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KOMMUNSTYRELSEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

 

 
Plats Sessionssalen, Stadshuset 
Tid Onsdagen den 13 januari, kl. 09:00-17:00 
 
 
Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande 
 Anders Holmensköld (M) 1:e vice ordförande 
 Elisabeth Mattsson (L) 2:e vice ordförande 
 Martin Högstedt (UP)  
 Ove Wiktorsson (C)  
 Ancy Wahlgren (UP)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 Pia Gillerstedt (S)  
 Anna Vedin (M)  
 Mats Frisell (S)  
 William Hult (S)  
 Erik Andreasson (V)  
 Sven Niklasson (SD)  
 Gun-Marie Daun (KD)  
 Marcus Adiels (M)  
 
Ersättare Linda Åshamre (S)  
 Lottie Lord (MP)  
 Charlotta Windeman (M)  
 Monica Haraldsson (M)  
 Fredrik Daun (KD)  
 
 
 
 
 Miguel Odhner (S) Fredrik Skreberg 
 Ordförande Sekreterare 
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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses  

3  Tillkommande och utgående ärenden Fastställs  

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

4  Anmälan av delegationsbeslut 
Information om 4 stycken utvalda delegationsbeslut kl. 
09:00-09:20 

Antecknas  

5  Kommundirektörens rapport 
Information från Haleh Lindqvist kl. 09:20-11:00 

Antecknas  

6  Information rörande Strandverket  
Information från Mats Mikulic kl. 11:00-11:30 
Handlingar tillkommer 

Information/beslut 
 

7  Information om regional och nationell plan 
samt väg 168 Ekelöv - Grokareby 
 
Föredragande: Anders Holm kl. 11:30-12:00 
 
Lunch kl. 12:00-13:00 

Antecknas 

8  Återkoppling gällande uppdrag till 
förvaltningen - anpassad undervisning till 
elever i behov av särskilt stöd när utbildning 
sker på distans 
Föredragande: Dennis Reinhold och Amela Filipovic 
kl. 13:00-13:30 

Antecknas 

9 KS2020/1986-2 Svar på remiss - förslag till handlingsplan för 
klimatanpassning 
Bilaga  
 

Enligt förvaltningen  
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10 KS2020/2059-3 Ädelosten 25, Upphävande av klausul om 
överlåtelseförbud 
Bilaga 

Enligt förvaltningen 
Omedelbar justering  

  Ärenden till kommunfullmäktige  

11 KS2015/1732 Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 
Kongahälla 
Handlingar tillkommer 

Enligt förvaltningen  
 

12 MOBN2020/0767-
1 

Styrdokument - Revidering av Miljö och 
byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga  

Enligt MoBN 

13 KS2020/2056-1 Utbetalning av partistöd 2021 
Bilaga 

Enligt förvaltningen  

  Ärenden som stannar i kommunstyrelsen  

14 KS2020/1481-4 Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 
Bilaga 

Enligt USU 

15 KS2020/1510-2 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl 
Bilaga 

Enligt USU 

16 KS2020/1621-2 Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 
1:14 
Bilaga 

Enligt USU 

17 KS2020/1749-2 Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt 
VA utanför kommunalt verksamhetsområde 
för vatten och avlopp 
Bilaga 

Enligt USU 

18 KS2020/1832-1 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för 
Kungälvs kommun  
Bilaga 
 
 

Enligt USU 
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19 KS2016/0134-61 Redovisning av inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen 
Bilaga  

Antecknas  

20  Redovisning av ordförandebeslut  
Bilaga 

Antecknas  

21  Rapporter från ledamöter med regionala 
politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag 

Antecknas  
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DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN 
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Anmälan av delegationsbeslut  

