över 20 %. Som  indikator föreslås här därför minst 
15 % inom 1 km från spårstation.

I realiteten finns dock oftast en hel del impedimen-
tytor med oklar användning. I och med framtida för-
tätning bör dessa restytor minimeras. Utifrån Spa-
cescapes tidigare studier (Spacescape 2015) kan 10 
% vara en rimlig gräns för dessa övriga ytor. 

RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS MARKANVÄNDNING

Kvartersmark

40%

Gatumark

30%

Offentlig 

platsmark

20%

Restyta

10%
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Blandning av boyta och lokalyta under-
stöder lokal arbetsmarknad, lokalt ser-
viceunderlag och mindre bilberoende.

INDIKATOR 7: 40-60 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 METER 

FRÅN STATION 

INDIKATOR 8: 10-40 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 - 1 000 

METERS AVSTÅND FRÅN STATION

I ”Five Principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” rekommenderar UN 
Habitat 40-60 % lokalyta för att understöda lokal 
arbetsmarknad, lokalt serviceutbud och mindre bil-
beroende. Blandningen visar sig också vara en viktig 
indikator för hög gångandel i  Ewing och Cerveros 
metastudie  om transport och stadsbyggnad (Ewing 
Cervero 2012).  

I den danska studien ”Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet – baggrund och effekter” visar 
det sig att just arbetsplatsernas lokalisering till ett 
nära avstånd från stationerna var av stor betydelse 
för de arbetandes bilandel av resorna (Länsstyrel-
sen i skånes Läns 2012). I studien ”Värdeskapande 
stadsutvecklings” visade sig också närheten till 
snabb kollektivtrafik ha avgörande betydelse för  hy-
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RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS BLANDNING AV BOENDE OCH ARBETANDE

resnivån på kontor (Göteborgs stad, GR et al 2016). 

Med andra ord förefaller det vara av stor vikt att 
prioritera en hög andel lokalyta inom nära av-
stånd från stationer, dvs 500 meter. Likväl be-
hövs en viss andel lokalyta inom 1 000 meter, inte 
minst för att ge närhet till nödvändig samhällser-
vice. Här är dock den ekonomiska hållbarheten för 
kommersiella lokaler i regel lägre.

Kartläggningen av täthet i regionens stations-
samhällen visar på en relativt jämn fördelning 
mellan boende och arbetande inom 500 meter 
från stationerna. 

Att behålla en hög andel arbetande i de centrala 
delarna är en viktig strategi för den vidare utveck-
lingen av stationssamhällena. I synnerhet då det i 
många fall kan vara svårt att attrahera nya företag 
och verksamheter i samband med nybyggnation 
till mer perifera lägen av regionen. I samband med 
förtätning i mer centrala lägen är det av stor vikt 
att få till lokaler i gatuplan i de relativt mest kom-
mersiellt gångbara lägena. Ett exempel på sta-
tionssamhälle som lyckats väl med att integrera 
lokaler i samband med förtätning  av stationsnära 
lägen är Härryda kommun som framgångrikt om-
vandlat Mölnlycke Centrum till en levande plats 
med såväl handel, bostäder och lokaler.

FÖRTÄTNING MED BÅDE LOK ALYTA OCH BOYTA I  

MÖLNLYCKE CENTRUM 
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BEFOLKNING INOM 500-METERSRUTOR

1  300  600  900  1 200  1 500   1 800  2 100  2 400  >2 400

Syftet med den statistiska analysen är att undersöka 
i vilken utsträckning täthet av boende och arbetan-
de korrelerar med utbudet av urbana verksamheter i 
stationssamhällen inom Göteborgsregionen. De sta-
tistiska samband som vi presenterar används för att 
ge en ungefärlig bild av vilket utbud av urbana verk-
samheter som kan väntas i olika förtätningsscena-
rier i Ytterby. 

Den första bilden till höger visar befolkning (boende 
och arbetande) inom 500 x 500 metersrutor. All data 
i studien har baserats på information i dessa rutor. 
Då syftet med analysen är att studera hållbar täthet 
i stationssamhällen har 32 stationssamhällen ut-
anför mellanstaden i Göteborg samt Mölndals cen-
trala delar valts ut. Av dem ligger 30 stycken kring 
järnvägsstationer och två kring spårvägshållplatser 
(Roddförening och Saltholmen). Anledningen till 
att de två sistnämnda är inkluderade är att de faller 
utanför ovan angiven geografisk gräns för regionens 
mest centrala delar, samt att de, likt de övriga 30 sta-
tionssamhällena, har en kapacitetsstark kollektiv-
trafik. 

Valet av 500 x 500 metersrutor som representerar 
stationssamhället har gjorts genom att identifiera  
de rutor som ligger inom en cirkulär buffert av 500 
meter från stationen (se illustrationsexempel till hö-
ger). På så sätt får vi med all täthet som ligger inom 
500 meter. Nackdelen är att den täthet vi lägger på 
cirklarna i vissa fall kan vara längre bort från statio-

UTVALDA STATIONSSAMHÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN

Totalt 32 stationer i regionen utanför mellanstaden i Göteborgs och Möln-

dals centrala delar
ILLUSTR ATION HUR CIRKUL ÄR A BUFFERTAR INKLUDER AR 

DATA FR ÅN 500-METERSRUTOR

METOD OCH UNDERLAG

TÄTHET I REGIONENS  STATIONSSAMHÄLLEN   / 18



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen

TÄTHET I REGIONENS  STATIONSSAMHÄLLEN   / 19

nen (knappt 1 km). Med tanke på att många av miljö-
erna kring stationerna ofta saknar kontinuerlig tät-
het bortom 500 meter gör det dock att felkällan blir 
av begränsad storlek.

Den statistik på rutorna som vi har använt oss av är 
boende och arbetande,  mångfald av servicekatego-
rier och antal anställda inom urbana verksamhe-
ter. Data om servicekategorier beskriver hur många 
branscher som finns inom rutorna. De fem katego-
rierna är livsmedelshandel, sällanköpshandel, kul-
tur, restaurang och övrig kommersiell service. Om 
exempelvis alla dessa fem branscher finns represen-
terade i en ruta har rutan fått värdet fem. Finns det 
exempelvis endast tre restauranger inom en ruta har 
den rutan då värdet 1. 

Då underlag om det faktiska utbudet av urbana 
verksamheter saknas används här istället en skatt-
ning med hjälp av det  kända antalet arbetande inom 
urbana verksamheter. Med urbana verksamheter 
avses kulturverksamheter, restauranger, sällan-
köpshandel, övrig kommersiell service. Utifrån de 
tidigare sambandsanalyser som gjorts i Stockholm 
har urbana verksamheter i genomsnitt 8 arbetande. 
Utifrån den referensen antar vi samma att samma 
siffra är rimlig i Göteborgsregionen och dividerar 
således antalet arbetande inom urbana verksamhe-
ter med siffran åtta för att få fram ett skattat antal 
urbana verksamheter.

R² = 0,92
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SAMBAND MELL AN SK ATTAT OCH FAKTISKT ANTAL URBANA 

VERKSAMHETER 

Det skattade antalet urbana verksamheter baseras på antal arbetande 

inom 500 meter från stationssamhällena (n=32).
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Den skattade mångfalden baseras på antal boende och blandning och 

arbetande i % inom  500 meter från stationssamhällena. (n=32).
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RESULTAT 
Vi har genom statistiska analyser hittat två intres-
santa samband mellan täthet och utbud av service i 
regionen.  Det första är antalet urbana verksamheter 
som till 92 % korrelerar med antalet arbetande inom 
500 meter från stationerna. Det andra sambandet 
är något svagare. Till 63 % kan antal boende i kom-
bination med blandningen av boende och arbetande 
förklara mångfalden av verksamheter.  Då service-
kategorierna bara är fem till antalet finns givetvis 
möjligheten att en mer nyanserad indelning med fler 
servicekategorier skulle kunna öka korrelationen. 
En noggrannare geografisk avgränsning av tätorter-
na  skulle möjligtvis också öka sambandet.

Resultatet visar ändå på ett grundläggande sam-
band mellan ökad lokal täthet i kombination med 
ökad blandning av boende och arbetande för att upp-
nå  ett mer hållbart underlag för service. 

Givet sambanden ovan skulle exempelvis Ytterby 
öka från idag tre till fyra servicekategorier  och från 
20 till 30 urbana verksamheter inom 500 meter från 
stationen, såvida antalet boende ökade med 100 och 
antalet arbetande med 700. Med 2 100 nya boende  
och 2 700 arbetande skulle Ytterby nå en skattad an-
del på fem av fem servicekategorier och cirka 50 ur-
bana verksamheter. Utifrån tabellen ”Från e-tal till 
bostäder” framgår det att 8 000 boende och arbetan-
de får plats inom 500 meter från stationen om om-
rådesexploatering är 0,5. 0,5 i områdesexploatering 
kan därför ses som tillräcklig täthet för åtminstone  
mindre stationssamhällen. 
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FÖRTÄTNINGSSCENARIO 
YTTERBY



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen

KOMMUNENS INRIKTNING FÖR YTTERBY

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22

YTTERBYS STATIONSHUS

Ytterby är ett stationssamhälle med ca 8 000 bo-
ende och arbetande fem km från Kungälv. Nuva-
rande markanvändning inom gångavstånd från 
Ytterby station består främst av bostäder, en del 
verksamheter utmed järnvägen samt mindre cen-
trumverksamheter, en stor mataffär och kommu-
nal service. 

Då Ytterby ligger längs det prioriterade regio-
nala huvudstråket för kollektivtrafikstråk finns 
ett stort förtätningsbehov utifrån regionens och 
kommunens stadsbyggnadsmål. 

Ytterby är en knutpunkt i kollektivtrafiken då 
busstationen trafikeras med 13 linjer. Med tåg tar 
det dessutom 17 minuter till Göteborg centralsta-
tion. Kommunens inriktning i översiktsplanen  
från 2010 är att Ytterby bör förtätas inifrån och ut. 

Genom en kraftsamling av förtätning till de mer 
stationsnära lägena stärks det befintliga centru-
met och fler får möjlighet att klara sig utan bil till 
vardags. En koncentrerad förtätning leder dess-
utom till mindre slitage och utbyggnadsbehov  av 
befintligt vägnät. Konkret innebär en koncentre-
rad förtätning här det område som kan nås inom 
1 km från stationen. Därigenom går kommunens 
nuvarande planeringsinriktning för Ytterby hand 
i hand med de riktlinjer som här föreslagits för 
hållbar förtätning för stationssamhällen generellt 
i regionen.

På uppdrag av kommunfullmäktige i Kungälvs kom-
mun har nu en fördjupad översiktsplan för Ytterby 
initierats. Behovet av en fördjupad översiktsplan 
kom sig av  flertalet pågående planprocesser, högt 
exploateringstryck, ökade behov för kommunala 
verksamheter, stor andel kommunalägd mark, kom-
munfullmäktiges strategiska mål om tillväxt, för-
längning av Sparråsvägen och diskussioner kring 
Bohusbanan. 

Samtidigt som förutsättningarna för mer omfattan-
de förtätning av Ytterby nu är goda vill kommunen 
också att förtätningen ska samordnas på så sätt att 
den också stödjer en hållbar utveckling av tätorten, 
kommunen och regionen som helhet.
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METOD FÖR FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23

Förtätningsscenariot för Ytterby bygger på en mo-
dell där både drivkrafter och begränsningar inom 
1 km från Ytterby station har sammanställts i GIS.

Vad gäller drivkrafter i modellen så utgår dessa 
från de riktlinjer om hållbar täthet som ingår i 
föregående modell för hållbar täthet i stations-
samhällen. Potentiella förtätningsytor inom 500 
meter från stationen har mycket stora drivkrafter 
och ytor inom 500 till 1 000 meter stora drivkraf-
ter. Vad gäller begränsningar så har dessa summe-
rats  i fyra nivåer, från inga begränsningar till ej 
byggbara ytor.

Ett förtätningsscenario har sedan tagits fram 
enligt modellen till höger. Ytor där drivkrafterna 
är större än begränsningarna  har identifierats 
som lämpliga förtätningsytor. Storleken på för-
tätningspotentialen har sedan beräknats utifrån 
dynamiska tomtexploateringstal som är högre i de 
mer stationsnära lägena.
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24

Listan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i de stationsnära läget av 1 km  
kring Ytterby station.

Kartläggning av begränsningar utgår från den 
modell som Spacescape tidigare använt för att 
tanalysera förtätningspotential i såväl Göteborg 
stad (2014) och Mölndal (Mölndal 2017).

Valet av begränsningar och tolkningen av be-
gränsningsgrad för var och en av dessa har skett i 
nära dialog med Kungälvs kommun.

Måttliga begränsningar

Stora begränsningar

Ej byggbart

32 K ARTL AGDA BEGR ÄNSNINGAR

 
VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 1000-1500 M BEHÅLLS 

VÄGSÄKERHETSOMR ÅDE 

JÄRNVÄG/ VÄG 168 BUFFERT 25 M PÅ VAR JE SIDA 

NATUR A 2000 - FÅGELDIREKTIVET OCH HABITAT 

NATURRESERVAT 

NYCKELBIOTOPER 

STR ANDSK YDD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 1 

ÄDELLÖVSKOG OCH ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 1 

FORNMINNEN, Y TOR 

BEBYGGD MARK 
 

PÅGÅENDE PL ANER  

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500-1000 M FÖR ÄNDR AS  

LOK AL A L ÅGPUNKTER  

VÄG 604 BUFFERT 15-30 M 

KR AFTLEDNING BUFFERT 50 M 

NATURVÄRDEN (SKOGSST YRELSEN) 

RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 2 & 3 

ÅKERMARK BORTOM 1 KM FR ÅN STATION 

ÄDELLÖVSKOG KL ASS 2 & 3 

ÄNGS- OCH BETESMARK 

ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 2 & 3 

RIKSINTRESSE KULTURMIL JÖVÅRD 

KULTURMIL JÖ I KOMMUNEN 

FORNMINNEN, LINJER OCH PUNKTER
 

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500 M FÖR ÄNDR AS  

BESLUTADE PL ANUPPDR AG 

VÄRDEFULL A ODLINGSL ANDSK AP   

ÅKERMARK INOM 1 KM FR ÅN STATION 

MISSTÄNKT OCH KONSTATER AT FÖRORENADE OMR ÅDEN 

KUPER AD MARK 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara

SMÅ BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING I 

DE STATIONSNÄRA VÄSTRA DELARNA AV 

YTTERBY 

Kartan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i det stationsnära läget inom 1 
000 meter  kring Ytterby station.

Det finns flera ytor centralt i Ytterby som har små 
eller inga begränsningar, i synnerhet i de västra 
delarna. Detta tyder här på en stor förtätningspo-
tential.

Inom 1 000 meter 

Inom 2 000 meter 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: INZOOM

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara
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FÖRTÄTNINGSYTOR

 Förtätningsytor inom 500 meter från stationen  
med inga eller  måttliga begränsningar

 Förtätningsytor inom 500-1000 meter från station med 
inga begränsningar 

BYGGBARA YTOR I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27

EN FJÄRDEDEL AV MARKEN INOM 500 ME-

TER FRÅN YTTERBY STATION HAR STOR 

FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL

I förtätningsscenariot bebyggs ytor inom 500 
meter från stationen med inga eller måttliga be-
gränsningar. Utanför 500 meter bebyggs enbart 
ytor med inga begränsningar.

Under dessa förutsättningar visar förtätningsce-
nariot på stor förtätningspotential inom 500 me-
ter från stationen i Ytterby. 25 % av ytan (200 000 
kvm) har här inga eller måttliga begränsningar. 

Inom 500 - 1 000 meter från stationen finns fram-
för allt förtätningspotential i de västra och norra 
delarna. Jordbruksmarken i sydost innehar dock 
bara måttliga begränsningar. Vid än mer ökade 
drivkrafter  för förtätning i Ytterby skulle dessa 
större potentiella förtätningsytor kunna ge ett 
stort tillskott till den i redan i övrigt stora förtät-
ningspotentialen. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen bör ny-
produktion av bostäder minimeras utanför 1 000 
meter från Ytterby station till dess att områdena 
innanför är bebyggda.  

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd : Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen

BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: KASTELLEGÅRDEN 1:1

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28

I kartorna här nedan redovisas den jordbruks-
mark som tillhör fastigheten Kastellegården 1:1  
och som ägs av Statens Fastighetsverk. Staten har 
genom Näringslivsdepartementet inkommit med 
en förfrågan om Kungälv kommun är intresserad 
av att köpa delar av fastigheten för att bygga bostä-
der. Vid tidpunkten för datainsamling till denna 
studie hade denna förfrågan inte inkommit. På 
grund av detta har inte förtätningspotentalen i 

Kastellegården beräknats. Om Kastellegården 1:1 
hade inkluderats som förtätningsyta i förtätnings-
scenariot på föregående sida skulle antalet bostäder 
inom 1 km från Ytterby station ha ökat avsevärt.

För att visa på vilka begränsningar för förtätning 
som här finns har fastigheten överlagrats med kart-
lagda måttliga och stora begränsningar samt ytor 
som anses ej byggbara i nuläget. 

Kartläggningen visar att det framför allt är stations-
nära åkermark som utgör en begränsning för förtät-
ning på Kastellegården. Denna begränsning anses 
emellertid som måttlig av kommunen. I kombination  
med att fastigheten precis angränsar till  området 
inom 500 meter från stationen   kan en förtätning 
här ändå ses som i linje med de generella riktlinjerna 
om hållbar förtätning som här föreslås. 

Ka
st
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rd

en
 1:

1

MÅTTLIGA BEGR ÄNSNINGAR STOR A BEGR ÄNSNINGAR EJ BYGGBART

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 
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Riktlinjer för områdesexploatering inom 500 meter: 0,5

Idag: 0,36*

Med förtätningsscenario: 0,44-0,56 (tomtexploatering  0,5-1)   

Riktlinjer för områdesexploatering mellan 500-1 000 meter: 0,25

Idag: 0,08**

Med förtätningsscenario: 0,12-0,21 (tomtexploatering 0,25-1,0) 

LÄMPLIG TOMTEXPLOATERING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29

Utifrån riktlinjer om hållbar täthet på områdesni-
vå i föregående kapitel har olika exploateringstal 
på tomtnivå här undersökts.  Tomtexploateringen  
är här inte mål i sig utan kan ses som ett medel för 
att uppnå en tillräcklig täthet på områdesnivå.  
Det undersökta spannet av tomtexploateringen är 
anpassat till småstadens skala (se nästa sida för 
bebyggelsereferenser). I förtätningsscenariot är 
det dessutom rimligt att utgå från en högre tomt-
exploatering inom 500 meter då riktlinjerna om 
områdesexploatering här är högre.

Med tomtexploatering 1,0 uppnås tillräcklig tät-
het enligt riktlinjerna. Detta beror till stor del på 
de omfattande ytor som finns att förtäta på. Tomt-
exploatering 1,0 innebär att lämpliga bebyggelse-
typer såsom täta småhuskvarter och även lägre 
flerbostadshuskvarter möjliggörs.

Samtidigt visar beräkningen till höger att en tomt-
exploatering på 1,0 inte är tillräcklig för att uppnå 
tillräcklig täthet inom 500-1000 meter. För att 
uppnå detta skulle antingen en högre tomtexploa-
tering eller en förtätning av exempelvis Kastel-
lellgården  1:1 behövas. Detta bör utredas vidare. 

I beräkningen av områdesexploatering har 20 % 
av förtätningsytorna reserverats för gatumark i 
samband med ny bebyggelse.

* Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta

** Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta
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EXEMPEL PÅ HUSREFERENSER

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30

0,1 0,5 2 2,5 4

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad tomtexploatering mellan 500 - 1 000 m

Fristående enfamiljshus

Kedjehus i sutteräng

Radhus 

Friliggande högre  

flerbostadshus  

Stadsradhus 

1 1,5

Tät varierad kvartersbebyg-

gelse (Vallastaden)

Tät låg kvartersstad  

(Kalmar)

Tät hög kvartersstad  

(Sofo, Stockholm)
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BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31

Utifrån förtätningsscenariots utbyggnadsytor 
och valda tomtexploateringstal så kan en total 
förtätningspotential på ca 4 000 bostäder inom 1 
km från stationen uppskattas.
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0,5-1 0,25-0,5

600 000 BTA

200 000 BTA INOM 500 M                400 000 BTA INOM 500-1 000 METER 

MED 50 % BOYTA                                   MED 75 % BOYTA

1 000 BOSTÄDER 3 000 BOSTÄDER

4 000 BOSTÄDER

BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

Utifrån summerad mängd BTA (våningsyta) i förtätningsscenariot och av-

drag för övrig lokalyta och samhällsservice ges här en potential för 4 000 

tillkommande bostäder inom 1 km från Ytterby station
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STADSKVALITET I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32

MARK ANVÄNDNING IDAG    

 Kvartersmark 23% 

  Offentlig platsmark  27%

 Gatumark  13 %

 Övriga ytor  37 %

Med studien Värdeskapande stadsutveckling 
(Göteborgs stad, GR et al 2016) har stadskvalite-
ter för såväl bostäder, kontor och handel kartlagts 
inom Göteborgsregionen. Resultatet har baserats 
på marknadspris per kvm, men också  kötid för 
hyresrätt och de boendes egna nöjdhet med sin 
stadsdel vad gäller bostäder.  De viktigaste stads-
kvaliteterna, som får människor att trivas där de 
bor är att det ska vara både tillgängligt, tätt och 
rekreativt.  

Då förtätningsscenariot  innebär en högre  täthet 
inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt med yta för offentlig platsmark sparas, 
ger förtätningsscenariot mycket goda förutsätt-
ningar för en ökad stadskvalitet i Ytterby.  För att 
ytterligare öka sin attraktivitet på bostadsmark-
naden i enlighet med resultatet från stadskvali-
testudien, bör ny bebyggelse medverka till att fler 
gator får entréer  vända mot sig och att kvarter for-
mas med tydliga gårdar. 

För att skapa ett tillräckligt underlag för ett att-
raktivt utbud av service blir det också viktigt från 
kommunens sida att attrahera fler arbetsplatser 
till de stationsnära områdena. Arbetsplatser är  
generellt mer betydelsefulla än bostäder då de ar-
betande i högre grad befolkar området dagtid. Här 
i ligger antagligen den största utmaningen i det 
vidare arbetet med att skapa hållbara attraktiva 
stationssamhällen.

RIKTLINJER FÖR MARK ANVÄNDNING

 Kvartersmark 30-40 % 

 Offentlig platsmark minst 15 %

 Gatumark  20-30 %

 Övriga ytor Max 10 %

IDAG    FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO  

 Kvartersmark 40 % 

 Offentlig platsmark  15 %

 Gatumark  12 %

 Övriga ytor  33 %

MARKANVÄNDNING
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PLANSKILDHET 
KODE

KUNGÄLVS KOMMUN

Förslag på planskilda korsningar för ersättning av plankorsning vid passage av järnvägen. 
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Trafikutredning 2021

Under 2021 tog Sigma trafikkonsulter fram skissförslag på passager över 

och under Bohusbanan i Kode. Tre olika lägen har identifierats som möjliga 

för passage av bil. Dessutom har passage vid tågstationen för gång- och 

cykel studerats samt möjligheten till planskild gång- och cykelbana vid 

Hedsvägen. 

