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Handläggarens namn
Åsa Berglie 

12/8/2021

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad (Dnr KS2021/0725-3)
Sammanfattning
På utskottet för samhälle och utveckling beslutades den 11 maj 2021 att förvaltningen ska 
genomföra en kombinerad upphandling av hyra av en gruppbostad och markanvisning av 
bostäder i Nordtag, Område B, del av Kastellegården 1:52. Upphandlingen är nu genomförd 
och utvärdering har skett. Förvaltningens förslag till beslut är att tilldelning sker till den 
exploatör som enligt utvärderingen lämnat det vinnande förslaget. Exploatören (……………) 
och dennes anbud presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. Tilldelningen innebär att 
marköverlåtelseavtal tecknas och att överlåtelse av marken sker till en köpeskilling om 19 
189 632 kr. Samtidigt tecknas ett 15-årigt hyresavtal för en LSS gruppbostad med sex 
lägenheter med en total årshyra om 698 000 kr per år. 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 

markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till föreslagen 
exploatör. 

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun och 

exploatören godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, mellan 

Kungälvs kommun och exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52
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Juridisk bedömning 
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas avseende upphandling av 
hyresvärdsavtal där kommunen påverkar lokalernas utformning vid uppförandet. Vid 
markanvisning i kombination med inhyrning i Nordtag ska därför LOU tillämpas. 

Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av 
kommunal mark och kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall 
säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger 
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. Försäljningen ska 
föregås av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, eller 
priset baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs innan försäljningen. 
Förvaltningen har inhämtat en värdering av en auktoriserad oberoende värderingsman för 
att säkerställa att försäljning kan ske på marknadsmässiga grunder. 

Hyran som utvärderas vid upphandlingen ska vara marknadsmässig utifrån idag kända 
omständigheter och leva upp till kraven i Kommunallagens andra kapitel.
Till upphandlingen har bifogats ett utkast till marköverlåtelseavtal och utkast till hyresavtal 
som följer rådande hyreslagstiftning, tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994) och Plan 
och bygglagen (2010:900).

Bakgrund
Bostadsområdet Nordtag 
Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby med planering för ca 
500 nya bostäder. Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2018. Förvaltningen fick 2017 i 
uppdrag att gå ut på markanvisningstävling för detaljplanen Nordtag (KS2016/2111). 
Detaljplanen delades in i 13 markområden (från A - M), 31 anbud skickades in till tävlingen. 
Efter att ha värderat anbuden valdes fyra exploatörer ut samt Ikano Bostad som kommunen 
har tecknat en avsiktsförklaring med. Bebyggelse uppförs i varierande skala och utformning i 
små kvarter och med olika upplåtelseformer som ska möjliggöra för mångfald. 

Bostadskvarteren kommer att präglas av grönska och stödja en hållbar livsstil såsom odling 
och cykelparkeringar. I Nordtag bygger Hemsö en förskola för ca 180 barn, som ska drivas i 
kommunal regi. Den ska stå klar till höstterminen 2022. Byggnation av gata, VA, belysning, 
el och fiber i området är klar. Fem olika bostadsexploatörer har hittills köpt mark i området. 
Dessa är NCC, Ikano Bostad, Götenehus. Ekeblad bostad, Hökerum Bygg. Hösten 2020 fick 
de fem bostadsexploatörerna tillträde till sina markområden för att börja bygga bostäder. De 
första bostäderna kommer att stå klara årsskiftet 2021/2022. 

Bostäderna som just nu produceras fördelar sig på hyresrätter (60st), bostadsrätter i 
lägenheter/radhus (380st) samt villor (24 st). De 24 villatomter som kommer att säljas i 
Nordtag förmedlas genom Bokab och kommunens tomtkö. Fördelningen mellan 
upplåtelseformer i de redan sålda markområdena innebär att ca 13% av de bostäder som 
byggs har upplåtelseformen hyresrätt, övriga är bostadsrätt/egenägda villor. Nedan visas en 
bild över område t och vilka markområden som redan som anvisat s (markerat med blå ring) 
samt vilka som kvarstår att anvisa (område B och D inringade med grönt).
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Behovet av gruppbostäder enligt lokalförsörjningsplanen 
Lokalförsörjningsplanen redovisar årligen vilka behov och planerade lösningar det finns av 
bostäder med särskild service. Behovet av gruppbostäder/servicebostäder har under flera år 
varit större än tillgången. I lokalresursplanen anges att kommunen har ett fortlöpande behov 
att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Behovet av dessa bostäder har 
historiskt sett alltid uppstått snabbare än de planerade leveranserna av nya bostäder. Då har 
behoven ibland lösts genom att personer erbjuds en köpt plats i annan kommun i väntan på 
att en bostad ska kunna erbjudas i hemkommunen. För att kunna verkställa fattade beslut 
om Bostad enligt Särskild Service enl. LSS/SoL behövs en fortsatt utbyggnad/tillgång till fler 
bostäder i kommunen. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av bostäder för 
intellektuellt funktionsnedsatta personer nu och framåt. 

En aspekt som påverkar arbetet inom bostad med särskild service är att verksamheten arbetar 
med brukarna utifrån ett livsloppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning 
under hela sin livstid. Det medför då att kommunen löpande måste ha tillgång nya 
boendelägenheter för att tillgodose tillkommande behov, eftersom så få personer lämnar 
några lediga platser, vilket sker mer frekvent i tex äldreomsorgen där boendelösningen avser 
en kortare tid av livet. 

Definition Bostad med särskild service (BmSS) 
Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453) 
(SOL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad. 
Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för 
permanent bruk. Boendet erbjuder personal som ger stöd och service dygnet runt. 
En bostad med särskild service enligt LSS är en bostad för personer med 
funktionsnedsättning, som till exempel utvecklingsstörning, autism eller med en 
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förvärvad hjärnskada, eller andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariationer 
som inte beror på normalt åldrande. De flesta boende i en bostad med särskild service enligt 
bor kvar i sin lägenhet under hela sin livstid. 

Definition gruppbostad 
En gruppbostad beviljas till personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre en kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder (max 6 st) med direkt 
anslutning till gemensamma ytor och ytor för personal. De enskilda lägenheterna ska vara 
fullvärdiga och finnas i direkt anslutning till gemensamma utrymmen, där service och 
omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En gruppbostad kan både inrymmas i 
flerbostadshus eller friliggande byggnader. Kommunen har förstahandskontraktet för 
gruppbostaden och hyr sedan ut till de boende som beviljats Bostad med Särskild Service. 
Den boende ska själv möblera och inreda sin lägenhet. Den som har aktivitetsersättning eller 
sjukersättning kan få bostadstillägg. Hur mycket personen kan få beror på hur mycket denne 
betalar för sin bostad och hur stora inkomster denne har. Bostadstillägg söks från 
Försäkringskassan. 
Den som bor i en gruppbostad kan behöva stöd med exempelvis: 
-Att ha kontakt med vänner och anhöriga. 
-Planera för måltider, äta och dricka. 
-Förflytta sig, sköta personlig hygien och klä på sig. 
-Sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp. 
-Hjälp att komma upp på morgonen och komma iväg till sysselsättning (arbete, skola, daglig 
verksamhet m,m.) 
- Att planera fritiden. Göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg planera framåt. 

Kösituationen för gruppbostad  
Just nu finns det fyra personer som har beslut om gruppbostad som ej har verkställts. 
Därutöver finns det tre personer på köpt plats i annan kommun som ska erbjudas boende i 
hemkommunen när plats finns. Sex personer är just under utredning men det är nuläget inte 
fastställt om de behöver servicebostad eller gruppbostad. De har inte fått något beslut än. 
Om ett beslut om boende med särskild service inte kan verkställas inom rimlig tid (6 
månader) medför det att en särskild avgift (vite) måste betalas av kommunen, alternativt 
måste kommunen köpa plats av annan aktör/i annan kommun.

I Nordtag finns det två markområden (B och D) kvar som inte markanvisades i 
markanvisningstävlingen från 2017. Förvaltningen har studerat vilka behov som finns inom 
bostadsområdet och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika 
upplåtelseformer i Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att 
genomföra markanvisning till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. I dagsläget är 
endast 13 % av de bostäder som produceras i området hyresrätter. Vidare görs bedömningen 
att markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en 
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för LSS i kommunen. När ett 
hyresavtal ska tecknas för en nyproduktion som uppförs enligt kommunens krav på lokalen 
ska lagen om offentlig upphandling tillämpas. Fördelen med att kombinera markanvisning 
och upphandling av hyresavtal är att det kommunala behovet av LSS-platser kan tillgodoses 
samtidigt som fler hyresrätter byggs. Gruppbostaden placeras då i bottenplanet på ett 
flerbostadshus. Målsättningen är att det ska innebära en rimlig hyreskostnad för kommunen 
och de boende. Samtidigt kommer gruppbostaden finnas i ett sammanhang, integrerad 
bland övriga lägenheter i ett bostadsområde.  
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På utskottet för samhälle och utveckling beslutades den 11 maj 2021 nedanstående uppdrag 
till förvaltningen (KS2021/0725):
 

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kombinerad upphandling av 
gruppbostad och markanvisning av bostäder i Nordtag (Område B, Kastellegården 
1:52, del av.) 

2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal 
beslutas politiskt. 

3. Markanvisningstävling från 2017 (KS2016/2111) stängs. 
4. Förvaltningen får i uppdrag att försälja det sista icke anvisade markområdet (område 

D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande. 

För att genomföra upphandlingen arbetade förvaltningen fram ett upphandlingsunderlag i 
form av en beskrivning av lokalerna för en gruppbostad för att tydliggöra vilka krav 
kommunen ställer på lokalen. Gruppbostaden ska innehålla sex lägenheter och leva upp till 
kraven i lokalbeskrivningen. Upphandlingsunderlaget för gruppbostaden stämdes av med 
brukarorganisationen FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). 
Representanter från organisationen gavs möjlighet att ta del av lokalbeskrivningen och har 
lämnat sina synpunkter. Förvaltningen har därefter genomarbetat dokumentet ytterligare för 
att justera underlaget baserat på delar av FUBs synpunkter. De justeringar som gjorts gäller 
bland annat lägenhetsstorlek, inredning/utrustning mm. Upphandlingsunderlaget är inget 
ramprogram utan en lokalbeskrivning av de krav som kommunen ställer vid upphandling av 
gruppbostaden i Nordtag. Kraven i lokalbeskrivningen ställs för att lokalen ska fungera för 
de boende och verksamheten. Särskilt fokus har lagts på utformningen av lägenheterna 
eftersom de boende kommer att bo i sin bostad under en lång tid. 

Vid upphandlingen har också krav ställts på att exploatören ska hantera frågor inom social 
hållbarhet. Detta som ett led i det fortsatta arbetet tillsammans med exploatörer och 
fastighetsägare som är villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. 
I samband med upphandlingen i Nordtag har krav ställts på exploatören att kommunen, 
utöver hyra av en gruppbostad, ska få möjlighet att få tillgång till 12,5% av 
hyreslägenheterna för andra kommunala bostadsbehov. Procentsatsen följer Boverkets 
föreskrifter för investeringsstöd till hyresrätter som byggherrar kan ansöka om via 
Länsstyrelsen. De hyreslägenheter som kommunen hyr ska senare kunna gå att omvandla till 
förstahandskontrakt för hyresgästen när denne kan godkännas som hyresgäst hos 
hyresvärden. 

Förvaltningen har genomfört en kombinerad upphandling och markanvisning av Område B 
i Nordtag. Markanvisningstävlingen från 2017 har stängts. Förvaltningen återkommer nu för 
beslut om tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal för område B, i Kastellegården 
1:52, del av. När det gäller beslutspunkt 4, försäljning av det sista markområdet (D) avser 
förvaltningen att återkomma vid ett separat beslutstillfälle.
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Verksamhetens bedömning
Den totala ytan för marken som ingår i markanvisningen för område B och upphandling av 
hyresrätter/gruppbostad uppgår till 4867 m2 (inkl sk. ”prickmark”), vilket utgör den totala 
fastighetsarean som kommer att avstyckas. Max bruttoarea (BTA) enligt detaljplan är fyra 
våningar med 1947 m2 per våning vilket totalt kommer att utgöra 7788 m2 BTA. 

Tilldelningen sker på lägst årshyra för LSS-bostäderna med avdrag utifrån en poängsättning 
av bestämda utvärderingskvaliteter. Utvärderingskvaliteterna är satta utifrån de kvaliteter 
gällande gestaltning och hållbarhet som efterfrågades vid den tidigare markanvisningen i 
Nordtag. De kriterierna som utvärderats är: Variation, Gaturum/utemiljö, Anpassning till 
förskolan, Grönytor/dagvattenhantering, Miljö/hållbarhet, Arkitektonisk kvalitet LSS-
boendet och helhetsbedömning: Hög arkitektonisk kvalitet. 

De anbud som återstod efter kvalificering mot ställda krav har utvärderats enligt följande: 
Utvärderingen av anbuden utfördes av en grupp inom förvaltningen som bestod av 
kommunens stadsarkitekt, planchef, landskapsarkitekt, planarkitekt, miljöinspektör, 
projektchef, projektledare, exploateringsingenjör och verksamhet trygghet och stöd. Gruppen 
enades gemensamt om poäng 1-5 för de olika kriterierna för varje anbud. 

Det vinnande förslaget bedöms vara estetiskt tilltalande och bidrar till en väl gestaltad 
bebyggd miljö med hållbarhet och miljö i åtanke. Bidraget visar god variation i skala och 
form liksom i material- och kulörval. Utemiljön visar en mångsidighet som inbjuder till 
olika typer av sammankomster, och en väl genomtänkt grönska och dagvattenhantering. Det 
fungerar inkluderande och bidrar till långsiktigt hållbar livsmiljö, med utgångspunkt i 
människans behov och livskvalitet. Form-, färg- och materialverkan är god. LSS-
gruppbostaden har visats särskild omsorg med en egen byggnadsvolym för gemenskap. 