Instansnr Ärende Titel 
1/21 KS2016/2111-123 Undertecknande av köpekontrakt tomt 13 i Nordtag 
2/21 KS2016/2111-124 Undertecknande av köpekontrakt tomt 15 i Nordtag 
3/21 KS2016/2111-125 Undertecknande av köpekontrakt tomt 16 i Nordtag 
4/21 KS2016/2111-126 Undertecknande av köpekontrakt tomt 17 i Nordtag 
5/21 KS2016/2111-127 Undertecknande av köpekontrakt tomt 18 i Nordtag 
6/21 KS2016/2111-128 Undertecknande av köpekontrakt tomt 21 i Nordtag 
7/21 KS2016/2111-129 Undertecknande av köpekontrakt tomt 24 i Nordtag 
8/21 KS2020/1618-2 Kontrakt - Direktupphandling av handledning av 

personalgrupp i psykoterapi 
9/21 KS2020/1658-4 Kontrakt - Upphandling av Marstrands 

avloppsreningsverk Entreprenad för El- och 
maskinarbeten 

10/21 KS2018/1108-14 Beställningsskrivelse Marstrand 6:138 
11/21 KS2018/1108-15 Tilldelningsbeslut Marstrand 6:138 
12/21 KS2020/0008-3 Avtal – sekretessavtal - sekretessavtal för känslig 

infrastruktur 2020 
13/21 KS2020/0582-2 Avtal – hyreskontrakt - Storken 1, Gråbrödragatan 

7, hyra av lokal för dagbarnvårdare, obj nr 1403-
731-002 

14/21 KS2020/1299-9 Barkeröd 1:1, avtal om nyttjanderätt för tillfälligt 
virkesupplag 

15/21 KS2020/1542-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
16/21 KS2020/1545-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
17/21 KS2020/1559-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
18/21 KS2020/1578-6 Beslut - placering i säkerhetsklass 
19/21 KS2020/1588-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
20/21 KS2020/1596-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
21/21 KS2020/1606-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
22/21 KS2020/1607-5 Beslut - placering i säkerhetsklass 
23/21 KS2020/1640-6 Beslut - placering i säkerhetsklass 
24/21 KS2020/1682-3 Beviljat anstånd pga Corona för faktura avseende 

arrendeavgift för föreningslokal inom del av Kärna 
67:1 

25/21 KS2020/1719-6 Beslut - placering i säkerhetsklass 
26/21 KS2020/1881-3 Stöd till Kareby IS - ökade kostnader november 

2020 
27/21 KS2020/1882-3 Stöd till IFK Kungälv för ökade kostnader, 

november 2020 
28/21 KS2020/1979-1 Avtal - beställning ombyggnation 
29/21 KS2020/1980-1 Avtal - hyreskontrakt 
30/21 KS2020/1985-1 Avtal för privat vårdgivning för kommunal 
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verksamhet 
31/21 KS2014/1954-102 Överenskommelse om tillfällig nyttjanderätt 

(tillfälligt arbetsområde), Solberga-Tunge 2:5 
32/21 KS2014/1954-109 Ansökan om ledningsrätt för vattenledning inom 

Solberga-Tunge 2:5, 2:8 
33/21 KS2014/1954-110 Markupplåtelseavtal Solberga-Tunge 2:5, 

vattenledning till Tunge skola 
34/21 KS2014/435-99 Reviderad kartbilaga till markupplåtelseavtal, Risby 

2:23 
35/21 KS2014/435-100 Yrkande till Lantmäteriet om ändrad utbredning av 

ledningsrätt för VA, Risby 2:23 
36/21 KS2015/1420-124 Återkallande av lantmäteriförrättning avseende 

ledningsrätt för VA etapp C 
37/21 KS2015/1420-125 Återkallande av lantmäteriförrättning avseende 

ledningsrätt för VA etapp D 
38/21 KS2018/0258-8 Ansökan om lantmäteriförrättning 
39/21 KS2018/0258-7 Ansökan till lantmäteriet om särskild 

gränsutmärkning, Sjöhåla 2:66 
40/21 KS2019/0416-44 Avtal - överenskommelse om tillfällig nyttjanderätt, 

Aröd 4:21 
41/21 KS2019/1091-8 Avtal-tilläggsavtal markupplåtelse Arntorp 2:27 
42/21 KS2019/1091-9 Avtal-tillfällig nyttjanderätt Grokareby 5:1 och 5:2 
43/21 KS2019/1091-10 Avtal - markupplåtelseavtal Grokareby 5:1 och 5:2 
44/21 KS2019/1091-11 Yrkande till Lantmäteriet om upphävande av 

avtalsservitut 
45/21 KS2019/1091-14 Markupplåtelseavtal Arntorp 1:2 samt medgivande 