Arbetsgruppen för FÖPen har kompletterat utredningen med fler för- och 

nackdelar med förslagen.



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

Utredningar för Kode med inriktning trafik 

• 2012 Trafikutredning med förslag på passager över/ under järnvägen

• 2017 en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för järnvägspassagen

• 2021 Trafikutredning för ny skola i centrala Kode och en trafikutredning 

med uppdraget att titta på 3 alternativa platser med väg/ gång/ cykel 

koppling. Alternativ som redogör för över eller under järnvägen.

• 2021-09-12 Trafikutredning med 3 platser på förslag på planskildhet  med 
järnvägen i samband med FÖP Kode.

Bakgrund
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Trafikutredning

Markanvändningskarta UTKAST nov21

3

1

2

4

Beskrivning av numreringen för planskildhet vid järnvägen. 
1. Norra läget – 1a. bro och 1b. tunnel
2. Hedsvägen – 2a. bro, 2b. tunnel och 2c. nedsänkning. Samt GC-2d.bro och 2e. 

tunnel
3. Södra läget – 3.a bro
4. Vid tågstationen – 4a. bro med hiss och 4b. bro med trappa

I uppdraget har hänsyn tagits till framtida dubbelspår och krav på höjd över järnväg.  
Samt att det vid anslutningspunkterna till befintlig väg har förslagits cirkulationsplats. 
För de större vägarna i Kode är Trafikverket väghållare och för bostadsgatorna är Kode 
vägförening väghållare.

Uppdraget
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1A. NORRA LÄGET - VÄGBRO
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FÖRDELAR

 Berör få verksamheter/ bostäder.  

 Möjliggör centrumutveckling i 
söder.

 Ger en ny trafikstruktur norr om 
samhället med möjlighet till 
ringled. 

 Liten påverkan på tåg- och 
biltrafiken under byggnation. 
Centrala verksamheter går 
fortfarande att nå under 
byggnation.

NACKDELAR

 Kräver åtkomst till privat 
jordbruksmark.

 Kostnad markinlösen.

 Ev kan förflyttning av centrum 
ske?

 Innebär behov av två väglänkar 
att även befintlig väglänk behålls.

 Stor påverkan på det flacka 
landskapets karaktär.

UPPSKATTAD KOSTNAD

1A. NORRA LÄGET - VÄGBRO

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

29 500 000 kr  5 900 000 kr  4 500 000 kr  8 900 000 kr  48 800 000 kr 
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1B. NORRA LÄGET - VÄGTUNNEL
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FÖRDELAR

 Berör få verksamheter/ bostäder.  

 Möjliggör centrumutveckling i 
söder.

 Ger en ny trafikstruktur norr om 
samhället med möjlighet till 
ringled. 

 Liten påverkan på biltrafiken 
under byggnation. Centrala 
verksamheter går fortfarande att 
nå under byggnation.

 Liten påverkan på 
landskapsbilden.

NACKDELAR

 Kräver åtkomst till privat 
jordbruksmark.

 Kostnad markinlösen.

 Ev kan förflyttning av centrum 
ske?

 Innebär behov av ytterligare 
väglänk i o m långt från bef
infrastruktur (Hedsvägen)

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid. 

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

1B. NORRA LÄGET - VÄGTUNNEL

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

31 200 000 kr  6 300 000 kr  4 700 000 kr  9 400 000 kr  51 600 000 kr 
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2A. HEDSVÄGEN - VÄGBRO 
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FÖRDELAR

 Central placering

 Ingen ny vägdragning väster om 
järnvägen

 Delvis kommunal mark

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Kostnad markinlösen.

 Skär igenom centrumområdet.

 Tar bort hela befintliga korsningen 
vid Jörlandavägen och ny 
anslutning till Kodevägen krävs.

 Lösning för omledning av trafik 
medan bygget sker. 

 Behöver långa ramper vilket tar 
hela befintliga vägen i anspråk. 

 Påverkan på stadsbilden genom 
höga pelare.

2A. HEDSVÄGEN ‐ VÄGBRO  

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

21 500 000 kr  4 300 000 kr  3 300 000 kr  6 500 000 kr  35 600 000 kr 



105/22 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd - KS2020/1689-33 Fördjupad översiktsplan för Kode , beslut om samråd :  Trafikutredning planskildhet Kode

2B. HEDSVÄGEN VÄGTUNNEL 
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FÖRDELAR

 Centralt läge.

 Befintligt läge, gällande 
trafikstruktur.

 Delvis kommunal mark.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Kräver markinlösen.

 Påverkar flera verksamheter. 

 Skapar en barriär i i centrum.

 Ny anslutning till Kodevägen krävs. 

 Lösning för omledning av trafik vid byggnation. 

 Lösning för vatten i tunneln måste hanteras, 
krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt stoppas under 
byggtid. - (vid gjutning)

 Brant lutning både för fordon och oskyddade 
trafikanter

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

13 100 000 kr  2 700 000 kr  2 000 000 kr  4 000 000 kr  21 800 000 kr 

2B. HEDSVÄGEN ‐ VÄGTUNNEL 
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2C. HEDSVÄGEN ‐ NEDSÄNKNING OCH CIRKULATION
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FÖRDELAR

 Befintligt läge.

 Central placering.

 Jörlandavägen kvar som helhet.

NACKDELAR

 Stora ingrepp och många 
fastigheter behövs tas i anspråk. 

 Kräver markinlösen.

 Skapar en oattraktiv centrummiljö 
för gående och cyklande.

 Nya anslutningar mot 
Jörlandavägen.

 Kräver omledning av trafik under 
byggnation. 

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid.

2C. HEDSVÄGEN - NEDSÄNKNING OCH CIRKULATION

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

35 800 000 kr  7 200 000 kr  5 400 000 kr  10 800 000 kr  59 200 000 kr 
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3A. SÖDRA LÄGET - VÄGBRO
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FÖRDELAR

 Fordonstrafiken leds utanför 
bostadsområden och 
centrumbebyggelse.

 Ansluter till område som föreslås 
omvandlas till centrumbebyggelse och 
kan anpassas till ny byggnation av 
området.

 Förhållandevis central placering.

 Liten påverkan på biltrafiken under 
byggnation. 

 Centrala verksamheter går fortfarande 
att nå under byggnation.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Tar verksamheter i anspråk. 

 Kräver markinlösen.

 Ny anslutning till Jörlandavägen
krävs. 

 Påverkar centrummiljön med höga 
pelare.

3A. SÖDRA LÄGET - VÄGBRO

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

59 500 000 kr  11 900 000 kr  9 000 000 kr  17 900 000 kr  98 300 000 kr 
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Planskildhet för Gång- och cykel

Om ny planskildhet för fordonstrafik och gång/cykel löses i ett annat läge 
kan Hedsvägen byggas om för endast gång- och cykel.

Två alternativ är framtagna med en bro och en tunnel.
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2D. HEDSVÄGEN - GC-BRO
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FÖRDELAR

 Befintlig korsning kan behållas. 

 Centralt läge.

 Kräver lägre höjd än vägbro. 1m 
lägre konstruktion. 

 Delvis kommunal mark.

NACKDELAR

 Inkräktar på privata fastigheter.

 Påverkar centrummiljön på grund 
av hög höjd. 

 Kan upplevas otrygg för 
oskyddade trafikanter.

 Kräver markinlösen.

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

21 700 000 kr  4 400 000 kr  3 300 000 kr  6 600 000 kr  36 000 000 kr 

2D. HEDSVÄGEN - GC-BRO
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2E. HEDSVÄGEN - GC-TUNNEL 
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FÖRDELAR

 Centralt läge.

 Ökad framkomlighet för 
oskyddade trafikanter. 

 Bef höjder på Jörlandavägen och 
Hedsvägen kan nyttjas.

 Till viss del kommunal mark.

NACKDELAR

 Ny anslutning till Kodevägen 
krävs.

 Lösning för vatten i tunneln måste 
hanteras, krävs pumpstation.  

 Tågtrafiken behöver eventuellt 
stoppas under byggtid.

 Brant lutning.

 Berör privat och statlig mark.

 Kräver markinlösen.

2E. HEDSVÄGEN - GC-TUNNEL 

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

8 300 000 kr  1 700 000 kr  1 300 000 kr  2 500 000 kr  13 800 000 kr 
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Hur kan vi ta oss över eller 
under järnvägen?

TÅGSTATION
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4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED HISS
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FÖRDELAR

 Berör främst kommunal och 
statlig mark.

 Skapar bra tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter.  

 Väderskydd. 

 Cyklisterna kan cykla över.

NACKDELAR

 Bilparkering vid perrong tas i 
anspråk.

 Långa  ramper för att uppnå god 
tillgänglighet.

 Gestaltningsmässigt inte 
anpassat till Kode.

 Berör statlig mark, kan innebära 
längre process.

UPPSKATTAD KOSTNAD
Kostnad 

entreprenad
Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

21 500 000 kr  4 300 000 kr  3 300 000 kr  6 500 000 kr  35 600 000 kr 

4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED HISS
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4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED TRAPPA
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FÖRDELAR

 Skapar bra tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter.  

 Cyklisterna kan cykla över.

 Berör statlig mark, inte privat.

NACKDELAR

 Berör statlig mark, kan innebära 
längre process.

 Gestaltningsmässigt inte 
anpassat till Kode.

 Långa ramper med 90 graders 
svängar gör att cykeln har 
hastighet noll i svängen.

 Inkräktar på bilparkering och 
fastigheter. 

 Dålig tillgänglighet för 
rörelsehindrade endast trappor.

 Dålig tillgänglighet till perrong för 
rörelsehindrade. 

4B. TÅGSTATION - GC-BRO MED TRAPPA

UPPSKATTAD KOSTNAD

Kostnad 
entreprenad

Projektering och 
byggledning, 20%

Trafikanordningar, 
15%

Generell 
osäkerhet, 30%

Total kostnad

9 200 000 kr  1 900 000 kr  1 400 000 kr  2 800 000 kr  15 300 000 kr 
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Markanvändningskarta UTKAST nov21

3

1

2

4

1.Norra läget – En ny vägkoppling mellan Kodevägen och väg 574 kan vara ett komplement till Hedsvägen och kanske en 
framtida ringled (streckad linje). Alternativet innebär begränsar centrumutvecklingen i o m fortsatt genomfartstrafik på bef
vägar. En fördel att få fastigheter blir berörda. 

2. Hedsvägen – En planskildhet på befintlig väg ökar tillgängligheten oavsett bro eller tunnel.  Föreslagna lösningar är 
utrymmeskrävande vilket innebär att många fastigheter blir berörda och begränsar centrumutvecklingen.

3. Södra läget – En ny vägbro mellan Hedsvägen och väg E6 ramp ökar tillgänglighet och möjliggör för att leda runt 
genomfartstrafik både i sydnordlig och östvästlig riktning.  Alternativet möjliggör också för en bättre centrumutveckling och 
färre fastighetsägare blir berörda. 

4. Vid tågstationen – GC-bro med kopplingar mot till perrong har långa ramper och bristande gestaltning. 

Sammanfattning
Övrigt:
Saknar förslag 
på Tunnel i 
södra läget 
samt tunnel vid 
tågstationen

Kostnaderna för 
alternativ 
variera pga av 
längden på bro/ 
tunnel. 35- 100 
Mkr

Planerade 
komplettering
ar:
Busstation med 
GC-tunnel vid 
tågstation.
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Vidare arbete

FÖPen beskriver ett framtida centrumområdet med en blandning av bostäder och lokaler nära 

stationen för en utveckling av ett attraktivt stationssamhälle. Centrummiljön ska inbjuda till att gå och 

cykla. En ny trafiklösning ska inte skapa oattraktiva miljöer.  

Samtidigt ska inte nya trafiklösningar skapa mer bilåkande. Finns det behov av att leda om 

genomfartstrafiken och om detta görs innebär det möjlighet till bostäder? Flera planskilda GC-

kopplingar för att öka tillgängligheten? Utvärdera hur ska vi integrera infrastrukturen med 

centrumutveckling? Vilken lösning är mest fördelaktig?  Behålla bef korsning vid järnvägen?

Allt är möjligt att bygga. Det frågeställningarna som finns är:

• Saknar rådighet  - Kommunen behöver ta över huvudmannaskapet på ett flertal vägar  -

vägförening/ Trafikverket?

• Statligt - Om Trafikverket bygger finns risk för långa ledtider och högre kostnader. Om kommunen 

rådighet kan kommunen bygga enligt plan.

• Pågående planer att ta hänsyn till - framtida regional cykelväg, utbyggnad av södra Bohusbanan 

och Skagerrakbana. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-08
Sida 22 (25)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 138/2022

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning
För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram.
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, 
avseende exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur 
samhället ska knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur 
grönstrukturen kan utvecklas avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna 
utveckling ska genomföras.
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv;
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång 
sikt även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande 
miljöpåverkan men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala 
konsekvenser om dessa frågor inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare 
innebär kostnader för kommunen där behov finns av skolor, äldreboende, gång- och 
cykelbanor, parkytor m.m. I Kode är även frågan om planskildkorsning viktig ur både socialt 
och ekonomiskt perspektiv.

Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 
2021, den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband 
med arbetet med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram 
som ligger som bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, 
Geoteknisk utredning, Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en 
planskild korsning vid Bohusbanan.

I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och 
kommunal nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det 
övergripande målet kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle. FÖPen 
innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och 
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra 
skyddade områden. Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt 
vilka förändringar som FÖPen innebär.

Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering 

och
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet 
över, som t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att 
kommunen verkar för eller deltar i dialoger för att påverka.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-08
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd
Bilaga Medborgardialog FÖP Kode
Bilaga FÖP Kode samrådshandling
Bilaga Vision FÖP Kode
Bilaga Grönstrukturplan Kode
Bilaga Dagvattenutredning Kode.pdf
Bilaga landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt
Bilaga Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode
Bilaga Social konsekvensanalys FÖP Kode
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys FÖP Kode
Bilaga Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen
Bilaga Trafikutredning planskildhet Kode

Förslag till kommunstyrelsen
Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd 
enligt plan och bygglagen 3 kap 8 §.

__________

Expedieras till: linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se
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§ 138/2022

Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning
För Kode har ett samrådsförslag på en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram.
FÖPen anger hur kommunen anser att mark- och vattenområden i Kode ska användas, 
avseende exploatering av de centrala delarna och bevarande av de yttre områdena, samt hur 
samhället ska knytas ihop med stråk för gående och cyklister. Den visar på hur 
grönstrukturen kan utvecklas avseende både rekreation, dagvatten/skyfallshantering samt 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den anger även riktlinjer för hur denna 
utveckling ska genomföras.
Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv;
miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade
bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar utveckling på lång 
sikt även om ett antal osäkerhetsfaktorer finns. En översiktsplan innebär alltid betydande 
miljöpåverkan men omfattningen behöver hanteras. En utveckling kan få sociala 
konsekvenser om dessa frågor inte hanteras i kommande utveckling. Ett ökat antal invånare 
innebär kostnader för kommunen där behov finns av skolor, äldreboende, gång- och 
cykelbanor, parkytor m.m. I Kode är även frågan om planskildkorsning viktig ur både socialt 
och ekonomiskt perspektiv.

Viktiga utgångspunkter i planarbetet har varit Medborgardialogen som genomfördes våren 
2021, den politiska Visionen för Kode samt den s.k. Täthetsanalysen som gjordes i samband 
med arbetet med FÖP Ytterby. Under processens gång har ytterligare underlag tagits fram 
som ligger som bilagor till FÖPen. Det är Grönstrukturplan, Dagvatten/skyfallsutredning, 
Geoteknisk utredning, Landskapshistorisk analys samt en Trafikutredning med fokus på en 
planskild korsning vid Bohusbanan.

I samrådshandlingen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och 
kommunal nivå som FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, målbilder och vision. Det 
övergripande målet kan sägas vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle. FÖPen 
innehåller en Strategisk karta över hur Kode kan utvecklas, Mark- och 
vattenanvändningskartan för markanvändningen samt karta över riksintressen och andra 
skyddade områden. Kapitlet ”Förutsättningar och riktlinjer” beskriver tematisk, nuläge samt 
vilka förändringar som FÖPen innebär.

Förvaltningens bedömning är att Kode kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering 

och
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark.
Vissa förutsättningar för ett attraktivt samhälle har kommunen inte mandat eller rådighet 
över, som t.ex. utveckling av Bohusbanan, vissa naturområden och stråk, då krävs att 
kommunen verkar för eller deltar i dialoger för att påverka.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-08
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördjupad översiktsplan för Kode, beslut om samråd
Bilaga Medborgardialog FÖP Kode
Bilaga FÖP Kode samrådshandling
Bilaga Vision FÖP Kode
Bilaga Grönstrukturplan Kode
Bilaga Dagvattenutredning Kode.pdf
Bilaga landskapshistorisk analys FÖP Kode lätt
Bilaga Övergripande Geoteknisk- och bergteknisk utredning
Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning FÖP Kode
Bilaga Social konsekvensanalys FÖP Kode
Bilaga Ekonomisk konsekvensanalys FÖP Kode
Bilaga Täthetsanalys Hållbar täthet i stationssamhällen
Bilaga Trafikutredning planskildhet Kode

Förslag till kommunstyrelsen
Fördjupad översiktsplan för Kode i Kungälvs kommun godkänns för samråd 
enligt plan och bygglagen 3 kap 8 §.

__________

Expedieras till: linda.andreasson@kungalv.se

För kännedom till: ida.brogren@kungalv.se fredric.arpfjord@kungalv.se
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Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring 
Äslingsvägen och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352-1) 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller 
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med 
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens 
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt att 
se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet gäller 
fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973. 

 
Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och enskilt 
avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts kunna utgöra 
del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny spillvattenledning med 
tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till kommunalt spillvatten.  

 
Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i 
området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens krav på kommunala 
vattentjänster för vatten och spillvatten.  
 
Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare rättigheter och 
skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna. 
 
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 
 

Juridisk bedömning  

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av vattenleverans 
och omhändertagande av spill- och/eller dagvatten finns med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa eller miljön.  
 
Upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av kommunalt VA följer vattentjänstlagens 
syfte. Kommunen är huvudman för vattentjänster inom verksamhetsområdet. 
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Förvaltningens bedömning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har med stöd av 51 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(vattentjänstlagen) förelagt Kungälvs kommun att senast 2022-12-31 bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas samt att tillgodose vattentjänsterna 
för det specifika området genom en allmän VA-anläggning.  
Fastigheter kring Äslingsvägen och inom Tofteberget har behov av vattenförsörjning och avledning 
av spillvatten genom en allmän VA-anläggning.  

 
Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp vilken förvaltas av föreningen Toftebergets VA-
samfällighet. Föreningen har idag kommunalt vatten och enskilt avlopp med reningsverk. 
Föreningens VA-anläggning har bedömts kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen och 
för att tillgodose fastigheternas långsiktiga behov av vattentjänster avser kommunen att överta 
samfällighetens VA-anläggning samt att anlägga ny spillvattenledning med tillhörande pumpstation. 

 
Fastigheterna som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde framgår av bilaga 1 (Karta 
verksamhetsområde) samt bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-
13.  

 
Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i 
området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens krav på kommunala 
vattentjänster för vatten och spillvatten. 
 
 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en allmän 
VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, vilket följer 
kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att alla ska ha 
tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. Tillgång på rent 
dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för fastigheter som ansluts till 
den allmänna VA-anläggningen.  
 
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa och välbefinnande), 6 (Rent 
vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och hållbart samhälle) 
och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling) krävs 
att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som ställs på den kommunala VA-
hanteringen.  

 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Kommunens gällande ”VA-utbyggnadsplan, plan” Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad 
av den allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala 
vattentjänster. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma.  
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Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv. 

En utökning av verksamhetsområdet och den allmänna VA-anläggningen innebär för VA-
huvudmannen ett ökat administrativt arbete samt drift- och underhållsansvar.  
 

Ekonomisk bedömning 

VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter för anslutning till och därefter avgifter för 
brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer att tas ut i enlighet med vid var tid gällande 
VA-taxa. 
 

Förslag till beslut 

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13. 
 

 
 
Anders Holm Marcus Spovell 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik 
 
 
 
 
Expedieras till:   Samhälle och utveckling Marcus Spovell, Rebecka Stomvall Gill 

För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wegén, Sofie Erlandsson  
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2022-09-12

KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
TJUVKIL

Ritn. nr

9

.

1:7 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten
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Bilaga 2
Fastighetsförteckning Verksamhetsområde 

KS2022/1352
Datum: 2022-09-13

Vattentjänster: Vatten (V), Spillvatten (S), Dagvatten, fastighet/gata (Df)/(Dg)

Fastighetsbeteckning Vattentjänst/er
BLOCKUDDEN 1:1 V, S
LYCKE-KROKEN 1:40 V, S
LYCKE-KROKEN 1:42 V, S
LYCKE-KROKEN 1:43 V, S
LYCKE-KROKEN 1:44 V, S
LYCKE-KROKEN 1:45 V, S
LYCKE-KROKEN 1:46 V, S
LYCKE-KROKEN 1:47 V, S
LYCKE-KROKEN 1:48 V, S
LYCKE-KROKEN 1:49 V, S
LYCKE-KROKEN 1:50 V, S
LYCKE-KROKEN 1:51 V, S
LYCKE-KROKEN 1:60 V, S
LYCKE-KROKEN 1:61 V, S
LYCKE-KROKEN 1:80 V, S
LYCKE-KROKEN 1:81 V, S
LYCKE-KROKEN 1:124 V, S
TJUVKIL 10:1 V, S
TJUVKIL 11:1 V, S
TJUVKIL 12:1 V, S
TJUVKIL 13:1 V, S
TJUVKIL 14:1 V, S
TJUVKIL 15:1 V, S
TJUVKIL 16:1 V, S
TJUVKIL 17:1 V, S
TJUVKIL 18:1 V, S
TJUVKIL 19:1 V, S
TJUVKIL 2:73 V, S
TJUVKIL 2:74 V, S
TJUVKIL 2:75 V, S
TJUVKIL 2:170 V, S
TJUVKIL 2:77 V, S
TJUVKIL 2:78 V, S
TJUVKIL 2:79 V, S
TJUVKIL 20:1 V, S
TJUVKIL 21:1 V, S
TJUVKIL 22:1 V, S
TJUVKIL 23:1 V, S
TJUVKIL 24:1 V, S
TJUVKIL 25:1 V, S
TJUVKIL 26:1 V, S
TJUVKIL 27:1 V, S
TJUVKIL 28:1 V, S
TJUVKIL 3:43 V, S
TJUVKIL 3:44 V, S
TJUVKIL 3:45 V, S
TJUVKIL 3:46 V, S
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Bilaga 2
Fastighetsförteckning Verksamhetsområde 

KS2022/1352
Datum: 2022-09-13

Fastighetsbeteckning Vattentjänst/er
TJUVKIL 3:47 V, S
TJUVKIL 3:48 V, S
TJUVKIL 3:50 V, S
TJUVKIL 3:51 V, S
TJUVKIL 3:53 V, S
TJUVKIL 3:54 V, S
TJUVKIL 3:55 V, S
TJUVKIL 3:56 V, S
TJUVKIL 3:58 V, S
TJUVKIL 3:59 V, S
TJUVKIL 3:60 V, S
TJUVKIL 3:62 (Del av) V, S
TJUVKIL 3:64 V, S
TJUVKIL 30:1 V, S
TJUVKIL 31:1 V, S
TJUVKIL 6:1 V, S
TJUVKIL 7:1 V, S
TJUVKIL 8:1 V, S
SPAGHAMN 2:1 V, S
SPAGHAMN 2:2 V, S
SPAGHAMN 2:3 V, S
TJUVKIL 2:162 V, S
TJUVKIL 2:163 V, S
TJUVKIL 2:29 V, S
TJUVKIL 2:30 V, S
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 116/2022

Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen 
och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller 
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med 
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens 
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt 
att se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet 
gäller fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973.

Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och 
enskilt avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts 
kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny 
spillvattenledning med tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till 
kommunalt spillvatten. 

Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-
anläggningen i området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens 
krav på kommunala vattentjänster för vatten och spillvatten. 

Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna.

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen och 
Tofteberget i Tjuvkil
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde KS2022-1352
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde KS2022-1352

Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

__________
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§ 251/2022

Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen 
och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352)

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt
att se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet
gäller fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973.
Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och
enskilt avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts
kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny
spillvattenledning med tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till
kommunalt spillvatten.
Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna 
VAanläggningen
i området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens
krav på kommunala vattentjänster för vatten och spillvatten.
Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare
rättigheter och skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna.
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen och
Tofteberget i Tjuvkil
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde KS2022-1352
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde KS2022-1352
Protokollsutdrag utskottet för samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna 
i bilaga 2 (Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

__________

Expedieras till: Samhälle och utveckling Marcus Spovell, Rebecka Stomvall Gill
För kännedom till: Samhälle och utveckling Elisabeth Wegén, Sofie Erlandsson
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§ 116/2022

Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen 
och Tofteberget i Tjuvkil (Dnr KS2022/1352)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområde när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och/eller 
dagvatten finns, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. I enlighet med 
vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens 
verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
senast 2022-12-31 inrätta verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten samt 
att se till att vattentjänsterna tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Föreläggandet 
gäller fastigheter i Tjuvkil kring Äslingsvägen och Tofteberget, Dnr KS2013/973.

Majoriteten av fastigheterna som föreslås ingå i verksamhetsområdet är anslutna till en 
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, vilken idag har kommunalt vatten och 
enskilt avlopp. Kommunen avser att överta gemensamhetsanläggningen då den bedömts 
kunna utgöra del av den allmänna VA-anläggningen. Därtill ska kommunen anlägga ny 
spillvattenledning med tillhörande pumpstation för att koppla in fastigheterna till 
kommunalt spillvatten. 

Genom upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av den allmänna VA-
anläggningen i området Tofteberget i Tjuvkil uppfyller Kungälv kommun Länsstyrelsens 
krav på kommunala vattentjänster för vatten och spillvatten. 

Inom verksamhetsområdet har VA-huvudmannen (kommunen) och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter då vattentjänstlagen, ABVA samt VA-taxa gäller för parterna.

Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för fastigheter kring Äslingsvägen och 
Tofteberget i Tjuvkil
Bilaga Bilaga 1_Karta verksamhetsområde KS2022-1352
Bilaga Bilaga 2_Fastighetsförteckning verksamhetsområde KS2022-1352

Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet 
med vattentjänstlagen och Länsstyrelsen beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsföreteckning verksamhetsområde) daterad 2022-09-13.

__________
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Gåva till föreningar som firar jubileum (Dnr KS2022/1791-1)

Sammanfattning

I Kungälvs kommun finns det idag 152 aktiva föreningar. Kommunen har en lång tradition av
föreningsliv. Det ideella föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda unga och äldre ett
rikt fritidsutbud. Delaktighet i föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet och
föreningslivet är en viktig del av samhället och demokratin. Av de 152 föreningarna erhåller 138
ideella föreningar (idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar) föreningsbidrag av Kungälvs
kommun.

I Kungälvs kommun har det sedan tidigare funnits en sed där kommunen uppvaktar ideella
föreningar som fyller 100 år. Gåvan utgör diplom och 10 000 kronor, vilket utgör 100 kronor per år.
Då vi har ett flertal föreningar som inte har funnits till lika länge, men vars jubileum också bör firas
föreslås jubileumsgåvan utökas till att utöver 100-år omfatta firande av 25-, 50- och 75-årsjubileum.
I likhet med 100-årsgåvan omfattar 25-, 50- och 75-årsgåvorna 100 kronor per år. Det blir därmed
2 500 kronor i gåva till föreningar som fyller 25 år, 5 000 kronor till föreningar som fyller 50 år och
7 500 kronor till föreningar som fyller 75 år.

Riktlinjen för föreningsbidrag fastslår regler, förhållningssätt och värderingar som föreningar ska
följa för att vara berättigade föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att dessa ramar för ideella
föreningar (exempelvis idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar) ska gälla även för
jubileumsgåvan.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige årligen under ett av sina sammanträden bjuder in
samtliga ideella föreningar som fyller år under det året för att uppmärksamma jubileet och dela ut
gåvan.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt gällande

riktlinje för föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av Kungälvs
kommun när de fyller 25, 50, 75 och 100 år.

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 75 år
och 10 000 kronor vid 100 år fyllda.

Juridisk bedömning

Det finns inga hinder enligt kommunallagen eller annan speciallagstiftning för kommuner att ge
gåvor till ideella föreningar som firar jubileum. Samma regler gäller för gåvan som för kommunala
föreningsbidrag, och regler för vilka föreningar som är berättigade till föreningsbidrag kommer att
gälla för gåvan också. Ärendet strider inte mot kommunallagens likställighetsprincip.

Förvaltningens bedömning

Kungälv kommun har en lång tradition av föreningsliv. Idag finns det totalt 152 föreningar i
kommunen. Av dessa erhåller 138 ideella föreningar (idrotts-, kultur-, sociala och
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pensionärsföreningar) föreningsbidrag av Kungälvs kommun. Övriga 14 föreningar är trossamfund 
och studieförbund. Det ideella föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda unga och 
äldre ett rikt fritidsutbud. Delaktighet i föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet 
och föreningslivet är en viktig del av samhället och demokratin.

I Kungälvs kommun har det sedan tidigare funnits en sed där kommunen uppvaktar ideella 
föreningar som fyller 100 år. Gåvan utgör diplom och 10 000 kronor, vilket utgör 100 kronor per år. 
Då vi har ett flertal föreningar som inte har funnits till lika länge, men vars jubileum också bör firas 
föreslås jubileumsgåvan utökas till att utöver 100-år omfatta firande av 25-, 50- och 75-årsjubileum.
I likhet med 100-årsgåvan omfattar 25-, 50- och 75-årsgåvorna 100 kronor per år. Det blir därmed 
2 500 kronor i gåva till föreningar som fyller 25 år, 5 000 kronor till föreningar som fyller 50 år och 
7 500 kronor till föreningar som fyller 75 år.

Förslaget är att det är ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag som omfattas 
(idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar). Styrdokumentet Riktlinjer för föreningsstöd 
sätter ramarna för vilka föreningar som är berättigade till föreningestöd och förvaltningen bedömer 
att dessa ramar kan gälla även för jubileumsgåvan.

Hanteringen av vilka föreningar är berättigade till denna gåva har hittills hanterats manuellt. Vid ett 
eventuellt beslut kommer förvaltningen att systematisera hanteringen av jubileumsgåvorna till 
ideella föreningarna som är aktiva i Kungälvs kommun. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige årligen under ett av sina sammanträden bjuder in 
samtliga ideella föreningar som fyller år under det året för att uppmärksamma jubileet och dela ut 
gåvan.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla 
åldrar. Till detta mål är även kommunstyrelsens resultatmål om att fler barn, unga och äldre -
 inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv kopplat. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål nummer 17 om genomförande och globalt partnerskap. Delmål 17.17 om att 
uppmuntra effektiva partnerskap betonar vikten av att uppmuntra och främja effektiva offentliga och 
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på 
erfarenheterna från andra partnerskap.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet om jubileumsgåva till ideella föreningar aktiva i Kungälvs kommun är kopplat till riktlinjer för 
föreningsstöd. Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och 
säker hantering av föreningsstöd och sätter ramar för vilka föreningar som är berättigade att få 
denna typ av bidrag. Bland annat fastställs följande: 

Vilka föreningar är berättigade till stöd?
 För att en förening ska vara berättigad till stöd ska den:
 Bedriva ideell verksamhet inom Kungälvs kommuns geografiska område.
 Fungera enligt demokratiska principer.
 Föreningen ska aktivt verka för att avståndstagande från våld, droger, dopning, mobbning

och annan diskriminerande verksamhet.
 Ha, av medlemmar, godkände stadgar, vald styrelse, revisorer och organisationsnummer.
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 Styrelsen ska bestå av minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma
person. Revisorn kan inte samtidigt ingå i föreningens styrelse.

 Ha ett bankkonto registrerat i föreningens namn.
 Ha nödvändiga tillstånd för verksamheten samt vid behov rutiner och utrustning för

säkerhet.
 Implementera barnkonventionen i all verksamhet som rör barn och unga.
 Tillämpar Agenda 2030 i delar som passar föreningar
 Verka för alla föreningsmedlemmars rättigheter, skyldigheter och möjlighet till inflytande

och ansvar.
 Föreningens ledare skall verka för att bemöta antidemokratiska uttryck och stärka

organisationens demokratiska kultur.
 Ska redovisa minst sex bidragsberättigade sammankomster per år.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det ideella föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda unga och äldre ett rikt 
fritidsutbud. Delaktighet i föreningsliv skapar mötesplatser och minskar utanförskapet och 
föreningslivet är en viktig del av samhället och demokratin.

Uppvaktning av föreningar när de fyller, 25, 50, 75 och 100 år är ett vis för kommunen att 
uppmärksamma de ideella föreningarnas viktiga arbete och en fortsättning på traditionen i Kungälv. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv kommer ett eventuellt beslut innebära att ett system för när vilka 
föreningar ska få jubileumsgåva samt vilken summa den ska utgöra, måste skapas och 
upprätthållas. Genom samarbete med föreningarna kommer nödvändig information kunna 
inhämtas. 

Ekonomisk bedömning
Det finns idag ingen budget avsatt för jubileumsgåvor till ideella föreningar i Kungälvs kommun. 
Kostnaderna kommer att hanteras inom den övergripande budgeten där utrymme kommer att 
skapas genom omprioritering. 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt gällande riktlinje för 

föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av Kungälvs kommun när de fyller 25, 
50, 75 och 100 år.

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 75 år och 
10 000 kronor vid 100 år fyllda. 

Haleh Lindqvist 
Kommundirektör 
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Expedieras till: Katarina Vallström 
Helena Tellberg 

För kännedom till:
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§ 253/2022

Gåva till föreningar som firar jubileum (Dnr KS2022/1791)
Sammanfattning

I Kungälvs kommun finns det idag 152 aktiva föreningar. Kommunen har en lång tradition 
av föreningsliv. Det ideella föreningslivet är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda unga 
och äldre ett rikt fritidsutbud. Delaktighet i föreningsliv skapar mötesplatser och minskar 
utanförskapet och föreningslivet är en viktig del av samhället och demokratin. Av de 152 
föreningarna erhåller 138 ideella föreningar (idrotts-, kultur-, sociala och 
pensionärsföreningar) föreningsbidrag av Kungälvs kommun. 

I Kungälvs kommun har det sedan tidigare funnits en sed där kommunen uppvaktar ideella 
föreningar som fyller 100 år. Gåvan utgör diplom och 10 000 kronor, vilket utgör 100 
kronor per år. Då vi har ett flertal föreningar som inte har funnits till lika länge, men vars 
jubileum också bör firas föreslås jubileumsgåvan utökas till att utöver 100-år omfatta firande 
av 25-, 50- och 75-årsjubileum. I likhet med 100-årsgåvan omfattar 25-, 50- och 75-årsgåvorna 
100 kronor per år. Det blir därmed 2 500 kronor i gåva till föreningar som fyller 25 år, 5 000 
kronor till föreningar som fyller 50 år och 7 500 kronor till föreningar som fyller 75 år.

Riktlinjen för föreningsbidrag fastslår regler, förhållningssätt och värderingar som 
föreningar ska följa för att vara berättigade föreningsbidrag. Förvaltningen bedömer att dessa 
ramar för ideella föreningar (exempelvis idrotts-, kultur-, sociala och pensionärsföreningar) 
ska gälla även för jubileumsgåvan. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige årligen 
under ett av sina sammanträden bjuder in samtliga ideella föreningar som fyller år under det 
året för att uppmärksamma jubileet och dela ut gåvan.  

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt 

gällande riktlinje för föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av 
Kungälvs kommun när de fyller 25, 50, 75 och 100 år.

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 
75 år och 10 000 kronor vid 100 år fyllda. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Gåva till föreningar som firar jubileum

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Ideella föreningar som är berättigade till föreningsbidrag enligt gällande 

riktlinje för föreningsbidrag uppmärksammas med gåva av Kungälvs kommun 
när de fyller 25, 50, 75 och 100 år.

2. Gåvan utgör 2 500 kronor vid 25 år, 5 000 kronor vid 50 år, 7 500 vid 75 år och 
10 000 kronor vid 100 år fyllda. 

__________

Fredrik Daun (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Se bilaga.
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Införande av avgift för användning av kommunens
elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg (Dnr
KS2022/1891-2)

Sammanfattning

Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag tas
ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. Med
stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad för
kommunen.

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra elleveranspunkter
som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser med tillgängliga
eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften.
Den elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen
återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under
höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för
elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att
öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär också
ett växande behov av laddningsmöjligheter.

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv kommuns
elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är inte hållbart och
förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via kommunens elleveranspunkter, av
fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet och
Vattenfall har Marstrandsområdet.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun förfogar

över.
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara Kungälvs

energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls taxa i
Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och fartyg,
och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den elkostnad
kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för debitering

finns.
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Juridisk bedömning 
Kommunallagen 2 kap 5-7§ anger att kommunen får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som 
de tillhandahåller men att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för 
de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Kommunen får driva näringsverksamhet, om den 
drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna.

För ingångna gällande avtal där el ingår justeras dessa avseende möjligheten att ta ut taxa först vid 
avtalens utgång. 

Självkostnadsprincipen i kommunallagens kap 2 § 6 fastställer att kommuner och regioner inte får 
ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. 

Förvaltningens bedömning
Kungälvs kommun har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. Idag 
tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i parkeringsavgiften. Med 
stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna lösning bli en stor kostnad för 
kommunen. 

Liknande problematik som för elbilsladdare finns även för andra elleveranspunkter som 
förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och båtplatser med tillgängliga eluttag. 
Detta gäller för en del båtplatser inom hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den 
elen är tänkt att användas för underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen 
återkoppling på hur mycket el som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under 
höst, vinter och vår för de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för 
elmotorbåtar gör detta att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att 
öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner men även 
elfartyg innebär också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

I planeringen av parkeringsplatser i Kungälvs kommun är principen att parkeringarna ska 
samutnyttjas, dvs att de ska kunna användas av alla, vid olika tidpunkter på dygnet. En parkering 
som används av verksamheter och besökare på dagen ska kunna användas av boende och 
besökare på kvällen och under natten. Det ska även vara principen för laddpunkter för fordon. 

De laddare som exempelvis sätts upp vid en av våra verksamhetslokaler ska så mycket som möjligt 
kunna nyttjas av andra när verksamheten själv inte har behov av att nyttja dessa. Många 
medborgare som inte kan ladda hemma via egen laddare exempelvis boende i 
bostadsrättsföreningar eller hyresrätter samt besökare är beroende av att det finns andra 
tillgängliga alternativ.

Idag saknas en politiskt beslutad taxa för laddning av elfordon på kommunens laddare samt 
förbrukning av el via förvaltningens elleveranspunkter. Detta är inte ekonomiskt hållbart och 
förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning av elfordon och övrig förbrukning av el 
från kommunens elleveranspunkter är nödvändig.

En kort omvärldsanalys på priser för laddning av elfordon ger en kostnad på förnärvarande mellan 
ca 3-7 kr/kWh beroende på område och tillgängligt effektuttag (snabbladdning). 

En avgift på de laddpunkter och elleveranspunkter som Kungälvs kommun förvaltar i dagsläget och 
kommer att förvalta i framtiden behöver spegla de priser som andra leverantörer har, respektive 
Kungälvs kommun betalar för att inte skapa en osund konkurrens. I rådande läge med mycket 
osäkra prognoser på elpris behöver avgiften kunna justeras löpande för att spegla inköpspriset på 
el. Kostnaden baseras på de elavtal Kungälvs kommun har. I väntan på att denna taxa
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 träder i kraft kommer aktuella laddstolpar tillfälligt att kopplas bort.
Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet och 
Vattenfall har Marstrandsområdet.

Figur 1Röda linjer markerar elnätskoncession i Kungälvs kommun. ”Fastlandet” (KUV) innehas av Kungälv Energi och 
öarna av Vattenfall (MSD)

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Införandet av avgifter för laddning av fordon bidrar till hushållning av kommunens resurser och 
bidrar därmed till ekonomiperspektivet i KF strategiska förutsättningar samt KS resultatmål 
Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets 
bästa kommuner. 

Omställningen från fossilberoende fordon till laddbara fordon är en förutsättning för att klara de 
nationella klimatmål som finns. Ett bra utbud av laddpunkter för fordon är också en förutsättning för 
KF strategiska mål om att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera 
klimatutsläppen samt KS resultatmål om minskade utsläpp i luft och vattendrag. Kommunen måste 
dock hushålla med de ekonomiska resurserna och laddning måste ske enligt självkostnadsprincip. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till 
Mål 7, Hållbar energi för alla
Mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 11, Hållbara städer och samhällen
Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. 
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Införande av avgift på kommunens laddpunkter skapar förutsättningar för kommunen att investera i 
en ändamålsenlig infrastruktur utan att behöva använda våra ekonomiska resurser till att betala 
höga elräkningar. Den avgiftsfria laddningen har fyllt ett syfte att bidra till omställning men 
kommunen behöver också tänka långsiktigt på hur vi kan utveckla infrastrukturen på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget har koppling till Plan för smart och effektiv parkering (KS2019/1290). I den står att vi ska 
verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon. 

Förslaget om att ta ut avgift förbättrar förutsättningarna att utöka antalet laddplatser och att arbeta 
strategiskt med frågan. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vi har för närvarande ett antal publika laddare i våra parkeringshus och på vissa parkeringsplatser 
där laddning ingår i priset för parkering. 
För att behandla alla medborgare likvärdigt är det viktigt att vi tar betalt för elkostnaden och inte 
belasta skattekollektivet. Priset måste stå i proportion till de kostnader som kommunen har och inte 
konkurrera med det privata näringslivet.  

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget om avgift för användning av kommunens elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg 
bedöms inte ha någon inverkan på medarbetarperspektivet. 

Ekonomisk bedömning
Parkeringsverksamheten i kommunen är avgiftsfinansierad. I våra fordonsparkeringar har 
kostnaden för laddningen ingått i priset för parkeringsbiljetten. Med stigande elpriser och ett ökat 
antal laddpunkter kommer kostnaderna för el att öka markant. Kommunen behöver framöver ta  ut 
en avgift för laddning av elfordon och övrig elanvändning så att den kostnaden inte drabbar 
skattekollektivet. Det är också rimligt att de som laddar själva står för kostnaden. 

Under perioden mars 2021 till och med februari 2022 har genomsnittspriset för el varit 1,64kr/KWh. 
Elpriserna har efter denna period fortsatt att öka och förväntas öka ytterligare bland annat på grund 
av omvärldsläget. Övriga kostnader som påverkar är nätavgifter samt drift och 
investeringskostnader för laddstolpar och tekniska lösningar för debitering.
 

Förslag till beslut
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun förfogar 

över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara Kungälvs 

energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls taxa i 
Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och fartyg, 
och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den elkostnad 
kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för debitering 

finns. 
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Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 124/2022

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891)
Sammanfattning
Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. 
Idag tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i 
parkeringsavgiften. Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna 
lösning bli en stor kostnad för kommunen. 

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och 
båtplatser med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom 
hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för 
underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el 
som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för 
de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta 
att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv 
kommuns elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är 
inte hållbart och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via 
kommunens elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till 
detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg

Förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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§ 255/2022

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891)
Sammanfattning
Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. 
Idag tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i 
parkeringsavgiften. Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna 
lösning bli en stor kostnad för kommunen. 

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och 
båtplatser med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom 
hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för 
underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el 
som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för 
de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta 
att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv 
kommuns elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är 
inte hållbart och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via 
kommunens elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till 
detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-19
Sida 30 (56)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg
Bilaga Protokollsutdrag - Införande av avgift för användning av kommunens 
elleveranspunkter avsedda för fordon och fartyg - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 40 (42)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 124/2022

Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg (Dnr KS2022/1891)
Sammanfattning
Förvaltningen har idag ett antal publika laddare för elfordon på olika platser i kommunen. 
Idag tas ingen avgift ut för elen som används vid laddning, den ingår i stället i 
parkeringsavgiften. Med stigande elpriser och en växande andel elbilar kommer denna 
lösning bli en stor kostnad för kommunen. 

Liknande problematik finns, förutom för specifika elbilsladdare, även för andra 
elleveranspunkter som förvaltningen har, såsom motorvärmaruttag, parkerings- och 
båtplatser med tillgängliga eluttag. Detta gäller för en del båtplatser inom 
hamnverksamheten där elen ingår i båtplatsavgiften. Den elen är tänkt att användas för 
underhållsladdning av små båtbatterier men idag finns ingen återkoppling på hur mycket el 
som används till exempelvis underhållsvärme och ventilation under höst, vinter och vår för 
de båtar som inte tas upp. Tillsammans med en växande marknad för elmotorbåtar gör detta 
att elförbrukningen och kostnaderna inom hamnverksamheten kommer att öka markant.

En växande marknad för andra typer av elfordon som mopeder och arbetsmaskiner innebär 
också ett växande behov av laddningsmöjligheter. 

Idag saknas ett politiskt beslut för möjligheten att ta ut en avgift på el via Kungälv 
kommuns elleveranspunkter avseende exempelvis laddning av fordon och fartyg. Detta är 
inte hållbart och förvaltningen ser att möjligheten att ta ut avgift för laddning, via 
kommunens elleveranspunkter, av fordon och fartyg samt övrig elanvändning kopplat till 
detta är nödvändig.

Kungälvs geografiska yta består av två elnätskoncessioner där Kungälvs energi har fastlandet 
och Vattenfall har Marstrandsområdet.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att:
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-10-04
Sida 41 (42)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Införande av avgift för användning av kommunens elleveranspunkter 
avsedda för fordon och fartyg

Förslag till kommunfullmäktige
1. En avgift införs på de elleveranspunkter och laddpunkter som Kungälvs kommun 

förfogar över. 
2. Taxan på elladdare för fordon och fartyg ska vara förändringsbar och motsvara 

Kungälvs energis taxa för laddare där Kungälv energi har koncession och Vattenfalls 
taxa i Marstrandsområdet, där Vattenfall har koncession.