Bedömning har också gjorts vilka förslag som bäst lever upp till lokalbeskrivningen för en 
gruppbostad. Verksamheten inom Trygghet och stöd har deltagit i utvärderingen av 
gruppbostaden. Föreslagen avtalslängd för hyresavtalet är 15 år.

Priset på marken är inte ett utvärderingskriterium utan den föreslås överlåtas till fast pris 
enligt oberoende värdering. Överlåtelse kommer först att ske efter politiskt beslut fattats om 
tilldelning, hyresavtal och marköverlåtelseavtal. 

På grund av att det råder sekretess under pågående upphandling kommer det vinnande 
förslaget och företaget som lämnat anbudet att redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Strategiskt mål nr 2, en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
Ur budgetdirektivet: Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd, 
funktionshinderomsorgen inkluderat, till att underlätta och stödja behövande att kunna leva 
ett gott och tryggt liv och där den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla 
sin självständighet i sin vardag. Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt 
och individuellt anpassade med målet att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda 
förhållandena medger, kan känna att man står på egna ben med bibehållen personlig 
integritet.
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Resultatmål nr 7: Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 
En ny gruppbostad i Nordtag bedöms bidra till ovanstående två mål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Projektet i Nordtag har en tydlig målsättning gällande såväl miljömässig, social som 
ekonomisk hållbarhet. Bostadsområdet en tydlig miljöinriktning och krav har ställts på 
exploatörerna i samband med markanvisning. Bostäder med olika 
upplåtelseform/specialanpassade bostäder ska bidra till social hållbarhet. Ärendet bedöms 
framförallt mot mål nr 11 i Agenda 2030, hållbara städer och samhällen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ur ”Riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, 
KS2019/0931.” 
”Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning med kommunens resurser och 
tillåter inte stöd till enskild näringsidkare, utom då synnerliga skäl föreligger för 
kommunens del. Det innebär att en överlåtelse av mark under marknadspris därför som 
huvudregel är otillåtet. Det är vidare även att betrakta som ett olagligt statsstöd enligt 
Europeiska unionens statsstödsregler. Kommunen ska därför alltid vid försäljning av 
kommunal mark säkerställa att marken säljs till marknadspris. Försäljningen av marken i 
Nordtag bedöms stödjas av kommunens antagna styrdokument; markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, (KS2019/0931). 

I enlighet med ”Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444” ska 
lokalförsörjningen för de kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över 
tid och långsiktiga planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer 
detta ska eftersträvas. Det innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i 
inhyrd lokal eller egen verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan 
också lösas genom köp av plats eller fristående huvudmannaskap. Utifrån verksamhetens 
förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas. Grundläggande är att kommunen ska 
eftersträva låga totala driftkostnader och tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. Låg total 
driftkostnad nås genom ändamålsenliga och verksamhetseffektiva lokaler, varsamhet med 
investeringsmedel samt val av material och installationer som ger låga drift- och 
underhållskostnader över tid. 

I majoritetens finanspolitiska ramverk anges att graden av extern finansiering ska öka för att 
minska framtida skuldbörda. ”Investeringar i kärnverksamheten prövas enligt finanspolitiskt 
ramverk”. Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas
samarbete med externa intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen 
kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och 
det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. Analysen ska fokusera på 
finansieringsalternativ och driftkostnadskonsekvenser. Utgångspunkten är att alltid uppnå 
lägsta driftkostnad över tid, med likvärdig service. Vid framtagandet av ett hyresavtal mellan 
en extern hyresvärd och kommunen ska löpande jämförelser göras mellan hyror för 
egenproducerade objekt i kommunen och andra alternativa lösningar, tex annan extern 
inhyrning som genomförts de senaste åren. 
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I enlighet med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 ska Kommunstyrelsen följa 
Kommunfullmäktiges program för Social hållbarhet, varför det är viktigt att det byggs 
bostäder för alla grupper i samhället och att alla, inte minst unga ges möjligheter till 
bostäder. 
Den politiska uppdragsgivaren ser positivt på att kommunen aktivt eftersträvar samarbeten 
med bostadsföretag som med hjälp av de befintliga statliga subventionerna bygger billiga 
hyresrätter.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Det finns ett behov av hyresrätter i kommunen. En markanvisning till en exploatör som 
bygger hyresrätter bidrar till fler hyreslägenheter i ett populärt bostadsområde med goda 
kommunikationer. Att anvisa för byggnation av hyresrätter bidrar till att det kommer att 
finnas bostäder med blandade upplåtelseformer. 

När det gäller LSS-boenden är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder 
med stöd i hemmet och i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt boende som 
möjligt, men med närhet till personal. Genom inhyrning av en gruppbostad kan personer 
med biståndsbeslut om bostad med särskild service erbjudas ett boende som är anpassat för 
deras behov men ändå bo i ett flerbostadshus i ett bostadsområde. Eventuella nackdelar med 
att placera gruppbostaden i flerbostadshus ska elimineras genom utformning och byggnads-
tekniska förutsättningar. En ny gruppbostad med hög tillgänglighet, brandsäkerhet mm 
bedöms bidra till en god bostadsmiljö för de boende och en bra arbetsmiljö för 
medarbetarna. Föreslagen avtalslängd på 15 år i hyresavtalet är baserad på att de boende ofta 
bor i sin bostad under en mycket lång period. 

Konkurrensutsättning av markanvisning för hyresrätter och hyresnivån för gruppbostad 
innebär också varsamhet med skattemedel. Kommunen tilldelar till den aktör som både 
uppfyller kriterierna och har en ekonomiskt fördelaktig hyresnivå för gruppbostaden. 
Intresset från exploatörerna har varit stort i Nordtag och genom detta förfarande erbjuds 
både lokala, regionala och nationella bostadsaktörer att delta i anbudsgivningen. Flera 
exploatörer har uttryckt att kombinationen med anvisning av bostäder och inhyrning av 
gruppbostad ger dem bättre förutsättningar att lämna en attraktiv hyra till kommunen 
gällande gruppbostaden då de kan hantera sina kostnader när det blir ett större projekt.

Ekonomisk bedömning
Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del 
lokalbehov inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger 
lokaler och hyr ut till kommunen. Förvaltningen har i uppdrag att i enlighet med 
budgetdirektivet att planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i planeringen av nya 
bostadsområden.
Investeringsprogrammet innehåller därför förslag på lösningar där bostäder med särskild 
service (gruppbostad eller servicebostad) hyrs in i nya bostadsområden. 
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Hyresavtalet för gruppbostaden med sex lägenheter i Nordtag följer den standard för 
hyresavtal som kommunen tillämpar. Hyresavtal föreslås tecknas på 15 år. Till hyresavtalet 
finns ett antal bilagor som reglerar ansvarsområden för hyresvärd och hyresgäst. Ett utkast 
till hyresavtal bifogas i detta ärende.

Hyresnivån för gruppbostaden är ett avgörande kriterium vid upphandlingen. Hyran i det 
anbud lever upp till kraven på gruppbostaden och som fått högst poäng i utvärderingen 
uppgår till 698 000kr per år. Utöver det tillkommer ett internt påslag för administration och 
de åtaganden som ligger på kommunen som hyresgäst i enlighet med gränsdragningslistan. 
Det interna påslaget ligger på ca 250 kr per kvadratmeter per år. Att kommunen som 
hyresgäst står för vissa saker i inne i lokalerna är inte avvikande mot hur lokalhyresavtal 
vanligen skrivs. Lokalhyresavtalet är utformat enligt branschstandard. Det är inte jämförbart 
med ett hyreskontrakt för privatpersoner där hyresvärden står för allt i bostaden. 

Förvaltningen gör bedömningen att anbudet från föreslagen exploatör innehåller en god 
utformning av gruppbostaden och en hyra som är på en ekonomiskt fördelaktig nivå. 
Gruppbostaden är ca 500m2 stor och hyran per kvadrat inklusive internt administrativt 
påslag bedöms hamna på ca 1650kr/m2. 

Nedan presenteras en jämförelse med hyrorna för andra LSS-bostäder som kommunen tagit i 
bruk de senaste åren. Objekten är inte jämförbara rakt av i sin utformning med Nordtags 
gruppbostad. Hyreskostnaderna är nedbrutna till kvadratmeterkostnad för att ge en bild av 
vilka kostnadsnivåer som kommunen har för sina nya boenden.

 Gruppbostad Vena (byggd i kommunal regi)
Här finns både gruppbostad och daglig verksamhet på samma ställe. Total hyra 
(årshyra) är 1 918 024 kronor och av den totala årshyran kostar bostadsdelen ca 
659 493 kronor. 
Kostnad per m2= ca 2750kr

 Vitmossegatan (inhyrd från Trivebo). Innehåller både servicebostad med 8 lägenheter 
och gruppbostad om 6 lägenheter. Total årshyra för hela objektet: 3 211 613 kronor
Kostnad per m2= ca 2900 kr (ink internt påslag)

 Gruppbostad Vendergatan (inhyrd från Kungälvsbostäder). Total årshyra:  1 463 771 
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Kostnad per m2= Ca 2750 (ink internt påslag)

Försäljning av marken för bostadsändamål och inhyrning av en gruppbostad som är 
integrerad i ett flerbostadshus innebär ingen kommunal investering, endast en kommunal 
driftkostnad. I antaget investeringsprogram (KS 2021/1571) redovisas de förväntade totala 
driftkostnadseffekterna från planerade kommunala investeringar och externa inhyrningar. 
Dessa driftkostnader inkluderar både kapitaltjänstkostnader, kostnader för verksamhetsdrift, 
hyror mm. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av 
nyckeltal/procentsatser. Inhyrning av gruppbostad i Nordtag ligger med i antaget 
investeringsprogram och dess driftkostnadseffekter finns med i den totala 
driftkostnadsprognosen. De framtida driftkostnadskonsekvenserna arbetas in i den 
kommande budgetprocessen. 

Priset på marken på område B grundas på en oberoende värdering. Köpeskillingen för 
exploateringsfastigheten uppgår till 19 189 632 kronor och ska räknas upp med KPI.
Kommunen får en intäkt vid försäljning av marken vilket förbättrar kommunens resultat 
och likviditet det år som köpeskillingen erläggs.
I det fall Exploatören bygger mer än 7 788 kvadratmeter BTA bostäder, i enlighet med 
beviljat bygglov ska tilläggsköpeskillingen erläggas med 2 464 kr/kvadratmeter BTA

Marköverlåtelseavtalet ger kommunen möjlighet att häva köpet alternativ kräva vite i det fall 
exploatören inte fullgör sina åtaganden i marköverlåtelseavtalet. Ett utkast till 
marköverlåtelseavtal bifogas. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, 
hävning, vite och andra fastighetsrättsliga frågor. 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 

markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till 
föreslagen exploatör. 

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling 
och kommundirektör

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för 
Kastellegården 1:52, del av

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och exploatören 

godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och 

exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för 
Kastellegården 1:52 del av.
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Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och 

myndighet

Expedieras till: 
Stin

a Gunnarsson, Håkan 
Wallentin, Frida 
Källberg, Carl Adiels, 
Åsa Berglie
För kännedom till: 
Lena Arnfelt
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 Titel : Marköverlåtelseavtal Nordtag_utkast 

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19 kap 3 §
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Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Nordtag_gruppbostad_utkast_hyresavtal 

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : 19 kap 3 §
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 364/2021

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad (Dnr KS2021/0725)
Sammanfattning
På utskottet för samhälle och utveckling beslutades den 11 maj 2021 att förvaltningen ska 
genomföra en kombinerad upphandling av hyra av en gruppbostad och markanvisning av 
bostäder i Nordtag, Område B, del av Kastellegården 1:52. Upphandlingen är nu genomförd 
och utvärdering har skett. Förvaltningens förslag till beslut är att tilldelning sker till den 
exploatör som enligt utvärderingen lämnat det vinnande förslaget. Exploatören och dennes 
anbud presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. Tilldelningen innebär att 
marköverlåtelseavtal tecknas och att överlåtelse av marken sker till en köpeskilling om 19 
189 632 kr. Samtidigt tecknas ett 15-årigt hyresavtal för en LSS gruppbostad med sex 
lägenheter med en total årshyra om 698 000 kr per år. 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 

markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till föreslagen 
exploatör. 

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun och 

exploatören godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, mellan 

Kungälvs kommun och exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad
Bilaga Marköverlåtelseavtal Nordtag_utkast
Bilaga Nordtag_gruppbostad_utkast_hyresavtal

Beslut 



5 Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyresavtal gruppbostad - KS2021/0725-3 Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyresavtal gruppbostad : Protokollsutdrag - Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyresavtal gruppbostad - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 
markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till föreslagen 
exploatör. 
2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör
3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun 
och exploatören godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, 
mellan Kungälvs kommun och exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52

__________

Expedieras till: Stina Gunnarsson, Håkan Wallentin, Frida Källberg, Carl Adiels, Åsa Berglie

För kännedom till: Lena Arnfelt
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 364/2021

Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad (Dnr KS2021/0725)
Sammanfattning
På utskottet för samhälle och utveckling beslutades den 11 maj 2021 att förvaltningen ska 
genomföra en kombinerad upphandling av hyra av en gruppbostad och markanvisning av 
bostäder i Nordtag, Område B, del av Kastellegården 1:52. Upphandlingen är nu genomförd 
och utvärdering har skett. Förvaltningens förslag till beslut är att tilldelning sker till den 
exploatör som enligt utvärderingen lämnat det vinnande förslaget. Exploatören och dennes 
anbud presenteras på kommunstyrelsens sammanträde. Tilldelningen innebär att 
marköverlåtelseavtal tecknas och att överlåtelse av marken sker till en köpeskilling om 19 
189 632 kr. Samtidigt tecknas ett 15-årigt hyresavtal för en LSS gruppbostad med sex 
lägenheter med en total årshyra om 698 000 kr per år. 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 

markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till föreslagen 
exploatör. 