från hyresgäst 
46/21 KS2019/1091-15 Markupplåtelseavtal Arntorp 2:12, fastighetsägaren 
47/21 KS2019/1091-16 Markupplåtelseavtal Arntorp 2:12, arrendatorn 
48/21 KS2020/0003-107 LTF Selma Lagerlöfs gata, parkering avgift 
49/21 KS2020/0003-108 LTF Selma Lagerlöfs gata, parkering avgift 
50/21 KS2020/0003-109 LTF Simbadsgatan, laddplats tid 
51/21 KS2020/0003-110 LTF Skolstigen, parkering avgift 
52/21 KS2020/0003-111 LTF Torggatan, parkering avgift 
53/21 KS2020/0003-112 LTF Triogatan, parkering avgift 
54/21 KS2020/0003-113 LTF Triogatan, parkering avgift 
55/21 KS2020/0003-114 LTF Triogatan, parkering avgift 
56/21 KS2020/0003-115 LTF Trollhättevägen, parkering avgift 
57/21 KS2020/0003-116 LTF Utmarksvägen, parkering avgift 
58/21 KS2020/0003-91 LTF Karebyvägen, parkering avgift 
59/21 KS2020/0003-102 LTF Rosendalsgatan Oasen, parkering avgift 
60/21 KS2020/0003-101 LTF Rosendalsgatan Oasen, parkering avgift 
61/21 KS2020/0003-103 LTF Rådmansgatan, parkering avgift 
62/21 KS2020/0003-104 LTF Rådmansgatan, parkering avgift 
63/21 KS2020/0003-106 LTF Sankt Halvardsgatan, parkering avgift 
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64/21 KS2020/0003-105 LTF Rökgatan, parkering avgift 
65/21 KS2020/0003-117 LTF Utmarksvägen, parkering för rörelsehindrade 
66/21 KS2020/0003-118 LTF Väktaregatan, parkering avgift 
67/21 KS2020/0003-119 LTF Västra gatan, parkering avgift 
68/21 KS2020/0003-120 LTF Västra gatan, parkering avgift 
69/21 KS2020/0003-121 LTF Västra gatan, parkering avgift 
70/21 KS2020/0003-122 LTF Ytterbyvägen, laddplats 
71/21 KS2020/0003-123 LTF Ytterbyvägen, parkering avgift 
72/21 KS2020/0003-124 LTF Ytterbyvägen, parkering avgift 
73/21 KS2020/0003-125 LTF Östra gatan, parkering avgift 
74/21 KS2020/0003-92 LTF Komministergatan, parkering avgift 
75/21 KS2020/0003-93 LTF Kristinedalsgatan, parkering avgift 
76/21 KS2020/0003-94 LTF Kvarngatan, laddplats tid 
77/21 KS2020/0003-95 LTF Kvarngatan, parkering för rörelsehindrade 
78/21 KS2020/0003-96 LTF Kvarngatan, parkering avgift 
79/21 KS2020/0003-97 LTF Liljedalsgatan, parkering avgift buss tung lastbil 
80/21 KS2020/0003-98 LTF Liljedalsgatan, parkering avgift 
81/21 KS2020/0003-99 LTF Parkgatan, parkering avgift 
82/21 KS2020/0003-100 LTF Prästgårdsliden, parkering avgift 
83/21 KS2020/0003-82 LTF Egnahemsgatan, parkering avgift 
84/21 KS2020/0003-83 LTF Östra Gatan, Fars Hatt parkering avgift 
85/21 KS2020/0003-84 LTF Gamla Brogatan, parkering avgift 
86/21 KS2020/0003-85 LTF Gamla Gärdesgatan, parkering avgift 
87/21 KS2020/0003-86 LTF Gamla Gärdesgatan, parkering avgift 
88/21 KS2020/0003-87 LTF Gamla Gärdesgatan, parkering avgift 
89/21 KS2020/0003-88 LTF Gamla Torget, parkering avgift 
90/21 KS2020/0003-89 LTF Hantverkaregatan, parkering avgift 
91/21 KS2020/0003-90 LTF Herr Arnes gata, parkering avgift 
92/21 KS2020/0362-3 Beslut - tilldelningsbeslut, fastighetsvärdering - 

Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
93/21 KS2020/0362-8 Köpekontrakt - Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
94/21 KS2020/0362-9 Ansökan om lagart - Guntorp 1:51, 

fastighetsförvärv 
95/21 KS2020/0362-10 Köpebrev - Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
96/21 KS2020/0362-11 Avtal pantbrev - Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
97/21 KS2020/0362-16 Likvidavräkning - Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
98/21 KS2020/0362-18 Ansökan om slutlig dödning av inteckning - 