3. Taxan på övriga kommunala elleveranspunkter avsedda för elleverans till fordon och 
fartyg, och utrustning kopplade till dessa, ska vara förändringsbar och motsvara den 
elkostnad kommunen har.

4. Övriga taxebestämmelser där el ingår i hyran berörs inte av detta beslut.
5. Taxan ska införas senast 2023-01-01 förutsatt att tekniska förutsättningar för 

debitering finns. 

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Erika Abrahamsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Tjänsteutlåtande (Dnr KS2022/2057-1)

Sammanfattning

En uppdatering av kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter har initierats av kommunens
säkerhetsenhet som tillsammans med kommunpolisen ansett att paragrafen om fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor behövt en översyn. Detta då det varit upprepade incidenter under
perioden innan och efter nyår med fyrverkerier som skjutits mot bussar i linjetrafik och mot
byggnader på Nordmannatorget. I samband med detta arbete har även resterande dokument gåtts
igenom, språket har setts över och moderniserats/förenklats, dessutom har ett antal paragrafer
förtydligats. Vidare har paragrafhänvisningarna kontrollerats och justerats i den mån det varit
nödvändigt. De paragrafer som förtydligats är bland annat 16 § gällande camping, 18 – 19 §§
gällande hundar samt 24 § gällande ridning.

Utgångspunkten när det gäller fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är att det som huvudregel
ska råda ett fyrverkeriförbud i kommunen med undantag för kl. 17.00 på påskafton till kl. 01.00 på
påskdagen samt kl.17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen. Övriga tider krävs således
tillstånd från Polismyndigheten för att avfyra fyrverkerier.

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om att upphäva nu gällande allmänna lokala
ordningsföreskrifter och att anta förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter bedöms vara inom ramen för vad en kommun
får besluta om enligt 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) samt förordning (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen.

Förvaltningens bedömning

Ärendet initierades redan under hösten 2021 av kommunens säkerhetsenhet som i samråd med
kommunpolisen kom fram till att paragrafen om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor behövde
ses över. Ett förtydligande kring lovligheten anses nödvändig för att ha större möjlighet att förhindra
att de problem som uppstod då fyrverkerier, under ett par veckors tid runt nyår 2020, sköts mot
bussar i linjetrafik samt mot byggnader i närheten av Nordmannatorget, upprepas.

Vid framtagningen av förslag till ny paragraf har förvaltningen tittat på hur andra kommuner reglerat
frågan. Några kommuner har valt att tillåta fyrverkerier och andra pyrotekniska varor även på
Valborgsmässoafton. Då vi inte noterat att det skjutits fyrverkerier på Valborgsmässoafton har vi
valt att inte lägga till den högtiden och därmed riskera att uppmuntra till det bara för att det är
tillåtet. Vi har därför medvetet valt att godkänna fyrverkerier och andra pyrotekniska varor endast på
påskafton och nyårsafton.
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Övriga frågor som har behandlats har initierats av förvaltningen då man sett att det varit 
frågetecken kring vissa paragrafer. Vi har även förenklat språket i dokumentet då språket i offentlig 
verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt 11 § språklagen (2009:600).

Genom denna översyn blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som 
är tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Kungälvs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter utgår från SKR:s mall för lokala 
ordningsföreskrifter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Varken kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål bedöms påverkas 
av förslaget.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning och 
enligt Agenda 2030 för en hållbar konsumtion och produktion. Ett omfattande brukande av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med dessa mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Enligt Göteborgsregionens Avfallsplan 2030 ska kommunen arbeta för minskad nedskräpning. Ett 
omfattande brukande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor kan inte anses gå i linje med 
dessa mål.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Genom förslaget blir det tydligare och enklare för de som vistas i kommunen att veta vad som är 
tillåtet att göra inom kommunens gränser.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv.

Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut
1. Nu gällande allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2019/2028) upphör att gälla.
2. Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter (KS2022/2057) antas enligt förslag.

Marcus Spovell Anders Holm
Verksamhetschef Sektorchef
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Expedieras till: 

För kännedom till:

 



109/22 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter - KS2022/2057-1 Revidering - Lokala ordningsföreskrifter : Allmänna lokala ordningsföreskrifter med synliga ändringar

Stycken i fet stil: Gamla paragrafer. 

Stycken i grönt: Nya paragrafer som ersätter de i fet stil.

Inget grönt stycke under gammal paragraf = ingen förändring

1. Inledning

Kungälvs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (SFS 1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
(SFS 1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområden

1§

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap ordningslagen (SFS 1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur allmänna 
ordningen och säkerheten i Kungälvs kommun ska upprätthållas.

2§

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap 2§ första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § 
första stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv.

3§

Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § första 
stycket i ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats: Oasen och 
Fästningsparken i Kungälv. För områden som staden har upplåtit till torghandel gäller, förutom 
tillämpliga delar av dessa ordningsföreskrifter, även lokala föreskrifter för torghandel.

4§

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7§, 10§ första stycket (borde inte 
vara med, ska vara 11§ 1 st), 11§ (ska vara 12), 13 § första stycket och 20§ (lägg till första 
stycket), bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

4§ 
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Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § 1 st, 12 §, 13 § 1 st och 21 § 1 st 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill, buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

5§

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad 
som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, 
buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar, 
brandvägar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

6§

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Vid grävning på allmän platsmark ska grävtillstånd sökas hos kommunen i god tid innan arbetet 
påbörjas.

Störande buller

7§

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.
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Containrar och andra anordningar

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre dygn tillstånd från 
kommunen.

Vid utplacering av en container eller annan anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. 
Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i 
vissa fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

8§

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning, som ska ställas upp på 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, 
adress och telefonnummer

För placering och förvaring av containrar eller liknande krävs efter tre tillstånd från 
Polismyndigheten

Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare 
ska hänsyn tas till framkomligheten för gång – och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (SFS 1982:129) om flyttning av fordon i vissa 
fall samt förordning (SFS 1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Markiser, flaggor och skyltar

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd 
över marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte 
ha lägre höjd än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre 
höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

9§

Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över 
marken än 2,20 meter. Den del av anordningen som hänger över en gångbana får inte ha lägre höjd 
än 2,50 meter och den del som hänger ner över en körbana får inte ha lägre höjd än 4,60 meter.

I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen ska placeras.

Skyltar får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv. Skylt får endast skjuta ut över trottoaren fram till 
max 0,5 meter från trottoarens ytterkant.
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Trottoarpratare ska vara utformade med rund sarg i botten för att minska risken för fallolyckor. 
Trottoarpratare får inte sättas ut utan tillstånd från polismyndigheten.

Marschaller ska vara skyddade av en lykta eller liknande och får inte placeras direkt på 
gatubeläggningen.

Växtlighet från tomt

10§

Innehavaren av fastighet skall förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns 
som buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för 
trafikanter. Fri höjd för växtlighet skall därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 
3,2 meter över cykelbana och minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare skall 
vidare förhindra att växtlighet från tomt inte stör gatubelysning på offentlig plats.

10§

Innehavaren av fastighet ska förhindra att ut- och uppväxande växtlighet vid tomtgräns som 
buskar, träd och häckar medför skymd sikt eller hindrad framkomlighet för trafikanter. Fri höjd för 
växtlighet ska därför vara minst 2,5 meter över gångbanan, minst 3,2 meter över cykelbana och 
minst 4,6 meter över körbana. Fastighetsinnehavare ska vidare förhindra att växtlighet från tomt 
inte stör gatubelysning på offentlig plats.

Affischering

11§

Affisch, annons eller annat dylikt anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas 
upp på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, 
träd eller liknande, som vetter mot sådan plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.

Angående uppsättande eller anbringande av anordning som avses i andra stycket, annan 
skylt eller reklamanordning stadgas i 3 kap 14§ och 8 kap 34§ plan- och bygglagen. 

Om tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen och 22§ naturvårdslagen.

11§

Affisch, annons eller annat liknande anslag får inte utan tillstånd från Polismyndigheten sättas upp 
på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, kopplingsskåp, stolpar, skyltställ, träd eller 
liknande, som vetter mot sådan plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som 
är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Regler för tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt eller liknande utmed allmän väg 
stadgas i 46§ väglagen (1971:948) och 22§ naturvårdslagen (1965:822).

Högtalarutsändning

12§ 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd från 
polismyndigheten.

Insamling av pengar

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

13§

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte är en del av en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

14§

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats inom de områden i 
tätorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i 
samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras på offentlig plats inom det område som markerats 
på bilagd karta märkt Alkoholhaltiga drycker, Kungälv annat än i samband med tillåten 
utskänkning av sådana drycker.

14§
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Alkoholhaltiga får inte intas på offentlig plats inom de områden i tätorterna Kungälv, Ytterby och 
Marstrand som markerats på bilagda kartor annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana 
drycker. 

Tillfällig försäljning 

15§

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte fordrar tillstånd enligt 3 
kap 1§ ordningslagen.

Tillfällig försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, busstorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), 
Posttorget, Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Ambulerande försäljning

15§

Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför normalt inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1§ 
ordningslagen.

Ambulerande försäljning får inte ske på följande platser:

Nytorget, Västra Parken, Västra Gatan (delen Västra Tull – Glasbruksgränd), Posttorget, 
Ytterbyvägen (delen Västra Tull-Bäckgatan) eller Fästningsholmen i Kungälv.

Hamngatan och Ringplan Arvidsvik i Marstrand.

Camping

16§

Inom områden som upplåtits för fritidsändamål eller eljest till allmän begagnande får 
camping äga rum endast på de platser och under de tider av året som bestämts av 
kommunen.

16§

Det råder campingförbud i detaljplanelagt område i kommunen. Inom områden som upplåtits för 
fritidsändamål eller till annat allmänt användande får camping äga rum på de platser och under de 
tider av året som bestämts av kommunen. Det är inte tillåtet att regelbundet eller under längre tid 
övernatta i sin bil på annan plats än reglerade ställplatser.

Badförbud
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17§

Bad i öppet vatten är förbjudet i Nordre älv från ”Lillebron” (Fars Hatt) och Bohusbron till 
motorvägsbron (E6) samt i Marstrand inom den del av hamnområdet som begränsas av 
Norrbro – Janssons båtvarv – hela Muskeviken – Ringens Varv -Hedvigsholmens södra 
udde – Södra Strandverket – Norrbro.

Hundar

18§

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, eller den som 
endast tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i 
tjänst.

18§

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller användande, eller den som endast 
tillfälligt vårdar hunden är skyldig att följa bestämmelserna i 19 och 20 §§. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhundar, assistanshundar, polishund i tjänst eller för andra civila 
tjänstehundar.

19 §

Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt under tiden 
från den 1 april till och med den 30 september i park.

Tikar ska under löptid hållas kopplade på offentliga platser inom hela kommunen med 
undantag för inhägnade områden.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser.

19 §

Hundar ska alltid hållas kopplade i detaljplanelagt område och i naturreservat. Under tiden från 
den 1 april till och med den 30 september gäller koppeltvång på offentlig plats i hela kommunen. 
Undantag gäller för inhägnade områden avsedda för hundar och på privat mark.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser, offentliga badplatser eller lekplatser.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel skall föroreningar efter hundar plockas upp.

20 §

Inom offentliga platser med tydlig stadsprägel ska föroreningar efter hundar plockas upp.
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Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom.

21 §

Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Tillstånd för fyrverkerier och andra pyrotekniska varor krävs inte kl. 17.00 på påskafton till kl. 
01.00 på påskdagen samt kl. 17.00 på nyårsafton till kl. 01.00 på nyårsdagen inom detaljplanelagt 
område. Det är aldrig tillåtet att använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor vid sjukhuset 
eller vid kommunens vård- och omsorgsboenden. 

Allmänfarliga åtgärder

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt i enlighet med vad som föreskrivs i 
3 kap 3 § ordningslagen skall tillse att trafiken på platsen inte onödigtvis hindras eller störs.

22§

Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och liknande i enlighet med vad som föreskrivs i 3 
kap 3 § ordningslagen får trafiken på platsen inte hindras eller störas i onödan.

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

23 §

På offentliga platser får inte användas luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar 
eller slangbågar.

23 §

Luftvapen eller fjädervapen, paintballvapen, pilbågar eller slangbågar får inte användas på 
offentliga platser.

Ridning

24§

Ridning får inte ske i de på Fontin anlagda och skyltade motionsspåren, motionsspåret från 
idrottsplatsen Yttern i terrängen på Rollsbo norr om Tungeområdet i Ytterby, 
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motionsspåret i terrängen på Diseröd nordväst om samhället och motionsspåret på 
Madlyckan norr om Kärna samhälle.

24§

Ridning får inte ske i anlagda och skyltade motionsspår på kommunens mark.

Adressnummer och ledskyltar

25§

1 mom Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Sådan skylt skall uppsättas på väl synlig plats tätt ovanför eller vid 
sidan av byggnadens ingång. Dessutom skall, i de fall miljö- och byggnadsnämnden så 
prövar erforderligt lämplig plats uppsättas en orienteringstavla eller en särskild skylt 
(ledskylt)  med hänvisning till byggnaden.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt skall vara utförd av väderbeständigt 
material och adressnummerskylten helst i form en så kallad lampskylt.

2 mom Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla 
adressnummerskylt, ledskylt och orienteringstavla.

25§

Byggnad, som blivit åsatt adressnummer, ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. 
Sådan skylt ska sättas upp på väl synlig plats tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång. 
Dessutom ska en orienteringstavla eller en särskild skylt (ledskylt) sättas upp på en lämplig plats 
om miljö- och byggnadsnämnden bestämmer att det är nödvändigt.

Adressnummerskylt, orienteringstavla och ledskylt ska vara av väderbeständigt material och 
adressnummerskylten ska helst vara en så kallad lampskylt.

Fastighetsägaren ska på egen bekostnad ordna med adressnummerskylt, ledskylt och 
orienteringstavla.

Avgift för att använda offentlig plats

26§

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

Polismyndighet med mera

27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten i 
Göteborgs och Bohuslän, Box 254, 442 23 Kungälv.

Det ankommer på kommunstyrelsen att avge yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.
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27§

Polismyndighet enligt dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är Polismyndigheten, Region 
Väst, Kungälv, 405 90 Göteborg.

Det är kommunstyrelsen som ska yttra sig i frågor som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 
§, 12 §, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till penningböter 
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.
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AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

11/17/2022

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Dnr ABK2022/0011)

Sammanfattning

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och
Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem
rättsakter (Ei R2020:02). I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av
elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet
väsentligt då vi idag bland annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten.

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur behöver Kungälv
Energi-koncernen två nya dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas och
ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 2023 kommer Kungälv Energis VD
att arbeta fram förslag på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna för
bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB Kongahälla.

Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya
dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under
år 2023. Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 utan
kan flyttas över under 2023.

Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål
och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv.

Bedömning utifrån strategisk nivå inom bolagskoncernen

Lagförändringen i ellagen innebär skärpta krav på renodling av nätverksamheten.
Bolagets revisorer på KPMG har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två nya
dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under
år 2023.

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att

tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital
kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt
kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv
såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte
att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
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 bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 
infrastruktur för digital kommunikation

 säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi o 
utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen 
av Kungälvs kommun

 utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till 
ett fossilt oberoende Kungälv.

Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:
 Ellagen (1997:857)
 Elsäkerhetslagen (2016:732)

De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag har 
elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag. Idag har KE följande 
verksamhet i bolaget;

 Elnät
 Fjärrvärmeproduktion samt fjärrvärmenät
 Stadsnät samt fibernätsinfrastruktur 
 Gatubelysning
 Entreprenad; främst utförandeverksamhet för Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät
 Gemensamma stödfunktioner; Marknad, Försäljning, Kundservice, Intern-IT, 

Ekonomi, HR

Kungälv Energi har idag ett dotterbolag, Kungälv Närenergi AB, där följande verksamhet 
bedrivs;

 Elhandel
 Vindkraftsproduktion
 Sollcells-/laddinfraförsäljning

Den 3 oktober 2022 fattade Kungälv Energis styrelse följande beslut: 

a. Kungälv Energi AB anhåller hos AB Kongahälla om att få bilda ett till två nya 
dotterbolag i syfte att följa den förändrade ellagen. Bolagen ska vara på plats 
2022-12-31 men verksamhet flyttas över under 2023.
b. ge VD i uppdrag att utreda förslag till bolagsstruktur och
organisation för koncernen Kungälv Energi från 2024-01-01.
Målet är att Kungälv Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och 
organisation som uppfyller el lagens ändringar utifrån EU:s "Ren Energipaket" 
införda 2022-07-01 där organisationen måste vara på plats senast 2023-12-31

Bedömning utifrån kommunkoncernens perspektiv

Eftersom bolag som bedriver elnätsverksamhet omfattas av lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) är utgångspunkten att elnätsbolagets köp av tjänster från 
annat koncernbolag måste upphandlas genom ett av de annonserade förfarande som 
lagen anvisar. Det finns dock generella undantag i LUF som medger att koncerninterna 
köp undantas från sådan offentlig upphandling. Det gäller framför allt reglerna om s.k. 
intern upphandling (ibland kallat Teckal-undantaget) och reglerna om upphandling från 
anknutna företag och samriskföretag.

Enligt ellagen kommer det inte längre att vara tillåtet för elnätsföretag att bedriva någon 
annan verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person. Bestämmelsen 
innehåller dock några undantag. Elnätsföretag ska även i fortsättningen få förvalta eller 
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driva andra nät än elnät. Elnätsföretag ska också få producera el tillfälligt, för att ersätta el 
vid elavbrott samt kunna stå för reparation och underhåll av ett annat företags nät.” 

Med lagförändringar i ellagen samt reglerna avseende upphandling är det inte troligt att 
nuvarande dotterbolag på bästa sätt kan driva alla de verksamheter vilka inte får finnas i 
samma juridiska person. Att utvärdera i vilken omfattning Kungälv Närenergi kan 
användas i omstruktureringen kommer att göras i arbetet som görs under år 2023. 

Bedömningen är att Kungälv Energi har behov av att bilda två nya dotterbolag för att på 
bästa sätt arbeta fram en effektiv bolagsstruktur och organisation som är anpassad efter 
ändringarna i ellagen

I mål nummer 7 i Agenda 2030 fastställs vikten att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad. Arbetet är i linje med denna målsättning. Såsom 
ett kommunalt bolag berörs Kungälv Energis ärende även av mål nummer 11 som 
framhåller Hållbara städer och samhällen och mål och delmål 16.6 med byggande av 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner. Även delmål 9.1 om skapande av 
hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer berörs. 

Syftet med ärendet är att Kungälv Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och 
organisation som uppfyller ellagens ändringar införda i lagen 2022-07-01 där 
organisationen med renodlad nätverksamhet måste vara på plats senast 2023-12-31. 
Personal kommer eventuellt att behöva flytta över till ett av de nya bolagen, men detta 
kommer inte att påverka vare sig anställningstrygghet, anställningsförmåner eller 
arbetsmiljö för den enskilde.

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen.

Förslag till beslut
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks. 
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag.
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag. 
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB ges i instruktion att besluta om att 

anta bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-3 ovan. 

AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning 
av ovanstående. 

Haleh Lindqvist Karin Almgren
VD ABK VD Kungälvs energi

Expedieras till: Karin Almgren, VD Kungälv Energi

För kännedom 
till:
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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

Tjänsteskrivelse
Karin Almgren
VD Kungälv Energi AB

2022-10-18

Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB (Protokoll
KE nr 9 §83)

Sammanfattning

Med anledning av EU-lagstiftningen ”Clean Energi package/Ren energi” trädde 1 juli 2022
ändringar i ellagen i kraft. Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv och
Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom EU- Ett genomförande av fem
rättsakter (Ei R2020:02). I korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling av
elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet
väsentligt då vi idag bland annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 att renodla verksamheten.

VD i Kungälv Energi har fått i uppdrag från styrelsen att utreda förslag till bolagsstruktur
och organisation för koncernen Kungälv Energi från 2024-01-01. Målet är att Kungälv
Energi bibehåller en effektiv bolagsstruktur och organisation som uppfyller ellagens
ändringar införda i lagen 2022-07-01 där organisationen med renodlad nätverksamhet
måste vara på plats senast 2023-12-31.

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig bolagsstruktur kan Kungälv Energi-
koncernen behöva ett till två nya dotterbolag. Bolaget eller bolagen behöver av
skattetekniska skäl finnas och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 2023
kommer VD att arbeta fram förslag på bolagsstruktur samt organisation.

Kungälv Energis förslag är att ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå
och rösta för att ge Styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att besluta om föreslaget
bildande av (eller förvärv av s k lagerbolag) ett till två nya dotterbolag till Kungälv Energi
under år 2022.

Juridisk bedömning

Kungälv Energi AB bedriver Eldistribution i enlighet med:
- Ellagen (1997:857)
- Elsäkerhetslagen (2016:732)

Utdrag ur ellagen:
”Det kommer inte längre att vara tillåtet för elnätsföretag att bedriva någon annan
verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person. Bestämmelsen innehåller
dock några undantag. Elnätsföretag ska även i fortsättningen få förvalta eller driva andra
nät än elnät. Elnätsföretag ska också få producera el tillfälligt, för att ersätta el vid
elavbrott samt kunna stå för reparation och underhåll av ett annat företags nät.”



110/22 Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB - KS2022/2214-1 Bildande av två nya dotterbolag till Kungälv Energi AB : TU KE - Bildande av två dotterbolag till Kungälv Energi 20221024 (002)

2 (5)

Branschföreningen Energiföretagen har anlitat jurister vilka tagit fram ett PM 
”Upphandlingsfrågor med anledning av nya regler om renodling av elnätsverksamhet”. 
Bolaget har deltagit i utbildning kring detta PM. Reglerna påverkar framtida bolagsstruktur 
och organisation väsentligt.

Bolagets revisorer på KPMG har som en alternativ lösning lyft fram att bilda ett till två 
nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag 
under år 2023. Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag per 2022-12-31 
utan kan flyttas över under 2023.

Bakgrund
Lagförändringen i ellagen innebär skärpta krav på renodling av nätverksamheten. 
Avgränsningen av nätverksamhet och med denna närliggande fortsatt tillåten verksamhet 
mot otillåten verksamhet är inte helt klar. Ellagen medger att denna gränsdragning i 
framtiden förtydligas genom regeringens förordningar och Energimarknadsinspektionens 
föreskrifter. Trots att gränsdragningen mellan tillåten och otillåten verksamhet sålunda inte 
är helt klar kan konstateras att sådant som fjärrvärmeproduktion inte längre är tillåten 
verksamhet. 

Anpassningen av verksamheten torde i normalfallet ske genom att befintlig verksamhet 
delas upp och i fortsättningen bedrivs genom andra juridiska personer. Kanske kan viss 
verksamhet överlåtas till andra befintliga bolag inom samma koncern eller så bildas nya 
bolag för ändamålet.

I det fallet att en omstrukturering sker inom befintlig koncern eller genom bildande av nya 
bolag uppkommer flera intrikata juridiska frågeställningar. En sådan utmaning gäller den 
upphandlingsrättsliga problematik som ofta torde uppkomma till följd av att bolagen inom 
en koncern önskar köpa tjänster av varandra. 