2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör

3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun och 

exploatören godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, mellan 

Kungälvs kommun och exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 

underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och 
upphandling hyresavtal gruppbostad
Bilaga Marköverlåtelseavtal Nordtag_utkast
Bilaga Nordtag_gruppbostad_utkast_hyresavtal

Beslut 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 19 (44)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

1. Förvaltningen får i uppdrag att tilldela hyresavtal gruppbostad samt 
markanvisning, område B i Nordtag, del av Kastellegården 1:52, till föreslagen 
exploatör. 
2. Tilldelningsbeslutet undertecknas av sektorchef Samhälle och Utveckling och 
kommundirektör
3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal för gruppbostad mellan Kungälvs kommun 
och exploatören godkänns. 
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal för del av Kastellegården 1:52, 
mellan Kungälvs kommun och exploatören godkänns. 
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att 
underteckna hyresavtal för gruppbostad och marköverlåtelseavtal för del av 
Kastellegården 1:52

__________

Expedieras till: Stina Gunnarsson, Håkan Wallentin, Frida Källberg, Carl Adiels, Åsa Berglie

För kännedom till: Lena Arnfelt
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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
Sten-Ove Dahllöf 

1/5/2022

Avtal vattenleverans till Stenungsund (Dnr KS2021/1690-1)
Sammanfattning
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal 2014 angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare leverans till Tjörn. Dnr: KS2014/129 Bilaga1

Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet 
består av ett antal delprojekt.  
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Stenungsund kunna starta årsskiftet 2023/24.

Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds sida om förbindelsepunkten.

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram 
avtal som följer intensionsavtalets avsikter. Bilaga 2.

Juridisk bedömning 
Det avtal som tagits fram har granskats av Kungälvs kommunjurist och extern jurist. 
Stenungsund har varit med i detta genom att anlita samma externa jurist för att få en tydlig 
samordning. Avtalet är civilrättslig utformning.

Bakgrund
Råvattentillgången hos Stenungsund och Tjörn är mycket begränsad. Den största 
råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv nu 
utnyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta vattenverk är 
dimensionerat för att kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion 
av 300 l/s.

När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera 
vatten till Stenungsund enligt intensionsavtalet.

” De aktuella flödena är på medellång sikt (till år 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 
2070) ca 60 l/s. Eftersom livslängden på ledningssystemen är minst 50 år har ungefärliga 
prognoser på vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående 
flöden tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid 
en anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund”
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Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har dimensionerat vattenverk och ledningar för att uppfylla 
intensionsavtalets delar. Alla utbyggnader som erfordras för att nå intensionsavtalets 
slutleverans är ännu inte påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader 
som genomförs. 

Kungälvs kommuns investeringsplan redovisar att leverans av 20 l/s kan ske från 1/1 2024.

Enligt intensionsavtalet är Kungälvs kommuns avsikt: 

”1. Att dimensionera VA-system (vattenverk och ledningssystem) som har kapacitet att klara 
leverans till Stenungsund och Tjörn enligt ovanstående. 
2. Särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad av VA-systemet.”

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Genom intentionsavtalet 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 
Stenungsund säkerställs på lång sikt samt att Tjörn genom separat avtal med Stenungsund 
erhåller likartade förhållande.
Mål 11. Vattentillgången är en nödvändig förutsättning för ett hållbart samhälle och 
utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Genom intentionsavtalet 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.

Ekonomisk bedömning
Intensionsavtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av VA-systemet.
Detta görs i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. Kostnadsuttaget bygger på 
Stenungsunds andel av verkliga kapitalkostnader för vattenverk samt ledningar till 
kommungränsen 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 beslut
1. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun 

godkänns
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2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
tillsammans med motsvarande representanter för Stenungsunds kommun 
underteckna avtalet

Martin Hollertz Anders Holm
verksamhetschef Teknik sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 
Sten-Ove Dahllöf/VA
Martin Hollertz/VA

För kännedom till:
Anders Holm/SoU
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Stenungsund Bilaga 3, Kostnader 211111

DelsträckaObjekt Investering Kostnad per år [tkr] Andel kostnad för vatten Stenungssunds andel av total kostnad Stenungsunds kostnad [tkr] Dimensioner Sträcka (m)

Meterpris 
Vattenledning(ar) 
(kr/m) ÄTA

Meterpris 
Vattenledni
ng(ar) exkl 
ÄTA (kr/m)

1 Vattenverket ‐ Kapitaltjänstkostnader 370 000 14477 100% 10% 1447,7
Bedömd kapitaltjänstkostnad 2023 har 
använts. 

1 Vattenverket driftkostnader 7000 100% 10% 700

2 Sträcka A 99 102 2341 90% 10% 211 Klar S160 + 2x V630  1884 47342

Bergskärning 11,5 Mkr, 
Förorenade massor 12,5 
Mkr, Forcering 4,5 Mkr, 
Tillfälliga vägar 4,5 Mkr 29242

3 Sträcka B 39 450 467 80% 10% 37 Klar S400 + 2x V630  1257 25107
4 Sträcka E 40 000 1147 99% 40% 454 Upphandlas Årsskiftet 21/22 Klart 2022 
5 Sträcka F 43 000 1233 90% 40% 444 Pågående. Klart 2022

6 Tryckstegring Räfsal 15 000 930 100% 40% 372
Projektering pågår, Planerad byggnation 
2022/23 Avskrivning 20 År

7 Björkås ‐ Vävra 190 000 5447 40% 40% 871 Pågående. Klart mitten 2023 V450 + 2x TS400 8560 8879 Oljepris 3,7 Mkr 8446

8 Vävra ‐ Solberga 100 000 2867 60% 40% 688 UR2 Planeras klart hösten 2023
V450 + TS355/TS315 
(Ödsmål är brytgräns) 5955 10076

9 Solberga. Del av entr. Kode‐Solberga‐Aröd 39 000 1118 3% 100% 34 Klart

10 Solberga ‐ Stenungsund 26 000 745 100% 100% 745

UR2 Upphandlas hösten 2022 planeras 
klart hösten 2023, Under förutsättning att 
avtal är tecknat. Andelstalet förändras om 
Kungälvs kommun vill göra anslutningar 
på sträckan.

1 Vattenverket personalkostnader 3275 100% 10% 328
Summa 6331

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.

12 Tryckstegring Vävra 15 000 930 100% 10% 93 Avskrivning 20 År
13 Ledning Diseröd ‐ Kungälv centrum 120 000 3440 40% 10% 138
14 Sträcka D Skälbräcke ‐ Olseröd 40 000 1147 90% 10% 103

Summa: 390

211103 Internräntan 1,2% 
Avskrivningstid 60 år på ledningar
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Mellan Kungälvs kommun (org.nr. 212000-1371)  

och  

Stenungsunds kommun (org.nr. 212000-1298)  

träffas härmed följande 

 

AVTAL OM RENVATTENLEVERANS 

 

1 Bakgrund och syfte 

I syfte att gemensamt säkerställa den kommunala vattenförsörjningen i de respektive 

kommunerna har Kungälvs, Stenungsunds och Tjörns kommuner år 2014 ingått ett 

intentionsavtal (bilaga 1) med syfte att parternas kommunala ledningsnät skall bindas 

samman, så att vattenleverans mellan de tre kommunerna i framtiden ska kunna ske.  

 

Det nu förevarande avtalet avser att reglera vattenleveransen mellan Kungälvs 

kommun och Stenungsunds kommun (nedan ”parterna”), i enlighet med ovan nämnt 

intentionsavtal. 

 

Utgångspunkten i intentionsavtalet är att Kungälvs kommun till Stenungsunds 

kommun inledningsvis ska kunna leverera renvatten intill en mängd av minst 20 l/s 

och maximalt 40 l/s. På lång sikt (bortom år 2050) är intentionen att en vatten-

leverans av 60 l/s ska kunna vara möjlig. Av det vatten som Kungälvs kommun 

levererar till Stenungsunds kommun ska som utgångspunkt 50 % levereras vidare till 

Tjörns kommun. Detta regleras i avtal mellan Stenungssund och Tjörn. 

 

Kungälvs kommun har, med beaktande av intentionsavtalet, dimensionerat 

utbyggnaden av sitt ledningsnät och nya vattenverk, samt även utverkat tillstånd 

enligt miljöbalken till utökad vattentäkt från Göta älv för dricksvattenförsörjning 

(Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 23 november 2016 i mål 

nr M 3879-15). 

 

Stenungsunds, Tjörns och Kungälvs kommuner ska reglera vattenleveransen 

sinsemellan genom två separata avtal mellan dels Stenungsunds kommun och 
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Kungälvs kommun (förevarande avtal), dels Stenungsunds kommun och Tjörns 

kommun. 

 

Tjörns kommun ska som utgångspunkt svara för 50 % av den kostnad som 

Stenungsunds kommun har för vattenleveransen från Kungälvs kommun. Därutöver 

ska merkostnader som uppkommit, och uppkommer, för Kungälvs och Stenungsunds 

kommuner till följd av uppdimensioneringar av ledningsnät m m för att kunna leverera 

vatten till annan kommun, regleras genom en fast avgift i de två ovan nämnda 

separata avtalen mellan Stenungsunds kommun och Kungälvs kommun respektive 

Stenungsunds kommun och Tjörns kommun, på sätt att respektive  kommuns va-

kollektiv endast svarar för de kostnader som är nödvändiga för dem enligt lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

2 Ledningar, förbindelsepunkt och vattenmätare  

Förbindelsepunkten för respektive kommuns ledningar kommer att vara belägen i en 

gemensamt definierad punkt (bilaga 2). Vardera part ansvarar för projektering, 

utbyggnad, drift, underhåll och reparationer av ledningar med tillhörande anordningar 

på respektive parts sida om förbindelsepunkten. 

 
Tryckstegringsstationen, i anslutning till förbindelsepunkten, omfattas av 

Stenungsunds kommuns ansvar och placeras på Stenungsunds sida om förbindelse-

punkten. Tryckstegringsstationen ska vara förberedd för att kunna vända vatten-

flödet. Vattenmätare kommer att vara förlagd i tryckstegringsstationen, för vatten-

mätare svarar Kungälv kommun och för vattenmätarplatsen svarar Stenungsunds 

kommun. Stenungsunds kommuns ansvar för tryckstegringsstationen innefattar bl.a. 

anskaffning utförande, drift, underhåll, förnyelse, kontroll av byggnad exklusive 

mätaravläsning och kalibrering av mätare. 

 
Kungälvs kommun ska ges tillgång till administration och kontroll av vattenmätare. 

Mätare ska vara möjlig att fjärravläsa.  
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3 Överlåtelse av anläggningar 

Om en part överlåter äganderätten till överföringsledning, med till denna hörande 

anordningar, åligger det den överlåtande parten att informera förvärvaren om 

innehållet och villkoren i detta avtal samt tillse att förvärvaren inträder som ny part i 

avtalet med motparten.  

 
Vid eventuellt övertagande av annan part ska samtliga rättigheter överföras innan 

överlåtelse kan ske. 

 
Överlåtelse av avtalet kräver motpartens godkännande enligt punkten 8. 

 

4 Renvattenleverans 

Parterna är överens om att Kungälvs kommun ska leverera renvatten till 

Stenungsunds kommun intill en volym av lägst 20 l/s och maximalt 40 l/s. 

 
Tidpunkt då vattenleverans ska påbörjas ska fastställas mellan parterna i separat 

överenskommelse. 

 
Mätning av den mängd renvatten som levereras ska kontinuerligt ske genom 

vattenmätare placerad i anslutning till förbindelsepunkten. Vattenmätaren ägs av 

Kungälvs kommun och fjärravläsning genomförs av Kungälvs kommun. Mätresultaten 

ska avläsas minst en gång per kvartal av Kungälvs kommun och meddelas 

Stenungsunds kommun i samband med fakturering enligt avsnitt 5 i detta avtal. 

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 9 i detta avtal. 
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5 Avgift och betalning 

Stenungsunds kommun ska årligen utge en fast avgift till Kungälvs kommun, som är 

baserad på Stenungsunds kommuns andel av de kostnader som belöper på 

vattenleveransen, se bilagd kalkyl (bilaga 3). Någon rörlig avgift ska utöver detta inte 

utgå. 

 
Den fasta avgiften är inte beroende av att någon faktisk vattenleverans sker och ska 

utgå även för det fall att Stenungsunds kommun inte fullföljer överenskommen 

utbyggnad fram till förbindelsepunkten. 

 

Fast avgift 

Den fasta avgiften framgår av bilagd kalkyl (bilaga 3).  

 
Den fasta avgiften ska stå i proportion till de kostnader som belöper på 

Stenungsunds kommuns andel av Kungälvs kommuns vattenverks totala 

produktionskostnad (driftskostnad och personalkostnad) och kapitalkostnader, samt 

till Stenungsunds kommuns andel av bokförda kapitalkostnader för definierade 

ledningar fram till förbindelsepunkten enligt bilagda sammanställning (bilaga 4). Med 

kapitalkostnader avses ränta och avskrivning. De kostnader som anges i kalkylen 

(bilaga 3) utgörs av verkliga kostnader för vattenverk och ledningar. En minsta 

debitering av fast avgift motsvarande 10 % av kapital-, drifts- och 

personalkostnaderna för vattenverket kommer dock alltid att ske, oavsett om 

vattenleveransen skulle understiga 20 l/s. För definierade ledningssträckor sker alltid 

en minimidebitering motsvarande de andelstal som framgår av kalkylen (bilaga 3). 