Eftersom bolag som bedriver elnätsverksamhet omfattas av lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) är utgångspunkten att elnätsbolagets köp av tjänster från 
annat koncernbolag måste upphandlas genom ett av de annonserade förfarande som 
lagen anvisar. Det finns dock generella undantag i LUF som medger att koncerninterna 
köp undantas från sådan offentlig upphandling. Det gäller framför allt reglerna om s.k. 
intern upphandling (ibland kallat Teckal-undantaget) och reglerna om upphandling från 
anknutna företag och samriskföretag.

Tillämpligheten av dessa generella undantag är på grund av hur reglerna utformats 
beroende av hur koncernen är strukturerad.

De nya reglerna i ellagen påverkar Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag har 
elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i samma bolag. Idag har KE följande 
verksamhet i bolaget;

 Elnät
 Fjärrvärmeproduktion samt fjärrvärmenät
 Stadsnät samt fibernätsinfrastruktur 
 Gatubelysning
 Entreprenad; främst utförandeverksamhet för Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät
 Gemensamma stödfunktioner; Marknad, Försäljning, Kundservice, Intern-IT, 

Ekonomi, HR
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Kungälv Energi har idag ett dotterbolag, Kungälv Närenergi AB, där följande verksamhet 
bedrivs;

 Elhandel
 Vindkraftsproduktion
 Sollcells-/laddinfraförsäljning

Med lagförändringar i ellagen samt reglerna avseende upphandling så är det inte troligt att 
nuvarande dotterbolag på bästa sätt kan driva alla de verksamheter vilka inte får finnas i 
samma juridiska person. Att utvärdera i vilken omfattning Kungälv Närenergi kan 
användas i omstruktureringen kommer att göras i arbetet som görs under år 2023. 

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning är att Kungälv Energi har behov av att bilda ett till två nya 
dotterbolag för att på bästa sätt arbeta fram en effektiv bolagsstruktur och organisation 
som är anpassad efter ändringarna i ellagen.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
Mål 5, Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Genom att anpassa vår bolagsstruktur säkerställer vi att de nya reglerna i ellagen följs och 
vi säkerställer även att regler för upphandling enligt LUF följs även efter 2023-12-31.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 7, att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en 
överkomlig kostnad
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Mål 11, Hållbara städer och samhällen:
Kungälv Energis projekt är i linje med detta mål.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
När verksamhet överförs till de nya dotterbolagen behöver politiska styrdokument ses 
över. Ett led i bildande av dotterbolagen är att inledande stycket samt kapitel 9 i 
ägardirektivet för Kungälv Energi behöver revideras:

Utdrag ur Ägardirektiv Kungälv Energi, KS2020/1673
Inledande stycke:
För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget Kungälv 
Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av 
kommunfullmäktige 2021-11-11. Härmed ersätts tidigare givna ägardirektiv.

9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s dotterbolag 
Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet att 
bilda dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion. 
För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla: 
o Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande 
o Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom policybeslut 
begränsas. 
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Vägledning för beslut kan fås i dokument nedan:

Utdrag ur Bolagsordning för Kungälv Energi AB, KF § 140/2020

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala 
organisationen i Kungälv, skall driva verksamhet som omfattar att producera och 
distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta 
fast och lös egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag 
med i förhållande till Bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget 
förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som 
moderbolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
inom eller i Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och 
uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och 
bredband samt erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning. Bolaget skall 
bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) 
och fjärrvärmelagen (2008:263).

§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
Bildande av bolag. 
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 prisbasbelopp. 
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 
500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.

Utdrag ur Ägardirektiv för Kungälv Energi AB, KF § 163/20201

3. Bolagets verksamhet 
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som 
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att 
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för 
både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en 
långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 
• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• följa kommunens energiplans övergripande miljömål 
• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 
infrastruktur för digital kommunikation 
• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 
• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av 
Kungälvs kommun 
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• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett 
fossilt oberoende Kungälv 
• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och relaterade 
produkter och tjänster 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av 
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun 
med helägda bolag.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Förslaget bedöms inte påverka vare sig medborgarnytta eller barnnyttan.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Idag är alla medarbetare inom Kungälv Energi anställda i Kungälv Energi AB. Eventuellt 
kan förändringen innebära att medarbetare kan bli anställda i något av dotterbolagen. Det 
ska dock inte påverka vare sig anställningstrygghet, anställningsförmåner eller arbetsmiljö 
för den enskilde. 

Ekonomisk bedömning
Beslutet att starta ett till två nya bolag innebär begränsade kostnader. Kungälv Energi 
behöver betala 25 tsek i aktiekapital i respektive bolag och får andelar i dotterbolag till 
samma värde. Totala administrativa kostnaden för bildande av bolagen uppskattas till 50 
tsek.  

Förslag till beslut
Ombud vid bolagets extra stämma får i uppdrag att föreslå och rösta för att ge Styrelsen 
för Kungälv Energi AB i uppdrag att få bilda ett till två nya dotterbolag. Rent tekniskt och 
praktiskt (tids- och kostnadseffektivt) kan detta genomföras genom förvärv av ett eller två 
s k lagerbolag. Bolaget/bolagen ska vara på plats 2022-12-31 men verksamhet flyttas över 
först under 2023.

Maria Lassing Malm Karin Almgren
Ekonomichef Kungälv Energi AB VD Kungälv Energi AB

Expedieras till: AB Kongahälla

För kännedom 
till:

Karolina.lovric@kungalv.se
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Godkänd av kommunfullmäktige 
KFXXXX  

Antagen på bolagsstämma  
XXXX 

 
Bolagsordning för Kungälv Energi Entreprenad och Service AB 
 
Organisationsnummer XXXXX 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall driva verksamhet som omfattar entreprenad- och servicetjänster, vilka ska 
väsentligen utföras för Kungälv Energi AB:s och övriga koncernbolags räkning. Bolaget 
skall äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan 
med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 
tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en 
koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i 
Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad 
av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och bredband samt 
erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning. 
Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen(1997:857) och 
fjärrvärmelagen (2008:263)  
 
 
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och 
ägardirektiv.  
 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av Bolagets styrelse.   
 
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  
 
 
 
 
§ 6 Aktiekapital 
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Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
  
 
§ 7 Antal aktier 
 
I Bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 800 000 aktier.   
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. 
 
Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämman närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda. 
 
 
§ 9 Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och  
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en  
revisorssuppleant.  
  
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
  
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade  
revisorer. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i  
Kungälvs kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorerna  
utses ur kommunrevisionen. 
  
Lekmannarevisorerna skall granska om Bolagets verksamhet sköts på ett  
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om  
Bolagets interna kontroll är tillräcklig 
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§ 12 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
 
§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev 
med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före 
ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. 
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid 
bolagsstämman. 
 
 
§ 14 Ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 
 
1) Stämmans öppnande  
 
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
 
4) Val av en eller två justeringsmän  
 
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6) Godkännande av dagordning 
 
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
 
8) Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 
räkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
 
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter 
 
10) Val av revisor och revisorssuppleant  
 
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 
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§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 

1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 

prisbasbelopp. 
4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde 

om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.  
5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  

 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda Kungälvs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
 
§ 18 Firmateckning 
 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun 
 
 
 
§ 20 Bolagets upplösning 
 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet  
aktiekapital tillfalla Kungälv Energi AB. 
 
 
 

__________________________ 
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Bolagsordning för Kungälv Energi Produktion AB 
 
Organisationsnummer XXXXX 
 
 
 
§ 1 Bolagets firma 
 
Bolagets firma är Kungälv Energi Produktion AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
 
Bolaget skall driva verksamhet som omfattar att producera energi och leverera 
energirelaterade tjänster. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom som krävs 
för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt 
att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 
ägaren eller i ägarens ställe. 
 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en 
koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i 
Kungälvs kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad 
av infrastruktur inom området energiproduktion. 
Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta 
lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) och 
fjärrvärmelagen (2008:263)  
 
 
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som 
följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och 
ägardirektiv.  
 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande 
direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens 
begäran prövas av Bolagets styrelse.   
 
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun.  
 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 25 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
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§ 7 Antal aktier 
 
I Bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 800 000 aktier.   
 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. 
 
Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämman närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om 
styrelserepresentation för privatanställda. 
 
 
§ 9 Rösträtt 
 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och  
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 
 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och  
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en  
revisorssuppleant.  
  
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 
  
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade  
revisorer. 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i  
Kungälvs kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorerna  
utses ur kommunrevisionen. 
  
Lekmannarevisorerna skall granska om Bolagets verksamhet sköts på ett  
ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om  
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
 
 
§ 12 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
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§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev 
med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före 
ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. 
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid 
bolagsstämman. 
 
 
§ 14 Ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 
 
1) Stämmans öppnande  
 
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
 
3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
 
4) Val av en eller två justeringsmän  
 
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6) Godkännande av dagordning 
 
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport 
 
8) Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- 
räkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
 
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och 
lekmannarevisorer med suppleanter 
 
10) Val av revisor och revisorssuppleant  
 
11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen eller ägardirektiv 
 
 
§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
 

1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 

prisbasbelopp. 
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4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde 
om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.  

5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 
 
§ 16 Räkenskapsår 
 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
 
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget ska bereda Kungälvs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
 
§ 18 Firmateckning 
 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande 
direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs 
kommun 
 
 
 
§ 20 Bolagets upplösning 
 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet  
aktiekapital tillfalla Kungälv Energi AB. 
 
 
 

__________________________ 
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Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C  
Tid Onsdagen den 2 november 2022, klockan 08:00 – 08:30 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Fredrik Gullbrantz   
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong  
   

 
Ej närvarande Michael Karlsson  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 53 - 62 
 Karolina Lovric Protokollet justeras omedelbart 
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson Ekonomichef AB Kongahälla 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (2 nov 2022 08:50 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (2 nov 2022 13:10 GMT+1)

Karolina Lovric (2 nov 2022 13:10 GMT+1)
Karolina Lovric
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§53 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§54 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 
Notering görs att rubrikerna för §§ 8-9 har blivit dubbletter 
och korrekt titel för ärendena §§ 8-9 noteras.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§55 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och 
lägger det till handlingarna.  
 

§56 VD:s rapport Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuell information i 
kommunkoncernen:  

• Mycket intensivt arbete med följande: 
o T2-rapport är färdigställd 
o Verksamhetsplan för 2023 håller på och tas fram 

utifrån nya majoritetens direktiv  
o Budget för 2023 håller på arbetas farm utifrån nya 

ekonomiska förutsättningar 
o Lokalresursplan håller på att färdigställas 
o Investeringsbudget för 2023 håller på att arbetas 

fram utifrån nya ekonomiska förutsättningar 
o Affärsplan för AB Kongahälla håller på att arbetas 

fram 
o Verksamhetsplan för AB Kongahälla 2023 håller på 

att arbetas fram  
 

Styrelsen antecknar informationen.  
 

§57 Bildande av två nya 
dotterbolag till Kungälv 
Energi AB (Dnr 
ABK2022/0011) 
 
 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv 
och Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom 
EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I 
korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling 
av elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar 
Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland 
annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i 
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 
att renodla verksamheten.  
 

MO
MO

MJ
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För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig 
bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-koncernen två nya 
dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas 
och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 
2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta fram förslag 
på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna 
för bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB 
Kongahälla. 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att 
bilda ett till två nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 
2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. 
Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag 
per 2022-12-31 utan kan flyttas över under 2023. 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB 

ges i instruktion att besluta om att anta 
bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i 
enlighet med punkterna 1-3 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§58 Bildande av två nya 
dotterbolag till Bokab 
(Dnr ABK2022/0012) 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya 
avyttringsbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut 
(KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att 

MO
MO

MJ
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ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB 
(Bofab).   
 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya 
försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge 
bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen 
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse 
Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman 
tecknas av ledamot och suppleant jämte Bokabs 
Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. 
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade 
bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya 
bolag samt protokoll 2022-04-07 för gamla). 
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor 
tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag. 
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 
 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av 
kommunala angelägenheter. Detta styr vad som kan 
hanteras av kommunala bolag: 
2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag 
där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller 
handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer 
tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut. Vidare görs ett förtydligande i 
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tjänsteskrivelsens titel om att bolagen som bildas är 
dotterbolag, i likhet med tidigare beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att 

besluta om att anta bolagsordning samt fastställa 
ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§59 Beslut om att utse 
arkivredogörare för 
Aktiebolaget Kongahälla 
(Dnr ABK2022/0009) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en 
eller flera arkivredogörare för fullgörande av 
arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses 
genom formella beslut hos myndigheten.  
 
Då bolaget bildades 1 december 2021 och arbetet med 
arkiv och tillhörande styrande startades upp, utsågs endast 
arkivansvarig som ett första steg.  
 
Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna 
myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. 
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens 
kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Styrelsen beslutar att: 

1. Styrelsesekreterare för AB Kongahälla utses 
till arkivredogörare för bolaget.  
2.Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat. 

MO
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§60 Antagande av 
dokumenthanteringsplan 
och arkivbeskrivning 
(Dnr ABK2022/0008) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av 
vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten 
hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement till 
dokumenthanteringsplanen, då den underlättar 
användningen av arkivet och därmed återsökningen av 
myndighetens allmänna handlingar. 

 
En dokumenthanteringsplan ska kontinuerligt revideras. 
Beslut om eventuella ändringar och tillägg fattas av AB 
Kongahällas styrelse efter samråd med arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen). Arkivmyndigheten får tillexempel 
besluta om hur handlingar som tillhör bolaget förvaras och 
arkiveras. 
 

Styrelsen beslutar att: 
1. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 

AB Kongahälla antas enligt förslag.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att Kungälv 

kommuns kommunstyrelse godkänner 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 
AB Kongahälla.   
 

§61 Övrigt  Nästa styrelsemöte är den 7 december.  
 

§62 Mötet avslutas  
 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

MO
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För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget 
Kungälv Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande 
direktiv antagna av kommunfullmäktige 2021-11-11. Härmed ersätts tidigare givna 
ägardirektiv. 

1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet
Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och 
således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som 
ägare. Bolaget har utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen 
och dess invånare. 

Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag 
och författning, genom: 

a) gällande bolagsordning
b) av kommunen utfärdade ägardirektiv
c) Kungälvs kommuns Bolagspolicy

Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma. 

Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 

2. Kommunens ledningsfunktion
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar 
att fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen 
även ska ha en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade 
uppsiktsplikten, i enlighet med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden 
som följer av de av ägaren utfärdade direktiven. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga 
beslut ska pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som 
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att 
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital 
kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt 
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perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, 
socialt som ekologiskt. 

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå 
största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• följa kommunens energiplans övergripande miljömål  
• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt 

tillhandahålla infrastruktur för digital kommunikation 
• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 
• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i 

utvecklingen av Kungälvs kommun 
• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra 

till ett fossilt oberoende Kungälv 
• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och 

relaterade produkter och tjänster 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, 
av kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs 
kommun med helägda bolag. 

 

4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att 
kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas 
kommunfullmäktige. 

Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 

5. Affärsplan och budgetprocess 
Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att 
förverkliga ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över 
bolagets affärsidé, mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras 
och utvecklas. 

Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande 
styrning och samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess. 

Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen 
bör innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och 
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styrning samt strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså 
bör ekonomisk analys finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt 
internkontrollplan. 

Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta 
kommunfullmäktiges strategiska mål. 

Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. 

Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, 
investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. 

 

6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning 
Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i 
infrastruktur samt satsningar på framtidens hållbara energilösningar och digital 
kommunikation för både företag och privatpersoner. Bolagets avkastningskrav 
beaktar bolagets värdeskapande roll samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för 
Kungälv. 
 
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige 
genom direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman. 

Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning.  

 

7. Information, insyn samt ägardialog 
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare 
avses i detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget.  
 
Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som 
kommunstyrelsen har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i 
förhållande till moderbolaget.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. 

Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta. 

Bolaget skall utan dröjsmål översända: 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen 
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska 

förhållanden 
f) övriga av ägaren begärda handlingar 
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Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte 
uppgift för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad 
sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. 
Bolaget skall i sådant fall uppge att strykning/utelämnande har skett. 

Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträde där denna skall behandlas. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde skall styrelsens ordförande, vice ordförande, 
verkställande direktör och revisor närvara och kommunfullmäktiges ledamöter 
beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet. 

Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning 
samt verksamhetens förenlighet med bolagsordning. 

Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog 
med utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur 
bolagets verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna 
kommunala principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges 
ägarombud, kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i 
övrigt de representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av 
styrelsens presidium och verkställande direktör samt i övrigt de representanter 
styrelsen utser. 

 

 

8. Förvaltningsberättelserna 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits 
och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syftet och ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen. 

 

9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s 
dotterbolag 

Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet 
att bilda dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion. 

För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla: 

o Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande 
o Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom 

policybeslut begränsas. 
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10. Uppföljning Arkivmyndighet och arkivreglemente 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun.  

Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget. 

 
 



111/22 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab - KS2022/2215-1 Bildande av två nya dotterbolag till Bokab : Bildande av två nya dotterbolag till Bokab

Tjänsteskrivelse

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

11/17/2022

Bildande av två nya dotterbolag till Bokab (Dnr ABK2022/0012)

Sammanfattning

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya avyttringsbolag i syfte att
genomföra försäljning av fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut (KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa
är Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att ligga under
dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB (Bofab).

Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya försäljningsbolag: Solbräcke Kullen
1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB.
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs
tidigare dotterdotterbolag enligt följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab
med Claes Hellström, försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av
ledamot och suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern
firmateckningsrätt, två i förening.
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag).
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs
tidigare dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 2022-
04-07 för gamla).
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare
dotterdotterbolag.
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av kommunala angelägenheter.
Detta styr vad som kan hanteras av kommunala bolag:

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen
eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835).

Överlämnande till helägda bolag
3 § Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
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4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare.

Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med bolagskoncernens strategiska ändamål 
och är förenligt med kommunkoncernens perspektiv. 

Bedömning utifrån strategisk nivå inom bolagskoncernen

Enligt Bokabs ägardirektiv ska Bolaget:
bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den kommunala 
kompetensen. Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling genom att i 
nära kontakt med marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och exploatering.

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 
• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande 
markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar förstärka 
näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen 
• bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra 
och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering 
• bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och dennas 
förvaltning 
• bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling 
• utföra exploatörsdrivna detaljplaner 
• bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten 
• sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden
• ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna.

Bokabs enskilt största uppdrag sedan 1959, när bolaget startade, är att ta fram 
verksamhetsmark för att göra det möjligt för näringslivet att etablera och expandera för att 
kunna skapa fler arbetstillfällen. Bokab arbetar för att erbjuda effektiva, ekonomiska och 
tilltalande etableringar. Målet är att näringslivsidkare ska vilja välja Kungälvs kommun före 
andra kommuner.  

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen.

I aktuellt ärende har Bokab tagit fram tomter som två företag önskar köpa i bolagsform. 
Det finns inga hinder enligt lag att ett kommunalt bolag kan sälja mark på detta vis.

Bedömning utifrån kommunkoncernens perspektiv

Den 11 november 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut (KF§163)
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om att bolagskoncern med kommunens helägda bolag Bokab och Kungälv Energi skall 
bilas per den 1 december 2021, med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag. I 
samband med beslut om att bilda en bolagskoncern reviderades Bokabs ägardirektiv. 
Enligt Bokabs ägardirektiv ska moderbolaget AB Kongahälla bereda ärenden som bolaget 
lyfter till kommunstyrelsen eller till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bokabs VD 
har fått uppdrag av Bokabs styrelse att lyfta förslag till bolagsordningar för bolagets 
dotterdotterbolag till moderbolaget för beredning till kommunfullmäktige.

Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är 
avyttringsbolag, ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas.

Såsom ett kommunalt bolag berörs Bokabs ärende även av mål nummer 11 som 
framhåller Hållbara städer och samhällen och mål och delmål 16.6 med byggande av 
effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner. Även delmål 9.1 om skapande av 
hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer berörs. 

Förslag till beslut
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige: 

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks. 
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag.
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att besluta om att anta bolagsordning 

samt fastställa ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan. 

AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut med anledning 
av ovanstående. 

Haleh Lindqvist Lars Pettersson
VD ABK VD Bokab

Expedieras till: Lars Pettersson, Bokab 

För kännedom 
till:
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Handläggarens namn
Lars Pettersson

2022-10-24

Bildande av två nya dotterbolag (Dnr ABK2022/0012)

Sammanfattning
Bokab önskar bilda två nya försäljningsbolag lika våra tidigare. Dessa är Solbräcke Kullen 
1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB. 
 
Bokab föreslår till KF att Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag enligt följande: 

 Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. (Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för 
gamla bolag). 

 Bokab föreslår till KF att bifogade bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (se bifogade bolagsordningar för nya bolag samt protokoll 
2022-04-07 för gamla). 

 Bokab föreslår till KF om att lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag. (Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Juridisk bedömning 
Enligt kommunallagen skall de krav som finns i 10 kap 3 § KL gälla för samtliga, av Bokab 
inskaffade, bolag. Såväl dotterbolag som dotterdotterbolag. 

Med helägt bolag nedan avses ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar 
samtliga aktier. I detta fall innehar kommunen indirekt samtliga aktier.

10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter

Kommunala bolag
Definitioner
2 §   Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Överlämnande till helägda bolag
3 §   Om en kommun eller en region med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige
   1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
   2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
   3. utse samtliga styrelseledamöter,
   4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
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   5. utse minst en lekmannarevisor, och
   6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 
över till privata utförare.
Lag (2019:835).

Med detta som styrning har vi för dotterdotterbolagen, vilka vi kommer att avyttra inom 
snar framtid upprättat förslag till:

 Bolagsordning, där punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 ingår.
 Förslag till Lekmannarevisor, enligt punkt 5. 
 Då de bägge nybildade bolagen enligt ovan skall avyttras och ingen 

verksamhet skall ske i bolagen är det ej nödvändigt med ägardirektiv eller 
revisorer i bolagen. Revisorer behöver ej tillsättas enligt KL eller ABL.

Bolagets bedömning

Bokab ser positivt på att möta önskemålen från företagarna och upprätta två nya 
försäljningsbolag lika Bokabs tidigare. Det är en enkel åtgärd och ger stort mervärde för 
både företagarna, Bokab och med det Kommunen.

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
Vi hjälper företagare att få möjlighet att expandera avseende marktillgång. Att alltid ha 
projekt i gång för framtida företagsetableringar. I detta fall har vi tagit fram tomter där två 
företag önskar köpa i bolagsform och då försöker vi möta detta behov. Vi tillskapar större 
förtroende för företagarna gentemot kommunen om vi kan emotse deras önskemål.

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som 
står längst från arbetsmarknaden 
All hantering med verksamhetsmark gynnar sysselsättningen. Vi tillskapar indirekt fler 
arbetstillfällen då vi kan ge företag möjlighet att etablera och/eller expandera till rimlig 
kostnad. 

Bokabs enskilt största uppdrag sedan 1959, när bolaget startade, är att ta fram 
verksamhetsmark för att göra det möjligt för näringslivet att etablera och expandera för att 
kunna skapa fler arbetstillfällen. Bokab ser alltid på den tilltänkta nyetableringen ur ett 
personal-mål. 

Ju fler arbetstillfällen och symbios med övrig verksamhet desto bättre. Ju fler arbeten som 
finns desto fler kan man förhoppningsvis erbjuda de som står längst ifrån 
arbetsmarknaden. 

Det är dyrt att köpa mark för företagare i regionen. Bokab arbetar alltid för att erbjuda 
effektiva, ekonomiska och tilltalande etableringar. Allt med sikte på att företagare skall 
välja Kungälv och på så sätt ge arbetstillfällen till Kungälv.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Vi försöker alltid planera och bygga nya markområden enligt Agenda 2030 med de globala 
målen för hållbar utveckling.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Medborgare får större utbud av arbetstillfällen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Vi ser ingen påverkan på medarbetarperspektiv

Ekonomisk bedömning
Kostnader för att bilda två nya bolag är mellan 15 000 - 20 000:-.

Förslag till beslut
 Ombud på bolagsstämma i Bokabs koncern får i uppdrag att föreslå och rösta för 

att bilda två nya försäljningsbolag med föreslagen styrelse, bolagsordning samt 
lekmannarevisor enligt nedan. 

 Styrelse i bägge bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: 
Till ledamot för de nybildade dotterbolagen Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB utse Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av ledamot och 
suppleant jämte Bokabs Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening.

 Bifogade Bolagsordningar beslutas. 
 Lekmannarevisor tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt bifogat 

protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor)

Lars Pettersson
Vd

Expedieras till: AB Kongahälla

För kännedom 
till: 

Karolina Lovric
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Bolagsordning för 
Rollsbo Västerhöjd Tomt 
120 AB 
Organisationsnummer: 
xxxxxx-xxxx 

 
 

Bolagsordning 
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Dokumentansvarig: Chefsekonom 

Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen 

Beslutad av:  Kommunfullmäktige 
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Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB bolagsstämma 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets Rollsbo Västerhöjd Tomt 120 AB, organisationsnummer XXXXXX-XXXX 

 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 
 
 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen. 

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun. 

 
 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 
 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e- 
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 
 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justeringsmän 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern- 
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 
ordningen eller ägardirektiv 

 
 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 
 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 
 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening. 

 
 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 
 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets Solbräcke Kullen 1 AB, organisationsnummer XXXXXX-XXXX 

 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 

 
 
 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva fastighetsförvaltning samt 
därmed förenlig verksamhet. 

 
 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att - med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
angiven i 2 kap. 1 § kommunallagen – bidra till att öka tillgången på byggbar mark i 
Kungälvs kommun genom att bedriva fastighets- och bolagsförvaltning samt därmed 
förenlig verksamhet. 

 
 

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med 
offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. 

Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsen. 

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna 
handlingar som gäller i Kungälvs kommun. 

 
 

§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. 

 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 500 och högst 2000 aktier. 
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§ 8 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av minst 1 och högst 10 styrelseledamöter med högst 10 
suppleanter. 

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast 
efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
 

§ 9 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag 
styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun lekmannarevisor med 
suppleanter. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen. 

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig. 

 
 

§ 10 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess 

 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e- 
post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma 
skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman 

 
 

§ 12 Ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande 

2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 

4) Val av en eller två justeringsmän 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Godkännande av dagordning 
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7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern- 
resultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisor med suppleanter 

10) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags- 
ordningen eller ägardirektiv 

 
 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 
 

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kungälvs kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
fattas. 

 
 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, 
suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte 
avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening. 

 
 

§ 16 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun om bolaget kvarstår i Bohusläns Förvaltning AB ägo. Vid avyttring 
av samtliga aktier i bolaget får bolagsordning ändras av nya ägare. 

 
 

§ 17 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet 
aktiekapital tillfalla Bohusläns Förvaltning AB. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-04-07
Sida 22 (25)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Justeras sign

§ 39/2022

Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag (Dnr 
KS2022/0693)
Sammanfattning
Efter beslut i kommunfullmäktige om att bilda nya dotter- och dotterdotterbolag för Bokab 
behöver lekmannarevisorer utses.

Kommunrevisionen föreslår att Christina Carlsson utses till ordinarie lekmannarevisor och 
Anita Dentén till ersättande lekmannarevisor i följande bolag:

- Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisorer till Bokabs dotter- och dotterdotterbolag

Beslut
Christina Carlsson och Anita Dentén utses till lekmannarevisor respektive 
ersättande lekmannarevisor för följande bolag:

-     Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980
- Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915
- Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907

__________

Expedieras till: Bokab, Kommunrevisionen
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Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida  1 (7) 

 
 

Bevis/Anslag 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kommunfullmäktige – Omedelbar justering §§ 38, 40 Sammanträdesdatum 2022-04-07 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-04-07 

Datum då anslag tas 
ner 2022-04-29 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid Stadshuset plan 2, Sessionssalen klockan 14:00-21:00 
  

Beslutande Miguel Odhner (S)  
 Erika Sjöblom (S)  
 Mona Haugland (S)  
 Ingela Rossi (S)  
 Fredrik Gullbrantz (S) Ersätter Johan Holmberg (S) 
 Pia Gillerstedt (S)  
 Jonas Andersson (S)  
 Billy Kaldermark (S)  
 Tomas Emanuelsson (S) Ersätter Nils Carlsson (S) 
 Susanne Jönsson (S)  
 Fredrik Schandorff (S)  
 Mats Frisell (S) Ersätter Helen Byström (S) 
 Lennart Martinsson (S)  
 Birgitta Jähnke (S)  
 Bernt Lundborg (S)  
 Anders Holmensköld (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Thomas Alpner (M) Ordförande 
 Sara Regnell (M)  
 Marcus Adiels (M)  
 Bo Franzon (M)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Björn Hernius (M) Ersätter Gustav Mueller (M) 
 Monica Haraldsson (M)  
 Robert Syrén (M)  
 Roberth Österman (M) Ersätter Bella Banehag (M) 
 Simon Pasula (M) Ersätter Peter Harrysson (M) 
 Victoria Dahlqvist (SD) Vice ordförande 
 Morgan Carlsson (SD)  
 John Magnusson (SD)  
 Niklas Andersson (SD)  
 Rolf Carlsson (SD) Ersätter Robert Kinhult (-) 
 Bertil Augustsson (SD)  
 Annica Börstell (SD)  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 2 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Leif Hasselgren (UP) Ersätter Martin Högstedt (UP) 
 Lars Eriksson (UP) Ersätter Ancy Wahlgren (UP) 
 Ewa Wahlin (UP)  
 Laila Persson (UP)  
 Elisabeth Mattsson (L)  
 Jan Tollesson (-)  
 Pierre Rehnlund (L) Ersätter Matilda Jansson (L) 
 Thomas Loong (L)  
 Cecilia Olsson (L)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Lena Bjurström (C)  
 Patrik Renström (C)  
 Hans Torwald (C)  
 Johanna Salekärr (KD) Ersätter Gun-Marie Daun (KD) 
 Fredrik Daun (KD)  
 Ilona Waern (KD)  
 Lennart Wennerblom (MP)  
 Erik Andreasson (V)  
 Kenneth Gustafsson (V)  
 Knut Nordin (V)  
   

 
Ersättare Britta Malmberg (M)  
 Björn Hernius (M)  
 Kerstin Petersson (L)  
 Henrik Rudolvsson (L)  
 Kenneth Frii (C)  
 Henry Larsson (V)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 38, 40 
 Oskar Ivarsson Omedelbar justering 
   

Ordförande 
  

 Thomas Alpner (M)  
   
Justerande   
 Pia Gillerstedt (S)  
   
   
   
 Elisabeth Mattsson (L)  

 
Ej närvarande Johan Holmberg (S)  
 Nils Carlson (S)  
 Helen Byström (S)  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 3 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 Gustav Mueller (M)  
 Bella Banehag (M)  
 Peter Harrysson (M)  
 Robert Kinhult (-)  
 Göran Södersved (SD)  
 Martin Högstedt (UP)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Heine Nielsen (-)  
 Rainer Hoffman (UP)  
 Matilda Jansson (L)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Anne-Christine Engwall (KD)  
 Fredrik Daun (KD)  
 Lottie Lord (MP)  
 Parker Ayewubo (S)  
 Kathrine Månsson (S)  
 Marie-Louise Thor (M)  
 Patrik Hedin (UP)  
 Anders Johansson (C)  
 Anders Persson (KD)  
 Martin Nestorsson (V)  
 Mikael Lunneblad (MP)  
 Erik Zinn (MP)  
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 

Innehållsförteckning 

 

 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) ................. 5 
Avsägelse från uppdrag som ordförande i Bohus Räddningstjänstförbunds styrelse - Susanne Jönsson (S) 
(Dnr KS2022/0727) ....................................................................................................................................................... 7 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-04-07 
Sida 5 (7) 

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 38/2022 

Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag (Dnr KS2022/0453) 

Sammanfattning 

15 april 2021 fattade Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna Bokabs 
anhållan om att få bilda dotterbolag och dotterdotterbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade fastighetsförsäljningar (§55/2021 Dnr 
KS2021/0328). 
 
Bohusläns Förvaltning AB (Bofab) har efter kommunfullmäktiges beslut bildats som 
dotterbolag till Bokab. I sin tur har 7 avyttringsolag bildats under Bofab som dotterdotterbolag 
till Bokab. 
 
Kommunala aktiebolag ska ha en bolagsordning, bolagsordningen kan ses som bolagets 
fundament. Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall godkänna 
bolagsordning för de kommunala bolagen. Även om dotterdotterbolagen är avyttringsbolag, 
ämnade att säljas, behövs bolagsordning antas. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

 
Förslag till beslut har tillstyrkts av moderbolaget AB Kongahälla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och dotterdotterbolag 
Bilaga Bolagsordning för Bohusläns Förvaltning AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB 
Bilaga Bolagsordning för Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB 
Bilaga Bolagsordning för Solbräcke Kullen AB 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

Bilaga Protokoll ABK 9 mars 2022 - signerat 
Bilaga Bokab - Fråga om bolagsordning och lekmannarevisor dotterbolag 
Bilaga Ansökan från BOKAB om bildande av dotterbolag (Dnr KS2021-0328) 
Bilaga Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021-0006) KF 
Bilaga Val - anhållan om styrelse i dotterbolag (Dnr KS2021-1138) 
Bilaga Protokollsutdrag - Godkännande av bolagsordningar för Bokabs dotter- och 
dotterdotterbolag - Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningar för: 
 Bohusläns Förvaltning AB, organisationsnummer 559328-2980 
 Solbräcke Kullen AB, organisationsnummer 559328-2899 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, organisationsnummer 559328-2972 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 4 AB, organisationsnummer 559328-2964 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 5 AB, organisationsnummer 559328-2956 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, organisationsnummer 559328-2923 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, organisationsnummer 559328-2915 
 Rollsbo Västerhöjd Tomt 12B AB, organisationsnummer 559328-2907 

2. Ombuden i berörda bolagsstämmor uppdras att fatta beslut i enlighet med punkt 1. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.   

__________ 
 
Expedieras till: Bokab 
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Protokoll 7, extra styrelsesammanträde  
Sammanträdesdatum 2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                  

 

 

 
Plats Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C  
Tid Onsdagen den 2 november 2022, klockan 08:00 – 08:30 

 
 
Beslutande  Miguel Odhner Ordförande  
 Anders Holmensköld 1:e vice ordförande  
 Matilda Jansson  2:e vice ordförande 
 Fredrik Gullbrantz   
 Lennart Kristiansson   
 Thomas Loong  
   

 
Ej närvarande Michael Karlsson  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf §§ 53 - 62 
 Karolina Lovric Protokollet justeras omedelbart 
   

Ordförande   
 Miguel Odhner  
   

Justerande   
 Matilda Jansson  

 
 
 
 
Övriga deltagare Haleh Lindqvist VD AB Kongahälla 
 Pia Jakobsson Ekonomichef AB Kongahälla 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Odhner (2 nov 2022 08:50 GMT+1)
Miguel Odhner

Matilda Jansson (2 nov 2022 13:10 GMT+1)

Karolina Lovric (2 nov 2022 13:10 GMT+1)
Karolina Lovric
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

§53 Val av justerare Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera 
protokollet.  
 

§54 Tillkommande och 
utgående ärenden 

Inga tillkommande eller utgående ärenden.  
 
Notering görs att rubrikerna för §§ 8-9 har blivit dubbletter 
och korrekt titel för ärendena §§ 8-9 noteras.  
 
Dagordningen fastställs. 
 

§55 Föregående 
styrelseprotokoll  

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och 
lägger det till handlingarna.  
 

§56 VD:s rapport Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuell information i 
kommunkoncernen:  

• Mycket intensivt arbete med följande: 
o T2-rapport är färdigställd 
o Verksamhetsplan för 2023 håller på och tas fram 

utifrån nya majoritetens direktiv  
o Budget för 2023 håller på arbetas farm utifrån nya 

ekonomiska förutsättningar 
o Lokalresursplan håller på att färdigställas 
o Investeringsbudget för 2023 håller på att arbetas 

fram utifrån nya ekonomiska förutsättningar 
o Affärsplan för AB Kongahälla håller på att arbetas 

fram 
o Verksamhetsplan för AB Kongahälla 2023 håller på 

att arbetas fram  
 

Styrelsen antecknar informationen.  
 

§57 Bildande av två nya 
dotterbolag till Kungälv 
Energi AB (Dnr 
ABK2022/0011) 
 
 

Ändringarna har sin bakgrund i EU:s elmarknadsdirektiv 
och Energimarknadsinspektionens rapport Ren energi inom 
EU- Ett genomförande av fem rättsakter (Ei R2020:02). I 
korthet innebär lagförändringen skärpta krav på renodling 
av elnätsverksamheten. De nya reglerna i ellagen påverkar 
Kungälv Energis verksamhet väsentligt då vi idag bland 
annat har elnätsverksamhet och produktion av fjärrvärme i 
samma bolag. Elnätsföretag har till den 31 december 2023 
att renodla verksamheten.  
 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

För att möjliggöra att skapa en effektiv och lagenlig 
bolagsstruktur behöver Kungälv Energi-koncernen två nya 
dotterbolag. Bolagen behöver av skattetekniska skäl finnas 
och ägas av Kungälv Energi senast 2022-12-31. Under år 
2023 kommer Kungälv Energis VD att arbeta fram förslag 
på bolagsstruktur samt organisation och presentera denna 
för bolagets styrelse som i sin tur informerar styrelsen i AB 
Kongahälla. 
Bolagets revisorer har som en alternativ lösning lyft fram att 
bilda ett till två nya dotterbolag. Bolagen måste ägas per 
2022-12-31 för att möjliggöra koncernbidrag under år 2023. 
Verksamheten behöver inte vara i gång i detta nya bolag 
per 2022-12-31 utan kan flyttas över under 2023. 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Reviderat ägardirektiv beslutas enligt förslag.  
4. Ombud vid bolagsstämma i Kungälv Energi AB 

ges i instruktion att besluta om att anta 
bolagsordning samt fastställa ägardirektiv i 
enlighet med punkterna 1-3 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§58 Bildande av två nya 
dotterbolag till Bokab 
(Dnr ABK2022/0012) 

Bokab har inkommit med förfrågan om att bilda två nya 
avyttringsbolag i syfte att genomföra försäljning av 
fastigheter i bolagsform, så kallade paketerade 
fastighetsförsäljningar, i likhet med tidigare beslut 
(KF§55/2021 Dnr KS2021/0328). Dessa är Solbräcke 
Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB och kommer att 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

ligga under dotterbolaget Bohusläns Förvaltning AB 
(Bofab).   
 
Den 18 oktober fattade Bokabs styrelse följande beslut:  
a) Styrelsen beslutar föreslå till KF att få bilda två nya 
försäljningsbolag: Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo 
Västerhöjd 120 AB. 
b) Styrelsen beslutar föreslå till KF att Styrelse i bägge 
bolagen tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag enligt 
följande: Till ledamot för de nybildade dotterbolagen 
Solbräcke Kullen 1 AB och Rollsbo Västerhöjd 120 AB utse 
Lars Pettersson, vd i Bokab med Claes Hellström, 
försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman 
tecknas av ledamot och suppleant jämte Bokabs 
Ordförande Lennart Kristiansson, med extern 
firmateckningsrätt, två i förening. 
(Jämför bifogat stämmobeslut 2021-07-02 för gamla bolag). 
c) Styrelsen beslutar föreslå till KF att bifogade 
bolagsordningar beslutas lika Bokabs tidigare 
dotterdotterbolag.(se bifogade bolagsordningar för nya 
bolag samt protokoll 2022-04-07 för gamla). 
d) Styrelsen beslutar föreslå till KF om att lekmannarevisor 
tillsätts lika Bokabs tidigare dotterdotterbolag. 
(Se bifogad Protokollsutdrag - Val av lekmannarevisor) 
 
Kommunallagens 10:e kapitel behandlar överlämnande av 
kommunala angelägenheter. Detta styr vad som kan 
hanteras av kommunala bolag: 
2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag 
där kommunen eller regionen 
direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. 
 
Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller 
handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer 
tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). 
 
Förslaget till beslut bedöms vara i enlighet med 
bolagskoncernens strategiska ändamål och är förenligt med 
kommunkoncernens perspektiv.  
 
 
Styrelsen är överens om att beslutet ska förtydligas med att 
det är två nya dotterbolag som bildas. Ändringen görs i 
tjänsteskrivelsen samt beslut. Vidare görs ett förtydligande i 

MO
MO

MJ
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Protokoll  

Sammanträdesdatum  2022-11-02 
 
 
 

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA  

                                                           

 

 

tjänsteskrivelsens titel om att bolagen som bildas är 
dotterbolag, i likhet med tidigare beslut.  
 
Styrelsen beslutar att: 
 
AB Kongahälla föreslår kommunfullmäktige:  

1. Bildande av två nya dotterbolag tillstyrks.  
2. Bolagsordning godkänns enligt förslag. 
3. Ombud vid bolagsstämma ges i instruktion att 

besluta om att anta bolagsordning samt fastställa 
ägardirektiv i enlighet med punkterna 1-2 ovan.  

 
AB Kongahälla beslutar att kalla till extra bolagsstämma för 
att fatta beslut med anledning av ovanstående.  
 

§59 Beslut om att utse 
arkivredogörare för 
Aktiebolaget Kongahälla 
(Dnr ABK2022/0009) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Hos varje myndighet ska finnas en arkivansvarig samt en 
eller flera arkivredogörare för fullgörande av 
arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses 
genom formella beslut hos myndigheten.  
 
Då bolaget bildades 1 december 2021 och arbetet med 
arkiv och tillhörande styrande startades upp, utsågs endast 
arkivansvarig som ett första steg.  
 
Arkivredogörare svarar för tillsynen och vården av den egna 
myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar. 
Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens 
kontaktpersoner i arkivfrågor. 
 
Styrelsen beslutar att: 

1. Styrelsesekreterare för AB Kongahälla utses 
till arkivredogörare för bolaget.  
2.Beslutet gäller omedelbart från och med att 
protokollet är justerat. 

MO
MO

MJ
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§60 Antagande av 
dokumenthanteringsplan 
och arkivbeskrivning 
(Dnr ABK2022/0008) 

Ägardirektiv för Aktiebolaget Kongahälla fastställer att 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. 
Arkivreglementet fastställer att varje myndighet ansvarar för 
att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av 5-11 §§ i reglementet. Med myndighet avses i 
reglementet kommunstyrelsen, övriga nämnder, 
revisorerna, samt andra kommunala organ med självständig 
ställning. 
 
Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ger en överblick av 
vad myndigheten har för verksamhet, hur myndigheten 
hanterar sina allmänna handlingar och hur myndigheten är 
organiserad. Beskrivningen är ett viktigt komplement till 
dokumenthanteringsplanen, då den underlättar 
användningen av arkivet och därmed återsökningen av 
myndighetens allmänna handlingar. 

 
En dokumenthanteringsplan ska kontinuerligt revideras. 
Beslut om eventuella ändringar och tillägg fattas av AB 
Kongahällas styrelse efter samråd med arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen). Arkivmyndigheten får tillexempel 
besluta om hur handlingar som tillhör bolaget förvaras och 
arkiveras. 
 

Styrelsen beslutar att: 
1. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 

AB Kongahälla antas enligt förslag.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att Kungälv 

kommuns kommunstyrelse godkänner 
dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för 
AB Kongahälla.   
 

§61 Övrigt  Nästa styrelsemöte är den 7 december.  
 

§62 Mötet avslutas  
 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

MO
MO

MJ
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (4)

Sid 1 (4)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Marcus Spovell

2022-11-01

Inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av
Ryaverket (Nya Rya) (Dnr KS2022/2255-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera år.

Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att möta
nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya miljötillståndet är
tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska utreda och ta fram en
handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten
kan uppnås.

Verket ska även klara den kapacitetsökning som förväntas med anledning av regionens
befolkningstillväxt.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya.
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för

delägarkommunerna

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Eftersom Kungälvs kommun är delägare i aktiebolaget Gryab har kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1
§ kommunallagen (2017:725) ansvar för att hålla uppsikt över den verksamhet som bedrivs i
bolaget. Samma ansvar ges styrelsen i Reglemente för kommunstyrelsen. Förslagen till beslut
bedöms vara förenliga med kommunallagens bestämmelser.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kungälvs kommuns avloppsvatten går till stor del i tunnel till Ryaverket i Göteborg sedan flera år.

Ryaverket invigdes 1972 och sedan dess har verket byggts ut ungefär vart tionde år för att möta
nya krav. Vid årsskiftet 2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det nya miljötillståndet är
tidsbegränsat till och med 2036 och innehåller villkor på att Gryaab ska utreda och ta fram en
handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten
kan uppnås.

Regionen har haft en kraftig befolkningsökning de senaste årtiondena och prognosen visar på en
fortsatt befolkningstillväxt de kommande decennierna. Under 2021 har respektive ägarkommun
tagit fram flödesprognoser utifrån befolkningsutveckling, klimatförändringar samt åtgärder på
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befintligt ledningssystem. Prognosen för befolkningstillväxten är en ökning med 56 % från 2019 
framtill 2055.

Det finns utifrån Gryaabs miljötillstånd en tydlig förväntan på betydligt strängare utsläppskrav efter 
år 2036. Som framgick redan i miljötillståndsprocessen visar Gryaabs utredningar och erfarenhet av 
verket att även om det nuvarande Ryaverket skulle kompletteras med ny teknik skulle den 
nuvarande anläggningen inte nå dessa krav så länge vattenmängderna inte minskas rejält. Att 
vattenmängderna skulle minskas på det sätt som krävs skulle kräva insatser på ledningsnätet på ett 
sätt som inte bedöms möjligt under denna tidsperiod. Mot den bakgrunden finns ett behov av att 
Ryaverkets kapacitet utvecklas.

För att utbyggnaden ska kunna genomföras i tid är det, enligt Gryaab, viktigt att samtliga 
delägarkommuner har tagit ställning till behovet av en fortsatt kapacitetsutveckling av Ryaverket, 
inriktningarna för den och hur finansieringen ska ske.