 
Den fasta avgiften enligt ovan ska ersätta de merkostnader som uppkommit, och 

uppkommer, för Kungälvs kommun med anledning av den utökade lednings-

dragningen och dimensioneringen, samt den utbyggnad av nytt vattenverk, som 

krävs för att möjliggöra leverans av vatten till Stenungsunds kommun.  
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Kostnader som uppkommer under avtalstiden, för exempelvis utbyte av 

anläggningsdelar eller reparationer, tas upp som nya kapitalkostnader i kalkylen 

(bilaga 3) för det året då kostnaden uppkommer. 

 

Kungälvs kommun ska för Stenungsund kommun presentera underlag för de 

kostnader som uppkommer under avtalstiden och som påverkar avgiftens storlek. 

Underlaget ska tillställas Stenungsunds kommun inom skälig tid efter att den 

åtgärd/händelse som föranleder kostnaden skett.    

 

Revidering av avgifter 

Andelstalen i kalkylen (bilaga 3) avseende vattenverkets samtliga driftskostnader, 

inklusive kapital- och personalkostnad, ska årligen revideras baserat på faktisk 

mängd levererat vatten. Övriga andelstal är att betrakta som fasta under förutsättning 

att inga reinvesteringar erfordras. Vid reinvesteringar ska övriga andelstal också ses 

över och revideras vid behov.  

Kostnaderna i kalkylen (bilaga 3) ska årligen revideras baserat på faktisk mängd 

levererat vatten samt bokförd amortering och aktuell gällande internränta. 

En lägre debitering av fast avgift (minimidebitering) än den som anges ovan under 

rubriken ”Fast avgift” ska dock aldrig ske. 

 
Den första revideringen av kalkylen (bilaga 3) ska ske när vattenleveransen påbörjas, 

vilket kommer ske när anläggningarna är slutbesiktade och tagna i drift. Planerat 

startdatum för vattenleverans är den 1 januari 2024. Därefter ska revidering ske 

löpande en gång per år under årets första kvartal. Revideringen skall vara fastställd 

senast den 31 mars varje år. 

 
För det fall att kostnaderna för Kungälvs kommun eller levererad mängd vatten, i 

anledning av detta avtal, avviker med mer än 10 % inom ett kalenderår får part 

påkalla omförhandling av avtalet i delar som avser de fasta kostnaderna eller 

andelstalen. Denna möjlighet till omförhandling gäller utöver den regelbundna 

revideringen av avgifterna som ska ske varje år. 
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Om parterna inte kan komma överens vid revidering av fasta kostnader eller 

andelstal gäller vad som anges i avsnitt 6 i detta avtal. 

 

Debitering 

Den fasta avgiften ska utgå från och med det datum då Kungälvs kommun färdigställt 

den utbyggnad som krävs för att vattenleverans ska kunna påbörjas i enlighet med 

detta avtal (datum för godkänd slutbesiktning och idrifttagning). 

 
Kungälvs kommun fakturerar Stenungsunds kommun i efterskott avseende fast avgift 

som baseras på andelstal och förbrukning på årsbasis. Fakturering skall ske senast 

den 31 december varje år och betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadag. 

 
För det fall att betalning inte sker ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen 

(1975:635). 

 

6 Avtalstid, ändrade förhållanden och uppsägning 

Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 april 2022 t.o.m. den 1 april 2082, vilket motsvarar 

ledningarnas bedömda ekonomiska livslängd (60 år). Därefter förlängs avtalet 

automatiskt med fem (5) år i taget, om det inte sägs upp av part. 

 
Uppsägning av avtalet ska av part ske skriftligen till motparten senast ett (1) år före 

den löpande avtalstidens utgång. 

 
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 på dagen ett (1) år efter det att uppsägningen kom motparten tillhanda. 
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Uppsägning av detta avtal i övrigt får endast ske om förutsättningarna för detsamma i 

väsentlig mån ändras på sätt att part ej kan fullgöra sina åtaganden eller om part 

åsidosätter villkoren i överenskommelsen och parten inte vidtar rättelse inom sex (6) 

månader från det att avvikelsen påtalades av motparten. Överenskommelsen ska 

sägas upp skriftligen till motparten, varvid avtalet upphör att gälla på dagen ett (1) år 

efter att den skriftliga uppsägningen kom motparten tillhanda. 

 

7 Tidplan 

Partena är överens om att avsikten är att parternas ledningsnät ska vara samman-

bundna och anläggningen för renvattenleverans vara i drift senast under år 2023. Det 

innefattar att Stenungsund tar emot leverans av renvatten med minst 20 l/s. 

 

8 Överlåtelse av avtal 

Part äger inte överlåta detta avtal, med däri ingående rättigheter och skyldigheter, på 

annan part utan motpartens skriftliga godkännande. 

 

9 Ansvar och ersättning 

Ersättningsrätt för part föreligger ej om överenskommen vattenmängd inte kan 

levereras. Parterna förbinder sig dock att verka för att leverensavbrott blir så korta 

som möjligt samt att meddela motparten om eventuella kända avstängningar eller 

störningar som kan inverka på rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

 
Ersättningsrätt föreligger inte heller om parternas utbyggnad fram till förbindelsepunkt 

inte sker enligt den tidplan som anges i avsnitt 7 ovan. 

 

10 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 
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förhandling ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol. Avvikelse härifrån kräver 

båda parters skriftliga medgivande. 

 

11 Ändring och tillägg 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen samt undertecknas av 

behöriga företrädare för båda parterna för att vara giltiga.  

 

12 Ikraftträdande och giltighet 

Detta avtal träder i kraft så snart båda parter undertecknat detsamma, men är för sin 

giltighet dessutom beroende av avtalet godkänns av behörigt organ i Kungälvs 

kommun respektive Stenungsunds kommun genom beslut, som därefter ska vinna 

laga kraft. 

___________________ 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit ett vardera. 

 

Kungälv 2022-   - Stenungsund 2022-   - 
För Kungälvs kommun För Stenungsunds kommun 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 

 

Ovanstående namnteckning Ovanstående namnteckning 
bevittnas: bevittnas: 

 

________________________  ________________________ 

Namn, Befattning Namn, Befattning 
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Bilagor 

1 Intentionsavtal år 2014 

2 Karta utvisande förbindelsepunkt  

3 Kalkyl - underlag för fakturering 

4 Sammanställning - definierade ledningar och anordningar fram till 
förbindelsepunkten. Bilagan får inte lämnas ut utan sekretessprövning, 
hos någondera kommun. Särskilt sekretessbeslut krävs om någon begär 
att få ut handlingen. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-01-12
Sida 11 (22)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 7/2022

Avtal vattenleverans till Stenungsund (Dnr KS2021/1690)
Sammanfattning
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal 2014 angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare leverans till Tjörn. Dnr: KS2014/129 Bilaga1

Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet 
består av ett antal delprojekt.  
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Stenungsund kunna starta årsskiftet 2023/24.

Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds sida om förbindelsepunkten.

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram 
avtal som följer intensionsavtalets avsikter. Bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avtal vattenleverans till Stenungsund
Bilaga Bilaga 1 Intensionsavtal 20141112
Bilaga Bilaga 2 Förbindelsepunkt Stnd.pdf
Bilaga Bilaga 3 Kostnader
Bilaga Bilaga 4 ledningar
Bilaga Avtal om renvattenleverans Kungälv-Stenungsund-211207

Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun 

godkänns
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

tillsammans med motsvarande representanter för Stenungsunds kommun 
underteckna avtalet

__________
Rolf Carlsson (SD) lämnar en anteckning till protokollet. Ej inkommen.

Expedieras till: 
Sten-Ove Dahllöf/VA
Martin Hollertz/VA

För kännedom till:
Anders Holm/SoU
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
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TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
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HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

1/20/2022

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet 
med anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629-15)
Sammanfattning
Coronapandemin har under årsskiftet 2021/2022 kommit in i en fjärde våg och detta påverkar 
fortsatt det lokala näringslivet i Kungälvs kommun. 

I denna tjänsteskrivelse föreslås en ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av 
offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun (taxan). Den föreslagna ändringen 
innebär att taxa inte ska tas ut under kalenderåret 2022 för upplåtelse av mark för uteservering. 
Liknande beslut för åren 2020 och 2021 har tagits av kommunfullmäktige. Ändringen av taxan 
för kalenderåret 2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av 
det pågående utbrottet av Coronavirus/Covid-19.

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige: 
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon 
taxa för upplåtelse av mark för uteservering.

Juridisk bedömning 
En kommun får, enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) ta ut avgifter för de tjänster och 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Enligt 2 kap. 8 § första stycket kommunallagen får 
en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. 

Förslaget att under kalenderåret 2022 inte ta ut någon taxa för upplåtelse av mark för 
uteservering bedöms vara en sådan åtgärd som allmänt främjar näringslivet och som är tillåten 
enligt kommunallagen. Det är vidare upp till respektive kommun att bestämma om, och i så fall 
vilka, avgifter som ska tas ut för upplåtelse av mark för uteservering.

Bakgrund
Covid-19-pandemin har sedan början 2020 påverkat samhällets alla delar. Under våren 2020 
beslutade därmed kommunstyrelsen (KS § 89/2020 och KS § 226/2020) samt och 
kommunfullmäktige (KF § 50/2020) om stödåtgärder för näringslivet med anledning av 
coronavirusets effekter.
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En del av beslutet innebar revidering av taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel 
inom Kungälvs kommun. Taxa för upplåtelse av mark för uteservering skulle inte tas ut under 
2020. Ett liknande beslut fattades för år 2021. 

Verksamhetens bedömning
Coronapandemin har under årsskiftet 2021/2022 kommit in i en fjärde våg och detta påverkar 
fortsatt det lokala näringslivet i Kungälvs kommun. Då coronapandemin i dagsläget inte bedöms 
upphöra inom en snar framtid bedömer förvaltningen att ett liknande beslut kan tas för år 2022. 
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel 
inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av 
mark för uteservering.

Att kostnaden för upplåtelse av mark för uteservering tas bort helt och håller för kalenderåret 
2022 bedöms nödvändigt för att främja näringslivet i en tid med stora ekonomiska påfrestningar 
och minskad efterfrågan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet berör kommunstyrelsens resultatmål 9 om förbättrat näringslivsklimat. Resultatmålet 
är i detta ärende om åtgärder för det lokala näringslivet även knutna till kommunfullmäktiges 
strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har ingen direkt koppling till Agenda 2030, då det avser stärkande av företagens 
likviditet i den rådande situationen. Det mål som ligger närmast detta ämne är mål nummer 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning. Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en 
av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i. En minskad likviditet kan i det långa 
loppet innebära konkurser och minskad sysselsättning.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förslaget bedöms vara i linje med intentionerna i näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 
2035. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ärendet berör både medborgarnyttan och brukarnyttan. Ur ett övergripande perspektiv innebär 
aktuella verksamheter arbetstillfällen och möjligheter till utövande av fritids- och idrottsintressen 
i kommunen. 

Åtgärder för en ökad likviditet berör även de enskilda verksamheterna då pandemin till exempel 
påverkat deras kundflöde eller möjlighet att driva sina ordinarie aktiviteter. Likaså påverkar det 
individerna som är beroende av dessa verksamheter på olika vis. 
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Både medborgar- och brukarperspektivet är sammanlänkat med ovanstående gällande 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål och Agenda 2030. Mål 8 om att verka för en 
inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i kommunen är också kopplat till att 
medborgare och näringsliv känner ökat förtroende för kommunen. Pandemin påfrestar alla delar 
av samhället och det behövs stödåtgärder för att minska försöka minska konsekvenserna för både 
individer och näringsliv i Kungälvs kommun.

Ekonomisk bedömning
Borttagande av taxa för upplåtelse av mark för uteservering under kalenderåret 2022 inom ramen 
för kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun, bedöms innebära ett inkomstbortfall på cirka 400 000 kronor, baserat på tidigare 
årsintäkter. Inkomstbortfallet kommer att hanteras inom ram. 

Förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon 
taxa för upplåtelse av mark för uteservering.

Haleh Lindqvist Anders Holm
kommundirektör sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-01-14 
Sida  4 (4) 

 
 

 ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

§ 2/2022 

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet 
med anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629-15) 

Sammanfattning 
Coronapandemin har under årsskiftet 2021/2022 kommit in i en fjärde våg och detta påverkar 
fortsatt det lokala näringslivet i Kungälvs kommun.  
 
I denna tjänsteskrivelse föreslås en ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av 
offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun (taxan). Den föreslagna ändringen innebär 
att taxa inte ska tas ut under kalenderåret 2022 för upplåtelse av mark för uteservering. Liknande 
beslut för åren 2020 och 2021 har tagits av kommunfullmäktige. Ändringen av taxan för 
kalenderåret 2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det 
pågående utbrottet av Coronavirus/Covid-19. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:  

Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

 
 Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14 

Förslag till kommunfullmäktige 
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

__________ 
 

Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 
 



7 Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet medanledning av covid-19 - KS2020/0629-16 Protokollsutdrag - Taxa för upplåterlser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 : Protokollsutdrag - Taxa för upplåterlser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid-19

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2022-01-14 
Sida  4 (4) 

 
 

 ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

§ 2/2022 

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs 
kommun - taxa för uteserveringar - åtgärder för det lokala näringslivet 
med anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629-15) 

Sammanfattning 
Coronapandemin har under årsskiftet 2021/2022 kommit in i en fjärde våg och detta påverkar 
fortsatt det lokala näringslivet i Kungälvs kommun.  
 