För att kunna uppnå de reningskrav som Länsstyrelsen angivit att ett större reningsverk bör klara, 
planeras ombyggnation av den befintliga avloppsreningsanläggningen (Rya 1) och en ny 
processarea där en ny avloppsreningsanläggning byggs (Rya 2). Den nya anläggningen planeras 
att byggas på en fastighet som idag ägs av Göteborgs Hamn på mark som angränsar till nuvarande 
Ryaverk. 2021 var det 800 435 personer som var anslutna till Ryaverket. Efter genomförandet av 
Rya 1 och Rya 2, gemensamt kallat Nya Rya, föreslås att Gryaab ska kunna ta emot vatten från 
totalt ca 1300 000 personer.

Gryaab har övervägt alternativet att dimensionera anläggningen för andra reningskrav än vad som 
anges som förväntade i nuvarande miljötillstånd. Miljötillståndet som gäller efter 2036 är ännu inte 
på plats och Gryaab bedömer att det finns ett visst utrymme att påverka kommande reningskrav i 
ansökningsprocessen särskilt om de reningskrav som Länsstyrelsen förespråkar skulle innebära 
orimligt höga kostnader. Alternativet innebär ett risktagande då det innebär att kommande 
miljötillstånd kan innehålla strängare krav än vad Gryaab dimensionerat för. Alternativet är 
dessutom kortsiktigt då Gryaab riskerar att få ett miljötillstånd som är tidsbegränsat på ett sätt som 
försvårar bolagets arbete och möjligheten att genomföra ytterligare kapacitetsutökningar.

Då programmet är i ett tidigt skede och arbetet med hur anläggningen ska designas inte är färdigt 
är uppskattningen av investeringens storlek mycket osäker. Efter genomförd förstudie år 2024 
kommer en grov uppskattning av investeringskostnaden kunna anges. År 2028 efter 
genomförandet av förprojekteringen kommer investeringskostnaden kunna uppskattas närmare. I 
detta skede uppskattas investeringskostnaden till att ligga i intervallet 4 - 6 miljarder kronor och 
beräknas därför i löpande penningvärde.

Bedömning
Förvaltningen ser positivt på föreslagen kapacitetsutveckling av Ryaverket. En utbyggnad ger 
förutsättningar för stadsutveckling i regionen inklusive för Kungälvs kommun. 

Ett utbyggt Rya kommer i högre grad kunna bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten, 
såväl havet som mindre sjöar och vattendrag för de anslutna kommunerna. 

Trenderna för samhällsutvecklingen, vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten kommer att 
bli tydligare desto närmare projektets genomförande man kommer. Förvaltningen vill få en 
uppdaterad befolknings- och flödesprognos inför start av respektive steg i projektet såsom förstudie 
år 2024 och förprojektering 2028. I samband med detta vill förvaltningen även att detta stäms av 
med berörd tillsynsmyndighet för bedömande ifall beslutet behöver omprövas. Tidpunkten för när 
det nya reningsverket ska tas i drift ligger långt fram och verket ska vara i drift under många år och 
det är viktigt att anläggningen är framtidssäkrad direkt från start.

Flera av ägarna vill att Gryaab i förprojekteringen skapar och presenterar en flexibel anläggning 
som möjliggör en framtida expansion. Med detta menas att det exempelvis ska finnas utrymme för 
en stegvis utbyggnad/ombyggnad av anläggningen med ny teknik eller om behovet förändras 
utifrån till exempel skärpta uppsläppskrav.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
De strategiska målen som kan göras gällande i detta ärende bedöms innefatta följande:
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
För att uppnå en säker, effektiv och miljömässig avloppshantering så instämmer förvaltningen i 
Gryaabs bedömning enligt nedan:

Gryaabs nuvarande miljötillstånd sträcker sig till 2036 och anger tydliga förväntningar på strängare 
reningskrav därefter. Kraven avser bland annat hur mycket fosfor, kväve och organisk substans 
(BOD) som får släppas ut med det behandlade avloppsvattnet.

Länsstyrelsens förväntningar på reningsvillkor för BOD, kväve och fosfor är styrande för projekt Nya 
Rya tillsammans med dimensionerande inkommande flöden. Under projekttiden, år 2020 – 2036, 
kan eventuellt ytterligare reningskrav tillkomma, till exempel för läkemedel. Gryaab har utifrån de 
föreslagna inriktningarna möjlighet att komplettera anläggningen om sådana krav skulle komma.

Målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 som kan göras gällande i detta ärende bedöms 
innefatta följande:
3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
6 Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
11 Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
14 Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
15 Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem…

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet berörs av Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan. Planen är ett strategiskt dokument 
som kan användas som verktyg för att uppnå en fysisk planering som tar hänsyn till rådande 
resursförutsättningar och kommande behov i kommunen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Funktionsmässigt finns ingen större skillnad gentemot hur det fungerar idag. Ökade krav på rening, 
vilket kommer att krävas i framtiden, leder sannolikt till ökade kostnader 2036 jämfört med idag. 
Förvaltningens bedömning är att samordningen via Gryaab ger stordriftsfördelar som minskar 
kommunens kostnad avseende avloppsanläggningar, jämfört med om Kungälv ombesörjt all 
avloppsrening i egen regi.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ingen skillnad i påverkan bedöms förekomma gentemot dagens situation. Nedläggning av Kode 
avloppsreningsverk kan istället minska belastningen för medarbetare.
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Ekonomisk bedömning
Förvaltningen instämmer i Gryaabs föreslagna modell för finansiering med kapitaltillskott från 
delägarkommunerna med 10 % samt en upplåning om 90%. Ett kapitaltillskott via fritt eget kapital 
redovisas som en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Gryaab. Förvaltningen kommer initiera 
en dialog med Gryaab och övriga delägare om var upplåningen bäst sker, hos Gryaab eller hos 
respektive VA-huvudman, utifrån skattetekniska skäl. 

Kungälvs kommuns ägarandel uppgår till 5,4%. Med den investeringsnivå som presenteras i 
dagsläget om 4-6 miljarder skulle kommunens aktieägartillskott bli mellan 21,6 mkr till 32,5 mkr. En 
exakt siffra på investeringen beräknas finnas färdig efter genomförandet av förprojekteringen år 
2028. 

Kungälvs kommun har som VA-huvudman ansvaret för vilket uttag av VA-taxa som ska belasta 
abonnenterna och grovt räknat kommer Nya Rya innebära en taxehöjning med ca 20 %-enheter 
den dag anläggningen tas i drift och avskrivningar påbörjas. Under perioden fram till dess ser 
förvaltningen att de intäkter från försäljning av sidoordnad verksamhet som härrör från 
avloppsvatten (el och gas) löpande bör tillföras VA-huvudmannen genom årligen justerade 
avgiftsuttag och komma VA-kollektivet till gagn. Med detta kommer kostnaden att succesivt fasas 
upp över en längre tid till en långsiktigt hållbar nivå utan att göra drastiska höjningar.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en utbyggnad och effektivisering av nya Rya. 
2. Kungälvs kommun står bakom den finansieringsmodell som föreslås för 

delägarkommunerna.

Anders Holm Marcus Spovell
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska
Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de
gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från
dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än
tre månader.

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet
och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av
besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52
inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som verkställda, sju beslut som
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej verkställda besluten fanns
det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har personerna blivit
erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas plats. Besluten avser fyra beslut om
bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med särskild service (SoL)
och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och referensboende.

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om
bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten
om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts
till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Juridisk bedömning

Enligt 28 f § LSS och 16 kap 6 f § SoL ska nämnden kvartalsvis redovisa till tillsynsmyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insatser enligt 9 § LSS och bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samtidigt rapporteras även
de beslut från förra redovisningstillfället som har blivit verkställda eller har avslutats av annan
anledning. Även avbrott i insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall insatsen
eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader.

Enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 § h LSS ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över
hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1§ och 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för respektive beslut och de beslut som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer
av bistånd och insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut. Statistikrapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Förvaltningens bedömning är att nämnden har fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO enligt
SoL och LSS avseende ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet. En statistikrapport har
tagits fram och överlämnas av nämnden till Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige.
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Förvaltningens bedömning

Bakgrund
I förarbetet till införandet av rapporteringsskyldigheten i LSS, (prop. 2007/08:43) och i SoL (prop. 
2005/06:115) anges att rapporteringsskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för personer 
som beviljats bistånd eller insatser enligt nämnda lagar och att förbättra förutsättningarna för en 
intern och extern uppföljning av beslutade insatser. Anledningen till att även revisorerna skulle ta 
del av rapporteringen var att de kommunala revisorerna skulle ges vidgade möjligheter att granska 
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild avseende hur socialnämnderna verkställer 
egna gynnande beslut.

Rapportering 
Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
och insats enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. För varje 
beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd eller insats som beviljats samt skäl 
för dröjsmålet. Även avbrott i verkställighet av insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska 
rapporteras i de fall där insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader. 
Rapporteringen till IVO gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Rapporteringsskyldigheten gäller till dess 
att beslutet har verkställts eller avslutats av annan anledning. En annan anledning kan vara att en 
person återtar sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Ett beslut räknas som verkställt 
fram till dess att brukaren får tillgång till insatsen. Om en person tackar nej till ett erbjudande 
kvarstår i regel rapporteringsskyldigheten då beslutet inte är att betrakta som verkställt.

Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Vid rapporteringen ska nämnden ange varför 
verkställighet avbrutits eller vilka skäl det finns för att verkställan dröjer. De tre huvudsakliga skälen 
till dröjsmål utgår från var skälet finns 1) hos kommunen, 2) utanför kommunen och 3) hos den 
enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl finns sedan flera orsaker. Endast ett huvudsakligt skäl 
och en orsak kan anges vid varje rapporteringstillfälle. 

Yttranden till IVO 
Om kommunen inte har verkställt ett beslut inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO 
granskar vad som har gjorts för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart 
erbjudande och om det finns andra omständigheter som kan påverka verkställigheten av ärendet. 
Information som IVO använder för att bedöma om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på sin 
insats är skälen till dröjsmålet, vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen, hur kommunen 
har arbetat med att verkställa beslutet, vilka eventuella insatser som kommunen erbjudit under 
väntetiden, hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid och 
kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid 
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan åläggas att 
betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Om IVO bedömer att den enskilde 
har fått vänta oskäligt länge på att kommunen verkställt ett beslut kan IVO ansöka om utdömande 
av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Avgiften som kommunen kan få betala är som lägst 10 
000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av hur lång tid ärendet ej har 
kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan påverka avgiftens 
storlek är exempelvis om andra insatser satts in för att kompensera den fördröjda insatsen och hur 
kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte verkställa insatsen. Avgiften tillfaller staten. 

Rapportering kvartal 2
Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i verkställighet 
och 52 ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten avser män. 16 av 
besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut om kontaktperson. Av 52 
inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som verkställda, sju beslut som 
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 kvarvarande ej verkställda 
besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 12 beslut har 
personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I de resterande 12 beslut saknas plats. Besluten 



113/22 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 - SMN2022/0034-3 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 : Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022

3 (4)

avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem beslut om bostad med 
särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och referensboende

Fördelning av ej verkställda beslut/avbrott per område:
- Inom funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) rapporterades ett 

avbrott i verkställighet avseende kontaktperson där den enskilde i samband med byte av 
kontaktperson tackade nej i avvaktan på kontaktperson med specifik kompetens. Av fem ej 
verkställda beslut avser ett förhandsbesked om daglig verksamhet med annat skäl till dröjsmål 
då den enskilde ännu inte har flyttat till kommunen och fyra beslut bostad för vuxna i form av 
servicebostad för vilka det saknas plats i form av lämpliga lägenheter. 

- Inom SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (SoL) 
rapporterades fem beslut som ej verkställda avseende socialpsykiatri, bostad (bostad med 
särskild service) och funktionshinderomsorg, (bostad med särskild service). I samtliga fem 
beslut saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån behov. Behovet är lägenheter med 
specifik geografisk lokalisering och lägenheter som är anpassade till fysiska funktionshinder.

- Inom SoL IFO, individ – och familjeomsorg (SoL) rapporterades tre beslut som ej verkställda 
varav två beslut om socialt kontrakt och ett beslut om tränings- och referensboende. Orsak till 
dröjsmål är att det saknas plats i form av lämpliga lägenheter. Behovet är lägenheter med 
specifik geografisk lokalisering.

- Inom SoL ÄO, Äldreomsorg (SoL) rapporterades 16 beslut som ej verkställda varav ett beslut 
för hemtjänst där den enskilde har särskilda önskemål om uppstart och två beslut för 
dagverksamhet där den enskilde i ett av besluten varit okontaktbar och ett beslut där den 
enskilde haft särskilda önskemål om uppstartsdatum. I resterande 13 beslut avseende särskilt 
boende har de enskilda i 12 av besluten tackat nej till erbjuden plats och i ett beslut haft 
särskilda önskemål avseende extern utförare. 

Förvaltningen bedömer att statistikrapporten (se bilaga 1) utgör underlag för planering och 
granskning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör det strategiska målet trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. Ett 
resultatmål kopplat till det strategiska målet är ökad behovstäckning inom äldreomsorgen. 
Tolkningen av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former 
av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att utbudet och behoven kan matchas i 
enlighet med lagen.

Förvaltningen kommer att använda statistikrapporten som en del av underlaget för planering av 
olika former av boenden och till den långsiktiga planeringen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet berör mål 3 hälsa och välbefinnande där god hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 

Ärendet berör mål 10 minskad ojämlikhet. Staten har huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger 
på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller 
trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser 
och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. 

Ärendet berör mål 11 hållbara städer och samhällen och rättighetsperspektivet utifrån rätten till 
bostad uttryckt i grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2§). 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
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Rapporteringen av ej verkställda beslut är lagstyrd och utförs i enlighet med gällande lagstiftning 
och de instruktioner som IVO meddelar.

I Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020–2022 ingår riktlinjer för bostadsbyggande 
2020–2022. Programmet utgör underlag för planering och genomförande av nya bostäder och 
programmet påverkar därmed bland annat kommunens befolkningsprognos samt lokalbehovs-, 
investerings-, och produktionsplan. Programmet har en relation till program för Social hållbarhet. 

I policy Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning finns riktlinjer för att öka kunskapen och 
förändra attityder kring äldres boende, möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder och att få 
äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. Policyn avgränsas till bostäder för seniorer på 
den ordinarie bostadsmarknaden och berör inte särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att få rätt till bistånd enligt SoL krävs att den som söker inte själv kan tillgodose sina behov eller 
få dem tillgodosedda på annat sätt. I SoL finns inga begränsningar avseende vad en person kan 
ansöka om för typ av bistånd. Det som avgör om biståndet ska beviljas är den enskildes behov. 
Utöver stöd i den dagliga livsföringen kan en person behöva olika typer av stöd utifrån exempelvis 
missbruk, ekonomi eller våld. Genom biståndet tillförsäkras den enskilde en skälig levnadsnivå och 
får det stöd som behövs för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet 
med LSS och insatserna är att de personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska få det stöd och hjälp de behöver i sitt 
dagliga liv och även kunna påverka vilket stöd och service som de får.

Förvaltningens bedömning är att utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv så ska beslut om 
insats eller bistånd verkställas inom skälig tid. I de fall det finns brist på resurser ska den enskildes 
behov tillgodoses på annat sätt vilket förvaltningen bedömer har skett. 
 

Ekonomisk bedömning
Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut om 
bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till Förvaltningsrätten 
om att Kungälvs kommun utdöms en särskild avgift. 

Förslag till Kommunfullmäktige
Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till protokollet.

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd Verksamhetschef Myndighet

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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Sid 1 (3)
Datum: 2022-11-07

Bilaga 1

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Statistikrapport – ej verkställda beslut kvartal 2, 2022

Enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 f § LSS är nämnden skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisorerna
de gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dag för beslut. Nämnden är också skyldig att till IVO och
Kommunrevisorerna rapportera de gynnande nämndbeslut som ej har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts. Nämnden ska vidare enligt 16 kap. 6 h§ SoL och 28 h§ lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande
beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal. IVO fastställer inrapporteringsperioder för varje år. Statistikrapporten avser kvartal 2, 2022,
inrapporteringsperiod: 1 juli – 31 augusti, 2022.

Bistånd/insats Verkställda
beslut

Avslutade utan
verkställan

Avbrott i
verkställighet

Ej verkställda
beslut

Summa
Individ-
rapporter

Ärenden
äldre än
ett år*

Man Kvinna

LSS Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson, 9 § 4
LSS

1 1 1

Korttidsvistelse i form av
korttidshem, 9 § 6 LSS

1 1 1

Boende barn och
ungdomar, 9 § 8 LSS

1 1 1

Bostad vuxna, 9 § 9 LSS 2 4 6 3 2 4
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Sid 2 (3)
Datum: 2022-11-07

Bilaga 1

Sid 2 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Daglig verksamhet, 9 §

10 LSS
1 1 2 1 1 1

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)

Socialpsykiatri, bostad 1 5 6 2 4 2

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Missbruks- och
beroendevård, bostad

1 1 1

Socialpsykiatri, bostad 1 1 1

Socialt boende 1 1 2 2

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)

Hemtjänst 1 1 1

Dagverksamhet 1 2 3 2 1

Särskilt boende 12 3 13 28 10 6 22

Summering
Verkställda

beslut

Avslutade utan

verkställan

Avbrott i

verkställighet

Ej verkställda

beslut

Summa

individ-

rapporter

Ärenden

äldre än

ett år*

Man Kvinna

Totalt 16 7 1 29 53 16 22 31

* Gynnande beslut som ej verkställts efter två år rapporteras ej.
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Sid 3 (3)
Datum: 2022-11-07

Bilaga 1

Sid 3 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-07Kommentarer:

LSS funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning
Antal avbrott i verkställighet: ett beslut avseende kontaktperson där den enskilde i samband med byte av kontaktperson tackat nej i avvaktan på
kontaktperson som har en specifik kompetens.
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: fem beslut, varav:
- ett beslut har  annat skäl och avser förhandsbesked för daglig verksamhet där den enskilde ännu inte flyttat till Kungälv.
- fyra beslut för bostad för vuxna i form av servicebostad (BmSS) där det  saknas plats i form av lämpliga lägenheter utifrån behov.

SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: fem beslut varav:
- fyra beslut avseende socialpsykiatri, bostad (BmSS) och ett beslut för funktionshinderomsorg, bostad. I samtliga fem beslut saknas plats i

form av lämplig lägenhet utifrån behov.

SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: tre beslut, varav:
- Två beslut om socialt kontrakt och ett beslut om tränings- och referensboende. I samtliga tre beslut saknas plats  i form av lämpliga

lägenheter utifrån behov.

SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)
Antal kvarvarande ej verkställda beslut: 16, varav:
- Ett beslut om hemtjänst där den enskilde har särskilda önskemål om uppstart.
- Två beslut om dagverksamhet där det i ett av besluten inte har varit möjligt att komma i kontakt med den enskilde och ett beslut där den

enskilde önskat ett specifikt uppstartsdatum.
- 13 beslut om särskilt boende där de enskilda i 12 beslut tackat nej till erbjuden lägenhet och ett beslut där den enskilde har särskilda

önskemål avseende extern utförare.

Sammantaget rapporterades 53 individrapporter till IVO varav en rapport var för avbrott i verkställighet, 16 beslut var verkställda, sju beslut var
avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 ej verkställda besluten fanns det i fem beslut  annat skäl till dröjsmål med
verkställan, 12 beslut där de enskilda tackat nej och i de resterande 12 besluten saknas plats. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av besluten
män. 16 beslut är äldre än ett år.
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Bilaga till ej verkställda beslut  

 

Sid 1 (1) 

Datum: 2022-10-27 

 

 
Sid 1 (1) 
Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-10-27 

 
 

Utdrag ur Lokalförsörjningsplan 
 

Planering för utbyggnation av bostad med särskild service enligt 
LSS 
 
 
 
 

År Område LSS Grupp  Antal platser 

2024 Kungälv/Ytterby-området 
(Nordtag) 

För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser. Blir ej 
ren volymökning pga. 
omflyttning från bostäder med 
dålig tillgänglighet för personer 
med stora omvårdnadsbehov. 
(Omflyttning ger lediga platser 
på befintliga gruppboenden) 

2025 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad 

Servicebostad om 10 platser.  

2025 
 

Kungälv/Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 
platser.  Verkställa ur kön och 
omflyttning av befintliga. 
(Behov finns att ersätta ett 
antal servicebostäder som 
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver 
fasas ut.)  

2026 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i 
behov av 
servicebostad  

Servicebostad 10 
platser.  Verkställa ur kön och 
omflyttning av befintliga. 
(Behov finns att ersätta ett 
antal servicebostäder som 
pga. myndighetskrav brand-
klassning BBR 5b behöver 
fasas ut.) 

2026 Kungälv  För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser, behov 
finns att bygga för personer 
med stora omvårdnadsbehov. 

2026 Kungälv För målgruppen i 
behov av 
gruppbostad 

Gruppbostad 6 platser 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-11-09
Sida 18 (20)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 96/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022
Bilaga PM underlag Bostäder LSS

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 96/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022
Bilaga PM underlag Bostäder LSS

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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§ 614/2022

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022 (Dnr SMN2022/0034)
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om 
avbrottet är längre än tre månader.  

Kvartal 2, 2022, rapporterades 53 individärenden till IVO varav en rapport för avbrott i 
verkställighet och 52 för ej verkställda beslut. 31 av besluten avser kvinnor och 22 av 
besluten avser män. 16 av besluten är äldre än ett år. Avbrottet i verkställighet avser beslut 
om kontaktperson. Av 52 inrapporterade ej verkställda beslut rapporterades 16 beslut som 
verkställda, sju beslut som avslutade utan verkställan och 29 beslut som ej verkställda. I de 29 
ej verkställda besluten fanns det i fem beslut annat skäl till dröjsmål med verkställan och i 
12 beslut har personerna blivit erbjudna plats men tackat nej. I resterande 12 beslut saknas 
plats. Besluten avser fyra beslut om bostad för vuxna i form av servicebostad (LSS), fem 
beslut om bostad med särskild service (SoL) och tre beslut om socialt kontrakt/tränings- och 
referensboende. 

Under kvartal 2 har IVO bedömt att en enskild fått vänta oskäligt länge avseende ett beslut 
om bostad för vuxna i form av serviceboende (LSS) och IVO har således ansökt till 
Förvaltningsrätten om att utdöma Kungälvs kommun en särskild avgift. 

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som 
anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2022
Bilaga Statistikrapport kvartal 2 2022

Förslag till Kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2022”, antecknas till 
protokollet.

__________

Expedieras till: 
Kommunrevisionen

För kännedom till:
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Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-09-05

Handläggarens namn
Stefan Bohlin

2022-08-22

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751-1)

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns.
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets ledningsnät
och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta ett övertagandeavtal
som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att kommunen med stöd av
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av vattentjänsterna vatten och spillvatten
för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. De
fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga
1. I bilaga 2 listas de fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med
vattentjänster för respektive fastighet

Juridisk bedömning

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av
kommunalt VA följer vattentjänstlagens syfte. Kommunen är huvudman för vattentjänster inom
verksamhetsområdet.

Förvaltningens bedömning

Lycke-Krokens va-samfällighet har skriftligt ansökt om ett kommunalt övertagande av privata vatten
och spillvattenledningar enligt ansökan i Dnr KS2020/0639. De fastigheter som ingår framgår av
karta bilaga 1, samt fastighetsförteckningar i bilaga 2.

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Då föreningen visar ett positivt majoritetsbeslut bedömer
Kommunen att behov föreligger för aktuellt område.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en allmän
VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, vilket följer
kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att alla ska ha
tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. Tillgång på rent
dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för fastigheter som ansluts till
den allmänna VA-anläggningen. För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa
och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11
(motståndskraftigt och hållbart samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett
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hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål 
och krav som ställs på den kommunala VA-hanteringen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala vattentjänster.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Beslutet påverkar inte arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter är reglerade sedan tidigare och avgifter 
för brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer därmed att tas ut för respektive fastighet 
i enlighet med vid var tid gällande VA-taxa.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i enlighet med 
vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

Anders Holm Rebecka Stomvall Gill
Sektorchef  samhälle och utveckling   Enhetschef VA-Teknik

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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2022-05-02

KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
TJUVKIL

Ritn. nr

9

.

1:6 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten
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VATTEN & SPILLVATTEN

Lycke-Kroken

Trakt Fbet NR Adress 

Adress-

Plats

Kommun

del 

Hel/Del 

av

På grund 

av

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:11 KROKENS VÄG 26 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:12 KROKENS VÄG 24 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:14 KROKENS VÄG 33 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:16 KROKENS VÄG 31 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:17 KROKENS VÄG 3 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:18 KROKENS VÄG 5 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:19 KROKENS VÄG 7 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:20 KROKENS VÄG 9 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:21 KROKENS VÄG 11 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:22 KROKENS VÄG 13 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:23 KROKENS VÄG 15 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:24 KROKENS VÄG 17 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:25 KROKENS VÄG 19 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:26 KROKENS VÄG 14 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:29 KROKENS VÄG 25 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:30 KROKENS VÄG 27 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:31 KROKENS VÄG 28 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:32 KROKENS VÄG 30 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:33 KROKENS VÄG 32 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:34 KROKENS VÄG 34 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:35 KROKENS VÄG 36 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:36 KROKENS VÄG 38 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:37 KROKENS VÄG 40 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:53 KROKENS VÄG 18 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:54 KROKENS VÄG 29 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:55 KROKENS VÄG 18A LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:56 KROKENS VÄG 16 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:57 KROKENS VÄG 12 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:62 KROKENS VÄG 4 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:63 KROKENS VÄG 6 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:64 KROKENS VÄG 8 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:65 TJUVKIL 800 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:74 KROKENS VÄG 1 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:83 KROKENS VÄG 37 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:84 KROKENS VÄG 35 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:85 KROKENS VÄG 26C LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:86 KROKENS VÄG 20 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:87 KROKENS VÄG 22 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:88 KROKENS VÄG 26B LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:89 TJUVKIL 810,812 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:90 KROKENS VÄG 23 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:92 KROKENS VÄG 21 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:93 TJUVKIL 792 LYCKE
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LYCKE-KROKEN 1:94 KROKENS VÄG 26A LYCKE

LYCKE-KROKEN 3:1 KROKENS VÄG 26D LYCKE

LYCKE-KROKEN 4:1 TJUVKIL 790 LYCKE

LYCKE-KROKEN 5:1 KROKENS VÄG 26 LYCKE

TJUVKIL 3:49 KROKENS VÄG 26E LYCKE

TJUVKIL 33:1 KROKENS VÄG 26F LYCKE

TJUVKIL S:8 X

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:52 X
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KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751



114/22 Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-samfällighetsförening - KS2022/0751-1 Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-samfällighetsförening : Bilaga 2 Lycke-Kroken

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751

KS2022/0751 vägar o extramark

KS2022/0751 vägar o extramark

KS2022/0751 vägar o extramark
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-06
Sida 9 (17)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 92/2022

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

__________

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-09-21
Sida 31 (45)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 221/2022

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2.

__________
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 92/2022

Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken 
VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns. 
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets 
ledningsnät och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta 
ett övertagandeavtal som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänsterna vatten och spillvatten för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska 
det klart framgå vilka fastigheter som innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA 
samt vilka vattentjänster som avses. De fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-
verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga 1. I bilaga 2 listas de fastigheter som 
föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med vattentjänster för respektive fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-
samfällighetsförening
Bilaga Bilaga 1 Verksamhetsområde_A3 Lycke-Kroken
Bilaga Bilaga 2 Lycke-Kroken

Förslag till kommunstyrelsen
1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

__________

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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Denna behandling '115/22 Justeringar politisk organisation samt revidering

av arbetsordningar och reglementen' har inget tjänsteutlåtande.
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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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare tillkommunstyrelsen för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-8)

Sammanfattning

Av beslut kring hur den politiska organisationen ska se ut för mandatperioden i Kungälvs
kommun följer att kommunfullmäktige ska välja 17 ledamöter och 7 ersättare i
styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en ordförande, en förste vice ordförande och
en andre vice ordförande.

Kommunstyrelsens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Till ledamöter i kommunstyrelsen utses:

2. Till ersättare i kommunstyrelsen utses:

3. NN utses till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd

4. NN utses till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande tillika kommunalråd för personal
och finansfrågor.

5. Valberedningen konstaterar att det finns två olika förslag till kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande tillika kommunalråd (Elisabeth Mattsson (L) och Gun-Marie Daun
(KD)) och överlämnar beslutet till kommunfullmäktige.

6. Någonting om råd osv.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

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

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till kommunrevisionen förmandatperioden 2023-
2026 (Dnr KS2022/2243-9)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja sex ledamöter till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige
ska bland de valda revisorerna utse en ordförande och en vice ordförande.
Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja den
kommunala verksamheten.

För val av revisorer gäller särskilda valbarhetsregler. Redovisningsskyldighet till kommunen
eller landstinget/ regionen är det grundläggande valbarhetshindret. En revisor kan inte ha
uppdrag i styrelse, nämnd eller beredning och inte heller vara ledamot eller ersättare i
fullmäktige.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året
i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Till ledamöter i kommunrevisionen utses:

2. NN utses till ordförande i kommunrevisionen.

3. NN utses till vice ordförande i kommunrevisionen

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



118/22 Val av ledamöter till demokratiberedningen för

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till demokratiberedningen för mandatperioden
2023-2026 (Dnr KS2022/2243-10)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter till demokratiberedningen.
Demokratiberedningens rekommenderas bestå av gruppledare från varje parti representerat i
kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium
är tillika presidium i demokratiberedningen.

Demokratiberedningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, 2022-
10-15 till 2026-10-14.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande personer utses till ledamöter i demokratiberedningen

Thomas Alpner (M)
Victoria Dahlqvist (SD)
Ulrica Brogren (S)
Ove Wiktorsson (C)
Elisabeth Mattsson (L)
Laila Persson (UP)
Erik Andreasson (V)
Lottie Lord (MP)
Gun-Marie Daun (KD)

2. Thomas Alpner (M) utses till ordförande i demokratiberedningen.

3. Victoria Dahlqvist (SD) utses till vice ordförande i demokratiberedningen.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



119/22 Val av ledamöter till beredningen för lärande

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till beredningen för lärande och kultur för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-11)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall välja 12 ledamöter till beredningen för lärande och kultur. Bland
ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.

Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15
till 2026-10-14.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för lärande och kultur:

2. NN utses till ordförande i beredningen för lärande och kultur

3. NN utses till vice ordförande i beredningen för lärande och kultur

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



120/22 Val av ledamöter till beredningen för samhälle

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till beredningen för samhälle och fritid för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-13)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall välja 12 ledamöter till beredningen för samhälle och fritid
Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.

Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15
– 2026-10-14.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för samhälle och fritid:

2. NN utses till ordförande i beredningen för samhälle och
Fritid.

3. NN utses till vice ordförande i beredningen för samhälle och fritid.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



121/22 Val av ledamöter till beredningen för trygghet

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till beredningen för trygghetoch stöd för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-12)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall välja 12 ledamöter till beredningen för trygghet och stöd. Bland
ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses.

Beredningens mandatperiod sammanfaller med fullmäktiges mandatperiod, d.v.s. 2022-10-15
till 2026-10-14.

Förslag till beslut

1. Följande personer utses till ledamöter i beredningen för trygghet och stöd:

2. NN utses till ordförande i beredningen för trygghet och stöd.

3. NN utses till vice ordförande i beredningen för trygghet och stöd.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



122/22 Val av krisledningsnämnd för mandatperioden

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av krisledningsnämnd för mandatperioden 2023-2026 (Dnr
KS2022/2243-41)

Sammanfattning

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, skall det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra
kommunens uppgifter vid en extra ordinär händelse.

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunstyrelsens presidium skall ingå bland
de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamot samt ersättare skall utses av kommunfullmäktige ur
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande tre personer utses ti ll ledamöter i krisledningsnämnden:
NN
NN
NN

2. Följande tre personer utses ti ll ersättare i krisledningsnämnden.
NN
NN
NN

3. NN utses ti ll ordförande i krisledningsnämnden.

4. NN utses ti ll ordförande i krisledningsnämnden.

Expedieras till: Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, Tony Övringe



123/22 Val av ledamöter och ersättare till sociala

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare till socialamyndighetsnämnden för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-16)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till sociala
myndighetsnämnden.

Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande, en förste vice
ordförande och en andre vice ordförande.

Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31

Förslag till beslut

1. Följande fem personer utses till ledamöter i sociala myndighetsnämnden:

2. Följande tre personer utses till ersättare i sociala myndighetsnämnden:

3. NN utses till ordförande i sociala myndighetsnämnden.

4. NN utses till 1:e vice ordförande i sociala myndighetsnämnden.

5. NN utses till 2:e vice ordförande i sociala myndighetsnämnden.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum,

För kännedom till:



124/22 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare till miljö- ochbyggnadsnämnden
för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-15)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter och fem ersättare till miljö- och
byggnadsnämnden. Dessutom ska fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en
ordförande och en vice ordförande.

Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande fem personer utses till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden:

2. Följande fem personer utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden:

3. NN utses till ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

4. NN utses till 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

5. NN utses till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



125/22 Val av ledamöter och ersättare till

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare tillöverförmyndarnämnden för
mandatperioden2023-2026 (Dnr KS2022/2243-17)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige ska dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en
Vice ordförande.

Nämndens mandatperiod pågår från 2023-01-01 till 2026-12-31

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande tre personer utses till ledamöter i överförmyndarnämnden:

2. Följande tre personer utses till ersättare i överförmyndarnämnden:

3. NN utses till ordförande i Överförmyndarnämnden.

4. NN utses till vice ordförande i Överförmyndarnämnden.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



126/22 Val av ledamöter till arvodesnämnden för

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till arvodesnämnden för mandatperioden 2023–
2026 (Dnr KS2022/2243-18)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall välja tre ledamöter till arvodesnämnden. Kommunfullmäktige ska
dessutom bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande tre personer utses till ledamöter i arvodesnämnden:

2. NN utses till ordförande i arvodesnämnden.

3. NN utses till vice ordförande i arvodesnämnden.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



127/22 Val av ledamöter och ersättare till valnämnden

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare till valnämndenför mandatperioden
2023-2026 (Dnr KS2022/2243-19)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter och sju ersättare till valnämnden. Dessutom ska
fullmäktige bland de valda ledamöterna utse en ordförande och en vice ordförande.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande sju personer utses till ledamöter i valnämnden:

2. Följande sju personer utses till ersättare i valnämnden:

3. NN utses till ordförande i valnämnden.

4. NN utses till vice ordförande i valnämnden.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



128/22 Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagstämma samt styrelse tillkommunens
vilande bolag Bagahus AB (Dnr KS2022/2243-30)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse en styrelse bestående av tre personer till kommunens vilande
Bolag, Bagahus AB. Av styrelsens ledamöter ska utses en ordförande och
en vice ordförande.

Förslag till kommunfullmäktige

1. NN väljs till ombud vid Bagahus AB:s bolagsstämma. Vid förfall av NN går NN in som
ersättare.

2. Följande tre personer utses till ledamöter i styrelsen för Bagahus AB.
3. NN utses till ordförande i Bagahus AB:s styrelse.
4. NN utses till vice ordförande i Bagahus AB:s styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



129/22 Val av ombud till bolagstämma samt ersättare

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagstämma samt ersättaretill styrelsen för
Gryaab AB förmandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-29)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ett ordinarie ombud och en ersättare till Gryaab AB:s
bolagsstämma samt en ersättare till styrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige

1. NN väljs till ombud vid Gryaab AB:s bolagstämma. Vid förfall
för NN går NN in som ersättare.

2. NN utses till ersättare i Gryaab AB:s styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Gryaab AB



130/22 Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagstämma samt styrelse till AB Kongahälla
(Dnr KS2022/2243-20)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ett antal ledamöter till Aktiebolaget Kongahällas styrelse. Bland
ledamöterna ska en ordförande och två vice ordförande utses. Enligt bolagspolicyn
bör styrelsens sammansättning se ut enligt följande:

I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i
förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå.
Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form
av presidium.

Kommunfullmäktige behöver även utse ett ombud till bolagstämma för Aktiebolaget
Kongahälla.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses:
2. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses
3. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses
4. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses
5. Till ombud till bolagstämma för Aktiebolaget Kongahälla.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



131/22 Val av ombud till bolagstämma samt ledamot

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagstämma samt ledamottill styrelsen för
Renova AB för mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-28)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse ett ombud till Renova AB:s bolagsstämma samt en ledamot till
styrelsen.

Förslag till beslut

1. NN väljs till ombud vid Renova AB:s bolagsstämma. Vid
förfall för NN går NN in som
ersättare.

2. NN utses till ledamot i Renova AB:s styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Renova AB



132/22 Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse - KS2022/2243-21 Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse : Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse (Dnr
KS2022/2243-21)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja sju ledamöter till stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse. Bland
ledamöterna ska en ordförande utses, styrelsen väljer sedan själv vice ordförande.

Förslag till beslut

1. Följande sju personer utses till ledamöter i stiftelsen Kungälvsbostäders
styrelse:

2.  NN utses till ordförande i stiftelsen Kungälvsbostäders styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



133/22 Val av ledamöter och ersättare till Bohus

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamöter och ersättare till Bohus Räddningstjänstförbund
(Borf) förmandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-27)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige skall utse 2 ledamöter och 2 ersättare till Bohus
Räddningstjänstförbund. Direktionen består av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare,
varav kommunfullmäktige i Ale kommun och i Kungälvs kommun vardera utser två (2)
ledamöter och två (2) ersättare.

Observera att de ledamöter och ersättare som väljs till ett kommunalförbund ska vara
antigen ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. En förbundsmedlem får till
ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Förslag till beslut

1. Följande två personer utses till ledamöter i direktionen för Bohus
Räddningstjänstförbund:

2. Följande två personer utses till ersättare i direktionen för Bohus
Räddningstjänstförbund:

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Borf



134/22 Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagsstämma och ledamötertill Bohusläns
Kommunala exploaterings AB(BOKAB) för mandatperioden 2023-
2026 (Dnr KS2022/2243-22)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
(BOKAB) bolagsstämma för mandatperioden 1 januari 2023 – 31 december 2026.

Kommunfullmäktige ska för samma period välja fem ledamöter till BOKAB:s styrelse. Bland
styrelsens medlemmar ska en ordförande och en vice ordförande utses.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Miguel Odhner (S) väljs till ombud vid Bohusläns Kommunala
Exploaterings AB bolagsstämma. Vid förfall för Miguel Odhner (S) går
Anders Holmensköld (M) in som ersättare.

2. Följande fem personer utses till ledamöter i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
(BOKAB) styrelse:

3. NN utses till ordförande i Bohusläns Kommunala

4. NN utses till vice ordförande i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (BOKAB)
styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



135/22 Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi
Entreprenad och Service AB och Kungälv energi produktion AB
förmandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-25)

Sammanfattning

Här skrivs en sammanfattning av hela tjänsteskrivelsen. Du ska i korthet redogöra för bakgrund,
bedömning av ärendet samt förslag till beslut.

Syftet med sammanfattningen är att läsaren snabbt ska förstå vad ärendet handlar om och vad som
föreslås till politiken. Det är också viktigt att tänka på att denna text ska kunna förstås av en bred
allmänhet såväl som politiker som inte är sakkunniga inom området. Sammanfattningen ska kunna
läsas fristående från resten av tjänsteskrivelsen, eftersom den förs över till protokollet.

Förslag till beslut

1. Beslutet ska vara formulerat som om det redan är beslutat. Beslutsinstansens namn
ska inte stå med i beslutet. Undvik hänvisningar till bilagor.
2. Beslutstexten ska vara klart och tydligt formulerad.
3. Beslutstexter ska inte formuleras i att-satser.
4. Det som skrivs här flyttas med automatik över till paragrafen/beslutet. Det är därför
viktigt att man inte kopierar eller klistrar in text här från en annan fil eftersom bokmärket
försvinner då.
5. Vid flera beslut ska besluten numreras.
6. Använd format indraget beslut under rubriken.

Namn Namn
Titel Titel

Expedieras till:

För kännedom till:



136/22 Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagsstämma och ledamöter till Kungälv Energi
AB och Kungälv Närenergi AB, för mandatperioden 2023-2026
(Dnr KS2022/2243-24)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Kungälv Energis AB bolagsstämma för
mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Kommunfullmäktige ska för samma period välja
sju ledamöter till Kungälv Energi AB:s styrelse samt bland styrelsens ledamöter utse en
ordförande och en vice ordförande. Styrelsen för Kungälv Energi AB är även styrelse för
dotterbolaget Kungälv Närenergi AB.

Förslag till kommunfullmäktige

1. NN väljs till ombud vid Kungälv Energi AB och Kungälv
Närenergi AB bolagsstämma. Vid förfall för NN går NN in som ersättare.

2. Följande sju personer utses till ledamöter i Kungälv Energi AB och Kungälv
Närenergi AB

3. NN utses till ordförande i Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB
styrelse.

4. NN utses till vice ordförande i Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB
styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



137/22 Val av ombud till bolagsstämma samt

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ombud till bolagsstämma samtledamöter och ersättare till
Förbo ABs styrelseför mandatperioden 2023-2026 (Dnr
KS2022/2243-26)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja ett ombud till Förbo AB:s bolagsstämma samt en ledamot och
två ersättare till styrelsen för mandatperioden 2023–2026.

Förslag till beslut

1. NN väljs till ombud vid Förbo AB:s bolagsstämma. Vid
förfall för NN går NN in som
ersättare.
2. NN utses till ledamot i Förbo AB:s styrelse.
3. NN och NN utses till ersättare i Förbo AB:s styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Förbo AB

För kännedom till:



138/22 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar - KS2022/2243-40 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar : Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar (Dnr KS2022/2243-40)

Sammanfattning

Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma antalet
gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses gode män genom
val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller
skogsbruksfrågor. God man utses för fyra år, dvs. för tiden den 1 januari 2023 –
den 31 december 2026.

Det möter inget hinder att uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som
jordbruks- och skogsbruksfrågor. Kungälvs kommun ska välja 4 personer som gode män för
tätortsförhållanden och 3 personer för jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande fyra personer utses till gode män vid lantmäteriförrättningar
(tätort):

2. Följande tre personer utses till gode män vid lantmäteriförrättningar
(jordbruk och skogsbruk):

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



139/22 Val till GR:s förbundsfullmäktige för

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val till GR:s förbundsfullmäktige för mandatperioden 2023-2026
(Dnr KS2022/2243-42)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter och tre ersättare till
Göteborgsregionens (GR) förbundsfullmäktige. Vidare ska en ledamot från
kommunstyrelsen tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande nomineras till
förbundsstyrelsen.

Kommunfullmäktige ska även utse en ledamot vardera till beredningsgruppen för
arbetsmarknad, beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad samt
beredningsgruppen för social välfärd.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Följande tre personer utses till ledamöter i Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige

2. Följande tre personer utses till ersättare i Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige

3. NN nomineras tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande till
göteborgsregionens förbundsstyrelse

4. NN utses till ledamot i beredningsgruppen för arbetsmarknad
5. NN utses till ledamot i beredningsgruppen för miljö- och samhällsbyggnad
6. NN utses till ledamot i beredningsgruppen för social välfärd.

Expedieras till: Göteborgsregionen (GR), Jonna Bakkum, Sandra Caspersson



140/22 Val av ledamot till Nordiska folkhögskolans

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

norHandläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamot till Nordiska folkhögskolans styrelse (Dnr
KS2022/2243-39)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska välja en ledamot till Nordiska folkhögskolans styrelse,

Förslag till kommunfullmäktige

NN utses till ledamot i Nordiska Folkhögskolans styrelse.

Expedieras till: Jonna Bakkum, Sandra Caspersson, Soltak Lön



141/22 Val till förvaltningshögskolans råd för forskning

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val till förvaltningshögskolans råd för forskning och
fördjupningsutbildning (Dnr KS2022/2243-38)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och en ersättare till förvaltningshögskolans råd för
forskning och fördjupningsutbildning.

Förslag till beslut

1. NN) utses till ledamot vid förvaltningshögskolans råd för forskning och
fördjupningsutbildning.

2. NN utses till ersättare vid förvaltningshögskolans råd för forskning och
fördjupningsutbildning.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön

För kännedom till:



142/22 Val av representanter till kommunernas

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av representanter till kommunernas internationella
miljöorganisation (KIMO) (Dnr KS2022/2243-37)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse två representanter till kommunernas internationella
miljöorganisation (KIMO).

Förslag till kommunfullmäktige

NN och NN utses till representanter till kommunernas internationella miljöorganisation
(KIMO).

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön



143/22 Val av ledamot och ombud till Götaälvdalens vattenvårdsförbund

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamot och ombud till Götaälvdalens vattenvårdsförbund
(Dnr KS2022/2243-35)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ledamot till Götaälvdalens vattenvårdsförbund.

Förslag till kommunfullmäktige

1. NN utses till ombud för Götaälvdalens vattenvårdsförbund.
2. NN utses till ledamot i Götaälvdalens vattenvårdsförbunds styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum



144/22 Val av ledamot och ersättare till Tolkförmedling

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamot och ersättare till TolkförmedlingVäst (Dnr
KS2022/2243-33)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets direktion.

Observera att de ledamöter och ersättare som väljs till ett kommunalförbund ska vara
antigen ledamot eller ersättare i kommunens fullmäktige. En förbundsmedlem får till
ledamot eller ersättare i den beslutande församlingen välja endast den som är ledamot eller
ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Förslag till kommunfullmäktige

1. NN utses till ledamot i förbundsdirektionen för Tolkförmedling Väst.
2. NN utses till ersättare i förbundsdirektionen för Tolkförmedling Väst.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Tolkförmedlingen väst



145/22 Val av ledamot till samordningsförbundets

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

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-17

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Val av ledamot till samordningsförbundets styrelse för
mandatperioden 2023-2026 (Dnr KS2022/2243-32)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot till samordningsförbundets Älv & Kusts styrelse

Förslag till kommunfullmäktige

NN utses till ledamot i Samordningsförbundet Älv & Kusts styrelse.

Expedieras till: Sandra Caspersson, Jonna Bakkum, Soltak Lön, Samordningsförbundet Älv & Kust.
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