I denna tjänsteskrivelse föreslås en ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av 
offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun (taxan). Den föreslagna ändringen innebär 
att taxa inte ska tas ut under kalenderåret 2022 för upplåtelse av mark för uteservering. Liknande 
beslut för åren 2020 och 2021 har tagits av kommunfullmäktige. Ändringen av taxan för 
kalenderåret 2022 bedöms främja näringslivet inom Kungälvs kommun, med anledning av det 
pågående utbrottet av Coronavirus/Covid-19. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige:  

Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

 
 Beslutsunderlag  
 Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-14 

Förslag till kommunfullmäktige 
Med ändring av kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt 
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2022 inte tas ut någon taxa 
för upplåtelse av mark för uteservering. 

__________ 
 

Expedieras till:   

För kännedom till: 
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
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E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

1/11/2022

Antal ledamöter i Kommunfullmäktige (Dnr KS2021/1907-1)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 5 §, senast i februari samma år som 
det är valår besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun består idag av 59 ledamöter samt 31 ersättare. Om fullmäktige beslutar 
att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

Kommunallagen anger i 5 kap 5 § pt. 5 att kommuner med över 36 000 röstberättigade 
måste ha minst 61 ledamöter. I dagsläget (17/11–21) har Kungälvs kommun drygt 37 300 
röstberättigade. Kommunfullmäktige måste därför ta ett beslut om att kommunfullmäktige 
ska utökas med minst två platser. Antalet ledamöter ska enligt kommunallagen vara ojämnt.

I 5 kap 8 § KL anges det vidare att det för ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare 
och att det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, har inhämtat 
förslag och synpunkter från partiernas gruppledare i frågan och den gemensamma 
bedömningen är att kommunfullmäktige ska utöka antalet ledamöter till 61. 

Juridisk bedömning 
Kommunallagens 5 kap 5 § anger följande gällande antal ledamöter i kommunfullmäktige:

5 §   Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
   1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
   2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i regioner med högst 140 000 
röstberättigade,
   3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
   4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i regioner med över 140 000 
röstberättigade,
   5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
   6. 71 i regioner med över 200 000 röstberättigade, och
   7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i regioner med över 300 000 
röstberättigade.
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Då Kungälvs kommun passerat gränsen om 36 000 röstberättigade sedan föregående val 
behöver ett nytt beslut tas om antal ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet platser för 
ledamöter i kommunfullmäktige måste därmed utökas med minst två. Nästa gång ett beslut 
behöver tas är då kommunen passerar 200 000 röstberättigade. 

I 5 kap 8 § KL anges det vidare att det för ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare 
och att det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige. 

Denna bedömning har stämts av med den administrative chefen för kommunkansliet.  

Bakgrund
Kommunallagen anger i 5 kap 5 § pt. 5 att kommuner med över 36 000 röstberättigade 
måste ha minst 61 ledamöter. Då Kungälvs kommun sedan det senaste allmänna valet till 
kommun, riksdag och landsting passerat den brytpunkten för antal röstberättigade måste 
kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om antalet ledamöter. 

I dagsläget (17/11–21) har Kungälvs kommun drygt 37 300 röstberättigade. 
Kommunfullmäktige måste därför ta ett beslut om att kommunfullmäktige ska utökas med 
minst två platser.

Kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, har inhämtat 
förslag och synpunkter från partiernas gruppledare i frågan och den gemensamma 
bedömningen är att kommunfullmäktige ska utöka antalet ledamöter till 61. 

Beslut måste fattas senast utgången av februari månad under ett valår. 

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har inget förslag på nytt antal ledamöter och ersättare utan överlämnar 
ärendet för politiskt ställningstagande till demokratiberedningen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Beslut om att utöka antalet ledamöter i kommunfullmäktige är lagstadgat och bedöms inte 
påverka kommunfullmäktiges strategiska mål, varken positivt eller negativt. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Att öka antalet deltagare i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser kommer att innebära en bibehållen proportionalitetsprincip där 
kommunfullmäktige ska spegla kommunens befolkning hur den röstat. Detta ligger väl i 
linje Agenda 2030s mål nummer 16 om rättvisa, effektiva och ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på alla nivåer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige kommer att behöva revideras när beslut om antal 
ledamöter i fullmäktige tagits.  
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att öka antalet deltagare i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagens 
bestämmelser bedöms inte påverka någon grupp i samhället i större utsträckning än någon 
annan.

Ekonomisk bedömning

Under ett år sammanträder kommunfullmäktige vanligtvis vid nio tillfällen. Ett 
sammanträde är i snitt tre timmar långt. Ersättningsmodellen enligt Kungälv kommuns 
arvodesreglemente är att en ledamot erhåller en sammanträdesersättning per timme 
motsvarande 0,28 procent av det vid varje tid gällande kommunal/oppositionsrådsarvodet. I 
dagsläget är sammanträdesersättningen 186 kr per timme. Vidare anger reglementet att 
sammanträdes ersätts för första timmen med en timma och därefter för var påbörjad 
halvtimma. I övrigt utgår förberedelseersättning med 0,56 procent (372 kr) av det vid varje 
tid gällande kommunal/oppositionsrådsarvodet då sammanträdesersättning utgår.

Detta innebär att vid ett sammanträde på tre timmar erhåller en ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige ett arvode om 930 kr. Under ett år med nio sammanträden a tre 
timmar blir den totala kostnaden i sammanträdesersättning och förberedelseersättning för en 
ledamot eller ersättare 8370 kr. I övrigt kan det tillkomma andra typer av ersättningar som 
arvodesreglementet ger rätt till.

Att utöka antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige ger en estimerad ökning om 8370 kr 
per person och år.

Förslag till kommunfullmäktige
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas med två platser till totalt 61. 

Erik Lindskog Haleh Lindqvist
administrativ chef kommundirektör

Expedieras till: Länsstyrelsen

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-01-12
Sida 22 (22)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 17/2022

Antal ledamöter i Kommunfullmäktige (Dnr KS2021/1907)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap 5 §, senast i februari samma år som 
det är valår besluta om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. Kommunfullmäktige i 
Kungälvs kommun består idag av 59 ledamöter samt 31 ersättare. Om fullmäktige beslutar 
att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av 
fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari 
månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

Kommunallagen anger i 5 kap 5 § pt. 5 att kommuner med över 36 000 röstberättigade 
måste ha minst 61 ledamöter. I dagsläget (17/11–21) har Kungälvs kommun drygt 37 300 
röstberättigade. Kommunfullmäktige måste därför ta ett beslut om att kommunfullmäktige 
ska utökas med minst två platser. Antalet ledamöter ska enligt kommunallagen vara ojämnt.

I 5 kap 8 § KL anges det vidare att det för ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare 
och att det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet 
ska utgöra en viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti får i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges ordförande, tillika demokratiberedningens ordförande, har inhämtat 
förslag och synpunkter från partiernas gruppledare i frågan och den gemensamma 
bedömningen är att kommunfullmäktige ska utöka antalet ledamöter till 61. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antal ledamöter i Kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökas med två platser till totalt 61. 

__________

Expedieras till: Länsstyrelsen
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Handläggarens namn
Mats Mikulic 

12/8/2021

Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 (Dnr KS2021/1824-4)
Sammanfattning
Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun. 

Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Enligt 
huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad. 

Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet 
i bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 73 mkr för 2021. 

Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas i arbetet med att skapa 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin. Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat 
områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt 
tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och 
tryggheten i berörda områden.

Juridisk bedömning 
Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
som 
Förbo AB regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(AKBL). 

Enligt huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag starkt begränsad. Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 
1 i AKBL framgår att hela överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är 
möjligt att dela ut till ägarna, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom 
ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 



9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021

2(5)

sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har 
ett särskilt ansvar. 

Syftet med undantagsregeln i 5 § p. 1 AKBL är att ge kommunen möjlighet att använda 
överskottet i bolaget för viss verksamhet inom ramen för bostadsförsörjningen samtidigt 
som 
det indirekt också är ett verktyg för att motverka överkonsolidering i bolaget. Åtgärder som 
främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar kan exempelvis avse åtgärder som ökar variationen inom ett 
bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet 
av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som 
mötesplatser för att främja integrationen. Åtgärder för att tillgodose bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan exempelvis bestå av att ordna 
bostäder åt sådana personer eller att, anordna lämpliga gemensamhetsutrymmen och 
relaterad utrustning. 

Den föreslagna utdelningen från Förbo AB att, för Kungälvs kommuns vidkommande, 
användas för åtgärder inom bostadsförsörjningen på sätt som redovisas nedan under 
rubriken 
Verksamhetens bedömning, bedöms vara förenlig med undantagsbestämmelsen med 
5 § p. 1 i AKBL. 

En ytterligare förutsättning för utdelningen från Förbo AB är att denna inte strider 
bestämmelserna i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelsen innehåller den så 
kallade försiktighetsprincipen och innebär att utdelning inte får ske om det efter 
överföringen 
inte finns full täckning för bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart 
genomföras 
om denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Förslaget om utdelning från Förbo med stöd av 5 § p. 1 i 
AKBL villkoras därför med att värdeöverföringen inte strider mot försiktighetsprincipen i 
aktiebolagslagen.

Bakgrund

Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun.

Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 28 september 2021 initierat möjligheten 
att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 
AKBL, för att bereda ägarkommunerna en utdelning om 20 mkr för verksamhetsåret 2021. 

Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som uppkommit under föregående 
räkenskapsår, förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning 
eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.



9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021

3(5)

Verksamhetens bedömning
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 73 mkr för 2021, bolagets soliditet och vad som 
kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna förutsättningar, föreslås en utdelning 
avseende räkenskapsåret 2021 om 20 mkr att fördela proportionellt mellan 
ägarkommunerna utifrån andel i bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder 
enligt 5 § 1 AKBL. En sådan utdelning förutsätter beslut av fullmäktige i respektive 
ägarkommun. 

Ägarkommunernas andelar i Förbo AB är fördelade enligt följande.

Aktieägare   Antal aktier    Andel kapital 
och röster

Föreslagen 
utdelning

Härryda kommun 80 470 st. 42,0 % 8 400 000 kr

Mölndals stad 52 800 st. 27,6 % 5 520 000 kr

Lerums kommun 40 900 st. 21,4 % 4 280 000 kr

Kungälvs 
kommun

17 160 st. 9,0 % 1 800 000 kr

Summa 191 330 st. 100,0 % 20 000 000 kr

Utdelningen får endast ske i den mån det är förenligt med bestämmelserna om skyddet för 
bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

För Kungälvs kommuns vidkommande föreslås utdelningen användas till för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 
och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har 
ett 
särskilt ansvar för, enligt följande. Utdelningen avses att användas till sociala investeringar 
med utgångspunkt från program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202). Medlen är avsedda 
att användas i arbetet med att skapa av aktivitetsytor i Komarken och Fontin. 
Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till 
fysisk aktivitet i närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt 
kommer öka innanförskapet och tryggheten i berörda områden.

Förvaltning föreslår att kommunens ombud i Förbo AB att vid ordinarie eller extra 
bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende verksamhetsåret 2021 om totalt 
20 mkr under angivna förutsättningar.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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Insatser kring utvecklat områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i 
närområdet samt tillskapande av trygga närmiljöer utgår från kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står 
längst från arbetsmarknaden

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Insatserna kring 
integration och social sammanhållning samt drogpreventiva insatser för ungdomar 
överensstämmer exempelvis med följande globala mål: 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas till sociala investeringar med 
utgångspunkt från program Social hållbarhet (Dnr KS2019/0202).

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Utdelningen från Förbo AB avses att användas till åtgärder inom ramen för bostadssociala 
ändamål, vilket således är till nytta för medborgare och brukare i Kungälvs kommun. 

Syftet med åtgärderna är att bidra till att främja integration och social sammanhållning.

Ekonomisk bedömning
Se Verksamhetens bedömning ovan.  

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.

Haleh Lindqvist 
kommundirektör Erik Lindskog 



9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021

5(5)

  administrativ chef

Expedieras till: 
Förbo AB

För kännedom till:
Härryda kommun 
Mölndals stad 
Lerums kommun
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Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 30 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se 

Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda 

 

Noteringar från möte i Förbos ägarråd 

Datum: 2021-09-28 

Tid: kl 10.00-11.15 

Plats: Via Teams 

Deltagare:  

Per Vorberg, Härryda kommun 

Patrik Linde, Härryda kommun 

Kristian Vramsten, Mölndals stad  

Stefan Gustafsson, Mölndals stad  

Alexander Abenius, Lerums kommun  

Renée Bengtsson, Lerums kommun 

Miguel Odhner, Kungälvs kommun  

Anders Holmensköld, Kungälvs kommun 

Elisabeth Mattsson, Kungälvs kommun – ej närvarande 

 

Anders Halldén, ordförande Förbo AB - deltog tom punkt 4 

Gun Kristiansson, vice ordförande Förbo AB - deltog tom punkt 4 

Peter Granstedt, VD Förbo AB - deltog tom punkt 4 

Helen Gårdh, ekonomichef Förbo AB 

 

 

Per Vorberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna  

1. Nuläge och aktuella händelser i Förbo 

Peter Granstedt presenterade aktuella händelser på Förbo och Helen Gårdh ekonomisk 

prognos för 2021-2022. Rapport från boverket avseende värdeöverföring 2019 presenterades. 

Rapporten mailas till alla närvarande 

Ägarrådet noterade informationen. 

2. Process för uppdatering ägardirektiv 

Beslut om nytt ägardirektiv för Förbo har tagits i Härryda kommun och planeras i de övriga 

kommunerna under hösten 2021. 

3. Förändring i Förbos styrelse och presidie 

Johan Kahlman kommer från 1 oktober 2021 att ersätta Gun Kristiansson som ledamot och 

vice ordförande i Förbos styrelse  
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4. Styrelse och revisorer i dotterbolag till Förbo 

Som ett led i Förbos utveckling av Säteriet planeras för vidareförsäljning av byggrätter via 

dotterbolag. I aktieägaravtalet finns under punkt 9. Särskild majoritet vid vissa beslut reglerat: 

”Styrelsen ska tillse att kommunfullmäktige i Kommunerna får möjlighet att ta ställning 

innan Bolaget fattar beslut i en fråga som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, 

såsom 

-ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller 

skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis, 

-fusion, 

-förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag, dock med undantag för 

förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som 

faller inom Bolagets löpande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller 

försäljning av fastighet, 

-övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.” 

 

Av skrivelsen framgår att förvärv och försäljning av aktier i fastighetsförvaltande bolag som 

faller inom Förbos löpande verksamhet och som är att jämställa med förvärv eller försäljning 

av fastighet undantagna från underställningsplikten till kommunfullmäktige.  

Ägarrådet gör tolkningen mot bakgrund av undantaget i aktieägaravtalet att det är lämpligt att 

presidiet tillsammans med VD utgör styrelse i dotterbolag. Förbo har inte för avsikt att 

bedriva verksamhet i dotterbolagen utan att de ska säljas vidare.  

Ägarrådet var överens om att samma lekmannarevisorer utses i bolagen som för Förbo AB. 

Förbos ägardirektiv ska i tillämpliga delar gälla för dotterbolagen.   

5. Process för värdeöverföring 2021 

Utifrån resultatprognosen för 2021 tog ägarrådet beslut om värdeöverföring från Förbo AB 

på 20 mnkr för år 2021. Per V kontaktar kommunjurist i Härryda för utskick av handlingar till 

övriga kommuner så att beslut kan tas i respektive kommunfullmäktige under 2021. 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades 

7. Nästa möte  

Förslag på datum för möte i maj respektive september 2022 mailas ut. Nästa möte planeras 

som ett digitalt möte via Teams.  

Noteringar av Helen Gårdh 
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Sammanfattning 
  

 Resultatet efter första halvåret och prognosen för helåret är något bättre än verksamhetsplanen för 
2021. 
En sammanfattning av prognosen för helåret 2021 jämfört med verksamhetsplanen: 

• Intäkterna för 2021 beräknas till 549 mnkr vilket är 9 mnkr högre samtidigt är drifts- och 
underhållskostnaderna 9 mnkr högre. 

• Driftsnettot, 236 mnkr, är oförändrat  

• Årets vinst, 73 mnkr, är 2 mnkr högre då räntenettot förbättrats. 

• Investeringarna för 2021 beräknas till 282 mnkr vilket är 108 mnkr lägre. 

• Soliditeten vid årets slut beräknas till 32% jämfört med 31%. 

• Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas bli 3,5% det vill säga oförändrat. 
 
2021 är första året med vår uppdaterade affärsplan som sträcker sig till 2025. För innevarande år 
har vi tre fokusområden inom ramen för våra fyra strategier; 
Minskad elanvändning, avfallshantering och förbättrad återkoppling och nåbarhet. Under första 
halvåret har flertalet aktiviteter startats upp inom ramen för dessa fokusområden. 
Vårt arbetssätt har, under första halvåret, präglats pandemin och smittspridning. Planering pågår 
för att återgå till normal verksamhet från slutet av september. 
 
Återuppbyggnad pågår nu av lägenheterna på Tåbrovägen i Lindome som skadades vid branden i 
april. I maj var det inflyttning för första etappen av de nya lägenheterna på Landevi gårdar, 
Landvetter och i september är det inflyttning i resterande lägenheter. Under första halvåret har 
flera nya medarbetare; ny områdeschef i Härryda, upphandlare, marknadsansvarig och förbovärdar, 
börjat sina anställningar. 

  

 I prognosen har vi tagit hänsyn till kända förändringar som bland annat innefattar högre intäkter 
efter årets hyreshöjningar. Försäkringsersättning för nedlagda kostnader efter återställning av 
branden ingår bland intäkterna. Försäkringsersättning avseende fasadarbetena på Kantarellen i 
Mölndal har inte beaktats då vi fortfarande inväntar besked från försäkringsbolaget. 

  

 Högre driftskostnader beror främst på ökade kostnader för eluppvärmning och vattenförbrukning 
samt kostnader efter branden i Lindome. 

  

 I verksamhetsplaneringen ingår varje år en reserv för skador och oförutsedda händelser. Reserven 
för helåret uppgår till 6 mnkr och under första halvåret har skadorna uppgått till totalt 4,6 mnkr. 
Reserven i prognosen är oförändrad då det finns en osäkerhet kring omfattning av behovet av 
åtgärder för bland annat personliga hem och badrumsrenoveringar. 

  

 Investeringar i fastigheter beräknas bli 282 mnkr, fördelat på nyproduktion 94 mnkr samt 
renoveringar och ombyggnationer 188 mnkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 390 mnkr, 
fördelat på nyproduktion med 187 mnkr samt renoveringar och ombyggnationer med 203 mnkr. 

  

 Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka med 150 mnkr till 2 195 mnkr vid 
årets slut. Lägre nyupplåning samt lägre marginaler vid refinansieringar och nyupplåning påverkar 
prognosen för räntekostnader positivt.  

  

 Förslag till beslut: 

 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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Resultaträkning - Prognos 2 2021 
  

 Prognosen för bostadshyror är 3 mnkr högre än verksamhetsplanen, vilket är 
oförändrat jämfört med föregående prognos. Förhandlingsöverenskommelsen med 
Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig hyreshöjning med 1,65% från första 
april.  
Prognosen för lokalhyror har höjts med uthyrda lokaler på Landevi gårdar. 
I posten P-platser mm i resultaträkningen ingår försäkringsersättningar. Prognosen 
är höjd med 5 mnkr, vilket motsvarar periodens kostnader efter självrisk för 
branden på Tåbrovägen i Lindome. Ersättningen utbetalas a conto löpande.  
För fordonsplatser var hyreshöjningen 2,5%.  

  

 Prognosen för driftskostnader är 5 mnkr högre än verksamhetsplanen, vilket är en 
höjning med 2 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter första kvartalet höjdes 
prognosen för eluppvärmning, arrendeavgifter, en självrisk för branden på 
Tåbrovägen, Lindome samt en vattenläcka i Kungälv.  
I prognosen efter andra kvartalet höjs kostnaderna för ej tidigare fakturerad 
vattenförbrukning i några fastigheter i Lerum. En höjning görs även till följd av 
ökade kostnader för bevakning och men i nyttjande i samband med återställningen 
efter branden på Tåbrovägen, Lindome.    

  

 Prognosen för underhållskostnaderna är 4 mnkr högre än verksamhetsplanen och 
föregående prognos. Höjningen består främst av kostnader till följd av branden på 
Tåbrovägen, och möts av höjd prognos för försäkringsersättning under intäkter. 
Under första halvåret har kostnaderna för badrum och personliga hem varit låga då 
vi på grund av pandemin enbart genomför akuta åtgärder i lägenheterna. Prognosen 
lämnas oförändrad då utvecklingen under hösten än så länge är osäker. 
Kostnader för skador, främst vattenskador, under första halvåret var 4,6 mnkr. 
Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 mnkr vid årets början 
och har lösts upp med 4 Mnkr. 

  

 Driftsnettot är därmed oförändrat jämfört med verksamhetsplanen och föregående 
prognos. 

  

 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i 
Lerum med anledning av en framtida planerad ombyggnation. 

  

 Prognosen för räntekostnader är 2 mnkr lägre än verksamhetsplanen vilket beror på 
lägre nyupplåning för projekt och att förmånliga villkor erhållits vid nyupplåning och 
refinansiering. 

  

 Prognos 2 för resultat efter skatt för 2021 ligger med dessa förutsättningar på 73 
mnkr vilket är 2 mnkr högre än verksamhetsplanen. 
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Helår 2021                                                   
mnkr 

Prognos 2 
2021 

kr/kvm Vplan 
2021 

kr/kvm Förändring 
P1 - VP 

Utfall  
2020 

kr/kvm 

Bostadshyror 492 1 204 489 1 196 3 470,6 1168 

Lokalhyror 30 1 009 29 976 1 28,8 966 

P-platser mm 27 62 22 50 5 24,2 56 

Hyresintäkter 549 1 252 540 1 231 9 523,6 1210 

Driftskostnader -214 -488 -209 -476 -5 -200,6 -464 

Underhållskostnader -83 -189 -79 -180 -4 -76,5 -177 

Fastighetsskatt -16 -36 -16 -36 0 -15,6 -36 

Driftsnetto 236 538 236 538 0 230,9 534 

Avskrivningar -105 -240 -105 -239 0 -95,7 -221 

Administration -20 -46 -20 -46 0 -18,7 -43 

Rörelseresultat 111 253 111 253 0 116,5 269 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0,2 0 

Räntekostnader -19 -43 -21 -48 2 -24,2 -56 

Resultat efter finansnetto 92 210 90 205 2 92,5 214 

Dispositioner 0 0 0 0 0 -1,1 -3 

Skattekostnad -19 -43 -19 -43 0 -25,0 -58 

Redovisat resultat 73 167 71 162 2 66,4 154 
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Balansräkning och investeringar 
  

 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 626 mnkr vid årets slut. 

  

 Prognos 2 för årets investeringar i fastigheterna är 282 mnkr. I 
verksamhetsplanen uppgick dessa till 390 mnkr, vilket sänktes i prognos 1 
till 302 mnkr. 

  

 Det egna kapitalet beräknas till 1 172 mnkr i slutet av året efter att det 
ökats med årets resultat samt minskats med utdelning till aktieägare. 

  

 De långfristiga skulderna uppgår till 2 130 mnkr och beräknas öka till         
2 195 mnkr fram till årsskiftet. 

  

  

 

Balansräkning                                                    
mnkr 

Utfall             
2021-06-30 

Prognos 2     
2021-12-31 

VP                          
2021-12-31 

Utfall             
2020-12-31 

Byggnader och mark 3473,8 3600 3722 3421,2 

Inventarier 10,8 11 9 9,8 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0 0 0,0 

Anläggningstillgångar 3484,6 3611 3731 3431,0 

Kortfristiga fordringar 18,3 15 15 16,4 

Likvida medel 0,0 0 0 1,7 

Omsättningstillgångar 18,3 15 15 18,1 

S:a tillgångar 3502,9 3626 3746 3449,1 

     

Bundet kapital 98,2 98 98 98,2 

Fritt kapital 1037,9 1074 1077 1020,7 

Eget kapital 1136,1 1172 1175 1118,9 

Obeskattade reserver 2,3 2 1 2,3 

Uppskjuten skatteskuld 117,5 155 155 117,4 

Långfristiga skulder 2130,0 2195 2295 2045,0 

Kortfristiga skulder 117,0 102 120 165,5 

Skulder 2247,0 2297 2415 2210,5 

S:a skulder och eget kapital 3502,9 3626 3746 3449,1 
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 Investeringar i nyproduktion sänktes från 187 mnkr i verksamhetsplanen 
till 99 mnkr i prognos 1. Sänkningen berodde på justeringar mellan åren, 
senarelagda byggstarter samt två projekt, Kärna torg i Kungälvs kommun 
och Pedagogen park i Mölndal stad, som inte längre är aktuella. I prognos 
2 sänks investeringarna med ytterligare 5 mnkr till 94 mnkr till följd av att 
ett projekt startar senare än i tidigare prognos. 

  

 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer sänks till 188 mnkr, 
vilket är 15 mnkr lägre än verksamhetsplanen. Sänkningen beror på 
justeringar i starttiderna för vissa projekt.  

  

 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 

  

 

Investeringar                                                       
mnkr 

Planerat    
2021 

Beslutade 
ej avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 3 3 3,3 -0,3 

Nyproduktion     

Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 77 252 211 41 

Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 0 130 128 2 

Hallegården, Höjden Lerum 6 0 1 -1 

Kullgården, Höjden, Lerum 1 0 2 -2 

Övriga investeringar, projektering 10 0 4 -4 

Övriga investeringar     

Renovering Stommen etapp 4, Landvetter 12 32 31 1 

Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 0 71 65 6 

Renovering Säteriet etapp 5, Mölnlycke 14 46 25 21 

Renovering av utemiljö Säteriet, etapp 2 0 8 8 0 

Fasad och takarbeten, Skogsgläntan, Mölnlycke 8 0 0 0 

Markarbeten, Hulan, Lerum 11 22 22 0 

Fiberinstallation hela Förbo 12 31 5 26 

Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 9 33 29 4 

Övre Balltorp renovering 26 26 1 25 

Fasad och takarbeten, Lindkullen, Mölnlycke 4 9 6 3 

Stam- o badrumsrenovering samt 
energiåtgärder Vallen, Mölnlycke 

2 0 2 -2 

Aktivitetspark Björkås 9 10 1 9 

Lindome C renovering 12 0 1 -1 

Övriga investeringar 69 44 12 32 

Summa 285 717 557 162 



9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021

 

8 

Kassaflöde 
  

 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 154 mnkr. 
För att finansiera årets investeringar i fastigheter, 282 mnkr och utdelning 
till aktieägare, 20 mnkr beräknas nyupplåning ske med 150 mnkr. 

  

  

  

  

  

 

 

Kasaflödesanalys                                                      
mnkr 

Utfall             
202101 - 

06 

Prognos 2      
2021 

VP 2021 Utfall             
2020 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat 55,7 111 111 116,5 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     

Avskrivning 51,2 105 105 95,7 

Räntenetto -8,9 -19 -21 -24,0 

Skatt -9,6 19 -1 -2,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändring av rörelsekapititalet 

88,4 216 194 185,7 

Förändringar i rörelsekapitalet -50,4 -62 28 12,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,0 154 222 198,0 

Investering i fastigheter -102,4 -282 -390 -412,1 

Försäljning av fastigheter 0,0 0 0 0,0 

Förändring av räntebärande skulder 85,0 150 190 240,0 

Övriga poster -22,3 -24 -23 -25,8 

Årets kassaflöde -1,7 -2 -1 0,1 
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Nyckeltal 
  

 Soliditeten beräknas till ca 32% vid årets slut vilket är en procentenhet 
högre än verksamhetsplanen och oförändrat jämfört med föregående 
prognos. Soliditeten per 2020-12-31 uppgick till 32,4%. 

  

 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört 
med föregående år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2021 är baserad 
på värdering av fastigheterna per 2020-12-31 uppräknad med 2%, samt 
tillkommande värde för nyproducerade fastigheten Landevi gårdar. 

  

  

  

 

Nyckeltal Prognos 2 
2021 

VP 2021 Utfall 2020 

A) Tillgångarnas värde, mnkr 3626 3746 3449,1 

B) Fastigheternas bokförda värde, mnkr 3600 3722 3421,2 

C) Marknadsvärde fastigheter, mnkr 7010 6966 6625 

D) Eget kapital, mnkr 1172 1176 1118,9 

E) Låneskuld, mnkr 2195 2295 2045 

F) Hyresintäkter, mnkr 549 540 523,6 

G) Driftnetto ./. Administration, mnkr 216 216 212,2 

H) Räntenetto, mnkr -19 -21 -24,0 

I) Rörelseresultat, mnkr 111 111 117 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 32 31 32,4 

Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 55 53,7 55,0 

Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde) 3,5 3,5 3,6 

Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 6,6 6,5 7,1 

Räntekänslighet, % ( I/E) 5,1 4,8 5,7 
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Finansiering 
  

 Efter nyupplåning och refinansiering av lån under juni 2021 uppgår 
låneskulden till 2 130 mnkr, fördelad på två långivare. Långivarna är SEB och 
Handelsbanken med 47% respektive 53% av lånen. Enligt finanspolicyn bör 
ingen enskild långivare stå för mer än 50 % av lånevolymen men om en 
kreditgivare erbjuder markant bättre villkor kan presidiet ta beslut om avsteg 
från policyn. Presidiet tog beslut om avsteg från policyn i samband med 
upphandlingen i juni då merkostnaden annars skulle vara drygt en miljon 
kronor per år. 
 
I samband med nyupplåning i juni upphandlades för första gången ett grönt 
lån på 135 mnkr med fastigheten Kungälv Kronan 1 som säkerhet.   

  

 Under andra halvåret ska lån om 230 mnkr, 11%, refinansieras samt att 
nyupplåning för att finansiera nyproduktion och större renoveringar 
beräknas till 65 mnkr. Totalt har lånen då ökat till 2 195 mnkr vilket är 90 
mnkr lägre än verksamhetsplanen för året. Förändringen beror på att 
prognosen för investeringar i nyproduktion och planerat underhåll har sänkts 
för 2021. 

  

  

  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2021-06-30 

Prognos 2 
2021-12-31 

Prognos 1 
2021-12-31 

VP                 
2021-12-31 

Utfall               
2020-12-31 

Låneskuld, mnkr 2 130 2 195 2 245 2 295 2 045,0 

Låneram enligt finanspolicy, mnkr 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350,0 

Swapvolym, mnkr 700 700 700 700 700,0 

Räntetaksvolym, mnkr 320 270 270 270 320,0 

Genomsnittlig ränta, % (momentan) 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Återstående räntebindningstid, år 2,7 2,3 2,3 2,3 3,0 

Andel justering inom 12 mån, % 57% 63% 63% 59% 53% 

Återstående konverteringstid, år 2,9 2,5 2,5 2,3 2,9 

Andel förfall inom 12 mån, % 17% 12% 12% 12% 21% 

Lån mot kommunal borgen, mnkr 0 0 0 0 0 

Lån mot pantbrev, mnkr 2130 2195 2245 2295 2 045,0 

Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 

Likviditetsreserv, mnkr 97 100 100 100 74,1 

Placeringar, mnkr 0 0 0 0 0 

 

Skuld per långivare       
mnkr 

Utfall               
2021-06-30 

Antal 
lån 

% av 
skuld 

Handelsbanken 1120,0 9 53% 

SEB 1010,0 8 47% 

Summa lån 2130,0 17,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2021-06-30 

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2021-06-30 

 

 

 

Historiska räntenoteringar dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 mar-21 jun-21 

Reporänta -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stibor 3 mån -0,47 -0,13 0,15 -0,05 -0,01 -0,04 

Swap 2 år -0,15 0,06 0,23 -0,02 0,02 0,07 

Swap 5 år 0,49 0,50 0,39 0,13 0,33 0,38 

Swap 10 år 1,20 1,12 0,69 0,39 0,79 0,77 
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
  

 Årets hyreshöjning och uthyrning av Landevi gårdar påverkar intäkterna under 
kvartal 2 och framåt. Lokalhyresstödet till utsatta branscher som förlängdes av 
till att omfatta första halvåret 2021 har erbjudits berörda hyresgästerna och 
innebär att de erhållit en rabatt motsvarande halva lokalhyran. I raden P-
platser mm ingår försäkringsersättning och ersättning för återställande av en 
lokal. 

  

 Driftskostnaderna var något högre än verksamhetsplanen för perioden. 
Kostnaderna för trädgård och vinterväg har varit lägre än planen för perioden. 
Kostnaderna för eluppvärmning var högre än planen på grund av ett kallt 
första kvartal samt höjda elpriser. I verksamhetsplanen ligger kostnader för 
uppvärmning som beräknas utifrån ett temperaturmässigt normalår. 
En vattenläcka i Kungälv har inneburit högre kostnader för vatten. 
Kostnaderna för hyresförluster har varit högre än planen. Kostnader för 
självrisk, bevakning och men i nyttjande till följd av branden på Tåbrovägen 
belastar första halvåret. 
En sen fakturering av hyrda parkeringar i Landvetter ökade 
arrendekostnaderna. 

  

 Underhållskostnaderna var något lägre än verksamhetsplanen under perioden, 
vilket beror på lägre kostnader för personliga hem och badrum men samtidigt 
högre kostnaderna för skador. Skadorna har totalt uppgått till 4,6 mnkr av 
årets reserv för oförutsedda händelser på 6 mnkr. 

  

 Räntekostnaderna var lägre då nyupplåning varit lägre.  
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Utfall januari - juni 
2021                               
mnkr 

Utfall kr/kvm Vplan kr/kvm Förändring 
Utfall - VP 

Föreg 
år 

kr/kvm Förändring 
Utfall - F å 

Bostadshyror 241,2 1 180 241,2 1180 0,0 234,2 1 163 7,0 

Lokalhyror 14,5 976 14,4 969 0,1 14,4 966 0,1 

P-platser mm 18,2 83 11,5 52 6,7 13,6 63 4,6 

Hyresintäkter 273,9 1 250 267,1 1219 6,8 262,2 1 213 11,7 

Driftskostnader -110,5 -504 -108,8 -496 -1,7 -102,4 -474 -8,1 

Underhållskostnader -38,5 -176 -36,5 -167 -2,0 -37,4 -173 -1,1 

Fastighetsskatt -8,2 -37 -8,2 -37 0,0 -7,9 -37 -0,3 

Driftsnetto 116,7 532 113,6 518 3,1 114,5 530 2,2 

Avskrivningar -51,2 -234 -51,0 -233 -0,2 -45,1 -209 -6,1 

Administration -9,8 -45 -9,7 -44 -0,1 -9,0 -42 -0,8 

Rörelseresultat 55,7 254 52,9 241 2,8 60,4 279 -4,7 

Ränteintäkter 0,1 0 0,1 0 0,0 0,1 0 0,0 

Räntekostnader -9,0 -41 -10,2 -47 1,2 -9,8 -45 0,8 

Resultat efter 
finansnetto 

46,8 214 42,8 195 4,0 50,7 234 -3,9 

Försäljning 
fastighet/bolag 

0,0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 

Skattekostnad -9,6 -44 -9,5 -43 -0,1 -9,7 -45 0,1 

Redovisat resultat 37,2 170 33,3 152 3,9 41,0 190 -3,8 
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
Planerat underhåll, mnkr                                                                                                    
åtgärder överstigande 1 mnkr specificeras 

Vplan 
2021 

Prognos 2 
2021 

Härryda:    

Säteriet, Mölnlycke Renovering av nedergårdarna inklusive stambyten. 
Under 2020 färdigställs etapp 4 och etapp 5 påbörjas. 

30,0 13,7 

Vallen, Mölnlycke Stam- och badrumsrenovering samt energiåtgärder 24,5 1,5 

Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 4,2 4,2 

Skogsgläntan, Mölnlycke Fönsterbyte och takarbeten 8,0 7,9 

Stommen, Landvetter Renovering av bl a fasader, tak och mark.Eetapp 4 
färdigställs. 

10,6 12,0 

Önneröd, Landvetter Fasadarbeten 4,0 2,8 

Byvägen, Landvetter FTX-aggregat 0,8 0,8 

Stationsvägen, Hindås Fasadarbeten 2,2 2,0 

Mölndal:    

Lindome C Renovering av bl a fasader och stammar 12,0 12,0 

Lindome C Aktivitetspark 5,0 5,0 

Lindome C Fjärrvärmeanslutning 0,0 1,5 

Fågelsten, Lindome Fasadarbeten 1,8 1,7 

Nedre Balltorp Anslutning fjärrvärme 2,0 2,0 

Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och mark. 
Byte FTX-aggregat och fläktar. 

25,0 26,0 

Övre Balltorp Renovering fordonsplatser 4,0 3,2 

Lerum:    

Höjden, Lerum Ventilation 1,6 1,6 

Hulan, Lerum Renovering tvättstuga 2,5 2,5 

Hulan, Lerum Markarbeten 10,0 10,8 

Hulan, Lerum Mark Träffpunkten 0,0 2,4 

Höjden, Lerum Tak garage 0,0 1,0 

Kungälv:    

Björkås, Ytterby Bergvärmepump 4,0 4,1 

Björkås, Ytterby Aktivitetspark 5,7 9,3 

Björkås, Ytterby Projektering renoveringsprojekt 0,0 2,0 

Ytterby C Takarbete 0,0 5,0 

Runängsgatan, Ytterby Fasadarbeten 1,5 1,5 

Marstrand Koön Bohusgatan Bergvärmepump och solceller 1,9 2,1 

Marstrand Koön Bohusgatan Renovering av fasader, tak och stammar 4,4 9,2 

Övrigt:    

Energiåtgärder, sophantering mm 16,0 16,1 

Ny fiberinstallation, flera områden 25,0 11,5 

Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mnkr) 8,8 24,6 

Summa Planerat Underhåll  215,5 200,0 

    

varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 12,5 12,5 

varav planerat underhåll som redovisas som investering: 203,0 187,5 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 36 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 380/2021

Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 (Dnr KS2021/1824)
Sammanfattning
Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun. 

Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Enligt 
huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad. 

Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet 
i bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 73 mkr för 2021. 

Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas i arbetet med att skapa 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin. Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat 
områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt 
tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och 
tryggheten i berörda områden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021
Bilaga Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf
Bilaga Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021

Yrkande
Erik Andreasson (V): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att 
vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning i bolaget avseende
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 37 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Omröstning begärs inte. 

Tilläggsyrkande 
Morgan Carlsson (SD): 
Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Liberalerna yrkar på att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige att:
- Tillföra den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner till investeringsbudgeten.
- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att i samförstånd med FÖRBO använda 

den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner från investeringsbudget till 
investeringsprojekt vilka gynnar FÖRBO´s hyresgäster i Kungälvs kommun.

- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att se över gällande regelverk och 
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag som syftar till att all framtida överskott 
ska fördelas på investeringar och förbättringar i närmiljön för de boende i FÖRBO´s 
hyresbestånd i Kungälvs kommun.

Anders Holmensköld (M): Avslag på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande. Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet och 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall avslår kommunstyrelsen Morgan 
Carlssons (SD) tilläggsyrkande.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Elisabeth Mattsson (L) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Erik Martinsson (MP) 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



9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - KS2021/1824-4 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 : Protokollsutdrag - Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 38 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Rolf Carlsson (SD) X X
Fredrik Daun (KD) X
Marcus Adiels (M) X

Summa: 10 4 1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.

__________
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Ej 
inkommen.

Expedieras till: 
Förbo AB

För kännedom till:
Härryda kommun 
Mölndals stad 
Lerums kommun
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 36 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 380/2021

Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 (Dnr KS2021/1824)
Sammanfattning
Förbo AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda 
kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Kungälvs kommun. 

Värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
regleras i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL). Enligt 
huvudregeln i 3 § AKBL är möjligheten till utdelningen från ett allmännyttigt 
bostadsaktiebolag begränsad. 

Lagen innehåller emellertid ett antal undantag. Av 5 § p. 1 i AKBL framgår att hela 
överskottet som uppkommit under föregående räkenskapsår är möjligt att dela ut till ägarna, 
förutsatt att överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 

Det föreslås att bolagsstämman i Förbo AB, med stöd 5 § p. 1 i AKBL, beslutar om en 
utdelning om 20 mkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andelstalet 
i bolaget. Detta innebär en utdelning till Kungälvs kommun om 1.8 mkr beräknat på en 
prognostiserad vinst om 73 mkr för 2021. 

Avsikten är att utdelningen i Kungälvs kommun ska användas i arbetet med att skapa 
aktivitetsytor i Komarken och Fontin. Aktivitetsytorna kommer medföra utvecklat 
områdesbaserat arbete, ökade förutsättningar till fysisk aktivitet i närområdet samt 
tillskapande av trygga närmiljöer. Insatser som på sikt kommer öka innanförskapet och 
tryggheten i berörda områden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021
Bilaga Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf
Bilaga Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021

Yrkande
Erik Andreasson (V): Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att 
vid ordinarie eller extra bolagsstämma rösta emot en utdelning i bolaget avseende
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andreassons (V) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 37 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Omröstning begärs inte. 

Tilläggsyrkande 
Morgan Carlsson (SD): 
Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Liberalerna yrkar på att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige att:
- Tillföra den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner till investeringsbudgeten.
- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att i samförstånd med FÖRBO använda 

den förväntade utdelningen på 1,8 miljoner från investeringsbudget till 
investeringsprojekt vilka gynnar FÖRBO´s hyresgäster i Kungälvs kommun.

- Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att se över gällande regelverk och 
återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag som syftar till att all framtida överskott 
ska fördelas på investeringar och förbättringar i närmiljön för de boende i FÖRBO´s 
hyresbestånd i Kungälvs kommun.

Anders Holmensköld (M): Avslag på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande. Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Morgan Carlssons (SD) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet och 
Nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall avslår kommunstyrelsen Morgan 
Carlssons (SD) tilläggsyrkande.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Elisabeth Mattsson (L) X
Martin Högstedt (UP) X
Ove Wiktorsson (C) X
Erik Martinsson (MP) 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
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-12-15
Sida 38 (43)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Rolf Carlsson (SD) X X
Fredrik Daun (KD) X
Marcus Adiels (M) X

Summa: 10 4 1

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget avseende 
verksamhetsåret 2021 om totalt 20 mkr, under förutsättning att sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. 

2. Utdelningen sker med stöd av 5 § p. 1 lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag.

__________
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet. Ej 
inkommen.

Expedieras till: 
Förbo AB

För kännedom till:
Härryda kommun 
Mölndals stad 
Lerums kommun
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Tjänsteskrivelse

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Eva Regnéll 

1/5/2022

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 (Dnr KS2021/1576-4)
Sammanfattning
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det
innebär att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader
bakåt i tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller
avslutats beslut under det kvartal som rapporteringen sker.

Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen
är ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige

Kvartal 3 2021 har totalt 43 ärenden med beviljade bistånd som ej verkställts inom tre 
månader. 28 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende 
(äldreboende). Av de 28 ärendena har 22 personer erbjudits plats inom tre månader men 
själv valt att tacka nej till erbjuden plats, sex personer har uttryckt att de bara vill till ett 
specifikt boende.

Åtta av de 43 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 §
LSS. 

Fyra av ärenden avser Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. 

Gällande beslut om Sociala kontrakt finns fyra ärenden som ej verkställts (resursbrist). 

Totalt 21 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav åtta ärenden rör beslut om
permanent bostad SoL (äldreboende). Åtta ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för
vuxna enligt LSS. 
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Juridisk bedömning 
Social myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden har
fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO enligt SoL och LSS när det gäller att rapportera
gynnande beslut som ej blivit verkställda.

Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller en insats kan åläggas
att betala en särskild avgift, som lägst är avgiften 10 000 kr och som högst 1 miljon kr.
Den juridiska bedömningen i detta ärende är gjord av verksamheten och sektorchef. 

Bakgrund
Sociala myndighetsnämnden ska till IVO och till Kommunrevisionen rapportera alla
gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats 
samt skäl för dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under 
nästkommande kvartal fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapportering ska också 
ske när beslutet har verkställts eller avslutats på annat sätt.

Sociala myndighetsnämnden ska dessutom lämna statistikrapporten till
Kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Verksamhetens bedömning
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det
innebär att det som rapporteras in för kvartalet gäller för beslut som är tagna minst tre
månader bakåt i tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit
eller avslutats beslut under det kvartal rapporteringen sker. 

Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen
är ett lagbrott.

En rapport till Social myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har sammanställts över
de individtrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma statistikrapport redovisas till
Kommunfullmäktige.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet som berörs är en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
Ett resultatmål kopplat till det strategiska målet är full behovstäckning inom äldreomsorgen.
Tolkningen av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika
former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov
matchas i enlighet med lagen.

Huvuddelen av de gynnade beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader efter
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beslutsdatum rör bristen på bostäder inom framförallt LSS. Valmöjligheterna blir begränsade
och tryggheten kan påverkas negativt när bostad inte kan tillhandhållas för de som fått
biståndet bedömt och beslutat. Insatserna kan ofta tillhandahållas på alternativa platser
utanför kommunen, vilket innebär att den enskildes sociala nätverk kan bli lidande.
Behovet är idag till vissa delar större än tillgången inom framförallt LSS bostad för vuxna,
men även gällande Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen och Sociala kontrakt 
har en viss obalans i tillgång och efterfrågan. Behoven är större än tillgången på bostad. 
Utbyggnadstakten är långsam.

I bilaga 1 redovisas 28 ärenden som avser beslut om permanent bostad äldreomsorg, som ej
verkställda under kvartal 3. 22 dessa ärenden har erbjudits bostad under kvartalet men har 
valt att avböja erbjudandet. Skälen till att personerna avböjer erbjuden bostad kan t ex 
handla om att personerna är nöjda med insatser i hemmet men vill stå kvar i kö till bostad 
med särskild service. Sex personer har uttryckt att de bara vill flytta till ett specifikt boende i 
kommunen. Åtta av de 28 ärendena har beslut om bostad som är äldre än ett år.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Enligt mål 3 hälsa och välbefinnande är god hälsa en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Att inte 
få en beviljad insats verkställd kan anses motverka individens välbefinnande. Det är därför 
viktigt att arbeta för att alla gynnande beslut ska verkställas.

Enligt mål 10 minskad ojämlikhet har staten huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle 
bygger
på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet,
religion eller trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis
fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Brist på
bostäder för personer med behov kan anses påverka deras rätt till ett jämlikt liv.

Genom mål 11 hållbara städer och samhällen påverkas rättighetsperspektivet och rätten till
bostad. Alla har rätt till en bostad. Planering för särskilda bostäder måste göras kontinuerligt
och på ett hållbart sätt. Hänsyn sa också tas till personer med funktionsvariation, barn samt
äldre människors behov så att nästa generation har tillgång till bostäder fullt ut.
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Det finns inga relevanta styrdokument inom Kungälvs kommun som styr eller påverkar
rapportering av ej verkställda beslut till IVO. Rapporteringen är lagstyrd och kan därför inte
utföras på något annat sätt än det som IVO fastställer

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
De grupper i samhället som berörs är ofta personer som är extra utsatta och beroende av
hjälp från kommunen. Personerna har beslut enligt antingen SoL eller LSS och har då laglig
rätt till den insats som de beviljats. Om insatserna inte verkställs kan detta ha en negativ
effekt på individerna och deras anhöriga.
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Insatserna betalas och bedrivs huvudsakligen av skattemedel. Det innebär för förvaltningen
en svår avvägning mellan kvalité och kostnad. Samtidigt som planering och genomförande
görs i samråd med individen är det viktigt för förvaltningen att hålla nere kostnaderna.

Ekonomisk bedömning
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan
åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Avgiften är som
lägst 10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av under hur
lång tid ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter
som kan påverka avgiftens storlek är till exempel om andra tillfälliga insatser har satts in för
att kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att
inte verkställa insatsen.

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av IVO till förvaltningsrätten. Avgiften
tillfaller staten.

Förslag till beslut
Statistikrapporten godkänns

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd verksamhetschef Myndighet

Expedieras till: Eva Regnéll, Susanne Ek., Greger Hjelm

För kännedom till:
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 bilaga 1
Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SOL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut.

En gång per kvartal ska kommunen rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Rapporteringsperiod: 1 juli – 30 september 2021

Funktionshinder, insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS

Insats Lagrum Ej 
verkställda

Verkställda 
under 
perioden

Avslut under 
verkställighet

Summa 
individrapporter

Ärende 
som är 
äldre än 1 
år

Man Kvinna Barnperspektiv

Bostad 
med 
särskild 
service för 
vuxna

9.9§LSS 6 2 0 8 7 6 2

Daglig 
verksamhet

9.10§LSS 1 0 0 1 0 1 0

Bostad 
med 
särskild 
service

4:1 SoL 4 0 4 1 3 3 1

Summa 11 2 4 10 11 10 3

Äldreomsorg, insatser enligt Socialtjänstlagen

Insats Lagrum Ej 
verkställda

Verkställda 
under 
perioden

Avslut utan 
verkställighet

Summa 
individrapporter

Ärende 
som är 
äldre än 1 
år

Man Kvinna Barnperspektiv
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Särskilt 
boende för 
äldre

4:1 SoL 28 2 0 30 8 7 23

Individ och familjeomsorg

Insats Lagrum Ej 
verkställda

Verkställda 
under 
perioden

Avslut utan 
verkställighet

Summa 
individrapporter

Ärende 
som är 
äldre än 1 
år

Man Kvinna Barnperspektiv

Sociala 
kontrakt

4:1 SoL 4 4 4 2 1 3

Kommentarer:

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns sex ärende som inte verkställts (resursbrist). I tre av dessa ärenden har individen tackat nej till erbjudande. Två 
ärende har avslutat med verkställighet. 

Daglig verksamhet enligt LSS 9.10§ - Det finns ett ärende som inte har verkställts. Det är ett förhandsbesked, individen har ännu inte bosatts sig i Kungälvs 
kommun.

Bostads med särskild service enligt Socialtjänstlagen – Det finns 4 ärenden som inte har verkställts (resursbrist)

Särskilt boende för äldre – Det finns tjugoåtta ärende som inte verkställts (22 personer tackat nej till erbjuden plats och 6 personer vill bara till ett specifikt 
boende inom Kungälv), två ärende har avslutat med verkställighet

Sociala kontrakt – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist) 

Antal personer som har väntat mer än ett år är 21
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-01-12
Sida 9 (22)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 6/2022

Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 (Dnr KS2021/1576)
Sammanfattning
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det
innebär att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader
bakåt i tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller
avslutats beslut under det kvartal som rapporteringen sker.

Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen
är ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige

Kvartal 3 2021 har totalt 43 ärenden med beviljade bistånd som ej verkställts inom tre 
månader. 28 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende 
(äldreboende). Av de 28 ärendena har 22 personer erbjudits plats inom tre månader men 
själv valt att tacka nej till erbjuden plats, sex personer har uttryckt att de bara vill till ett 
specifikt boende.

Åtta av de 43 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 §
LSS. 

Fyra av ärenden avser Bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. 

Gällande beslut om Sociala kontrakt finns fyra ärenden som ej verkställts (resursbrist). 

Totalt 21 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav åtta ärenden rör beslut om
permanent bostad SoL (äldreboende). Åtta ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för
vuxna enligt LSS. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3-2021

Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapporten godkänns

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-01-12
Sida 10 (22)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Expedieras till: Eva Regnéll, Susanne Ek., Greger Hjelm

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(1) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

1/20/2022

Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvsbostäder - Björn Karmark 
(SD) (Dnr KS2022/0052-2)
Sammanfattning
Björn Karmark (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i 
Kungälvsbostäder. Kommunfullmäktige har i uppdrag att ta ställning till avsägelsen samt 
besluta om en ny ledamot i Kungälvsbostäder.

Förslag till beslut
Till ny ledamot i Kungälvsbostäder utses NN (X).

Expedieras till: Sandra Caspersson, SOLTAK, Internservice, Jonna Bakkum 
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(1) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

1/20/2022

Val av ledamot i ekonomiberedningen (Dnr KS2022/0113-1)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse en ny ledamot i ekonomiberedningen efter en vakant plats.

Förslag till beslut

Till ny ledamot i ekonomiberedningen utses NN (X)

Expedieras till: Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum 



13 Val av ersättare i valnämnden - KS2022/0114-1 Val av ersättare i valnämnden : Val av ersättare i valnämnden

Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(1) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

1/20/2022

Val av ersättare i valnämnden (Dnr KS2022/0114-1)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse en ny ersättare i valnämnden efter vakant plats.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i valnämnden utses NN (X)

Expedieras till: Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum 


	Kommunfullmäktige (2022-01-27)
	Dagordning
	Dagordning
	000 Dagordning
	Dagordning Kommunfullmäktige 2022-01-27


	Formalia
	2 Två personer att justera sammanträdets protokoll
	3 Tillkommande och utgående ärenden

	Information
	4 Rapport från kommunstyrelsens ordförande

	Ärenden från kommunstyrelsen
	5 Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyresavtal gruppbosta...
	Marköverlåtelseavtal Nordtag_utkast
	Nordtag_gruppbostad_utkast_hyresavtal
	Protokollsutdrag - Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyre...
	Protokollsutdrag - Nordtag, Kastellegården 1:52, del av, markanvisning bostäder och upphandling hyre...

	6 Avtal vattenleverans till Stenungsund
	Bilaga 1 Intensionsavtal 20141112
	Bilaga 3 Kostnader
	Avtal om renvattenleverans Kungälv-Stenungsund-211207
	Protokollsutdrag - Avtal vattenleverans till Stenungsund - Kommunstyrelsen

	7 Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - taxa för uteserveri...
	Protokollsutdrag - Taxa för upplåterlser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - t...
	Protokollsutdrag - Taxa för upplåterlser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun - t...

	8 Antal ledamöter i Kommunfullmäktige
	Protokollsutdrag - Antal ledamöter i Kommunfullmäktige - Kommunstyrelsen

	9 Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021
	Noteringar ägarråd 2021-09-28.pdf
	Styrelserapport ekonomi kvartal 2 2021
	Protokollsutdrag - Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - Kommunstyrelsen
	Protokollsutdrag - Värdeöverföring från Förbo AB verksamhetsår 2021 - Kommunstyrelsen

	10 Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3
	Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3-2021
	Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021 kvartal 3 - Kommunstyrelsen


	Val, avsägelser och fyllnadsval
	11 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kungälvsbostäder - Björn Karmark (SD)

	12 Val av ledamot i ekonomiberedningen
	13 Val av ersättare i valnämnden