Guntorp 1:51, fastighetsförvärv 
99/21 KS2020/0862-1 Ansökan om ledningsrätt 
100/21 KS2020/1436-3 Avtal - Upphandling av Julgåvokort 
101/21 KS2020/1585-1 Tilldelningsbeslut inklusive utvärderingsrapport 
102/21 KS2020/2015-2 Skriftlig varning 
103/21 KS2020/2039-3 Beslut beställning av tjänst Digitala möten-Inera 
104/21 KS2020/2053-4 Skriftlig varning 
105/21 KS-VR2020/0381-2 Delegeringsbeslut – beviljas - Ianspråktagande av 
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offentlig plats - Arbetsområde Selma Lagerlöfs gata 
11/1-5/3 2021 
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   Sid 1 (23) 

 

GÖTEBORGS TINGSRÄTT 
Avdelning 3 

DOM 
2020-12-17 
Meddelad i  
Göteborg 

Mål nr 
T 18097-19 
  
 

 

Dok.Id 2162522     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
 
404 83 Göteborg 

Ullevigatan 15 031-701 10 03  
 

måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: avdelning3tgg@dom.se 

www.goteborgstingsratt.domstol.se 
 

 
PARTER 
 
Kärande 
ASTRID Margareta Sylwan, 19701225-9326 
c/o Bornmalm Jardelöw 
Riddargatan 3 B Lgh 1203 
114 35 Stockholm 
  
Ombud: Advokat Jens Tillqvist 
Advokatfirman Cederquist KB 
Box 1670 
111 96 Stockholm 
 
Ombud: Biträdande jurist Tova Thuresson 
c/o Advokatfirman Cederquist KB 
Box 1670 
111 96 Stockholm 
  
Svarande 
Kungälvs kommun, 212000-1371 
Box 666 
442 81 Kungälv 
  
Ombud: Advokat Ulf Mellqvist 
Front Advokater AB 
Kungstorget 2 
411 17 Göteborg 
  
Ombud: Biträdande jurist Daniel Nykvist 
Front Advokater AB 
Kungstorget 2 
411 17 Göteborg 
______________________ 
 
DOMSLUT 

 

1. Kungälvs kommun ska till Astrid Sylwan betala 185 700 kr jämte ränta enligt 

räntelagen från den 28 mars 2019.   

2. Kungälvs kommun ska ersätta Astrid Sylwan för hennes rättegångskostnader med 

631 142 kr, varav 581 505 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt lag.  

______________________ 
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BAKGRUND  
 

Astrid Sylwan är en etablerad verksam konstnär inom samtida konst. Tvisten avser en 

utställning under våren och sommaren år 2019 vid Konsthallen Strandverket på 

Marstrand i Kungälvs kommun. Parterna är inte överens om det var avtalat mellan 

parterna att utställningen skulle genomföras, men det är ostridigt att någon utställning 

aldrig genomfördes.   

  

Kungälvs Kommun (Kommunen) tog över Strandverket under år 2017 och drev 

konsthallen fram till slutet av år 2018. Pål Svensson var under denna tid anställd som 

konstnärlig ledare för Strandverket. Inför utställningsåret 2019 hade Pål Svensson 

kontakt med konstnärer, bland annat med Astrid Sylwan, angående kommande 

utställningar vid Strandverket. Parterna är inte överens om ifall något avtal träffats 

mellan Astrid Sylwan och Kommunen (genom Pål Svensson) där Astrid Sylwan fått i 

uppdrag att hålla en utställning. Parterna är inte överens om ifall Pål Svensson haft 

fullmakt att ingå sådant avtal, om Astrid Sylwan haft befogad anledning att tro att Pål 

Svensson var behörig att ingå avtal för Kommunens räkning med henne och inte heller 

om Kommunen på grund av passivitet ska anses bunden av avtalet. Det är även tvistigt 

vad ett sådant avtal i sådana fall inneburit, särskilt i fråga om uppdraget omfattat att 

Astrid Sylwan inför utställningen skulle ta fram anpassade verk eller inte samt om 

Astrid Sylwan är berättigad till ersättning. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  
 

Astrid Sylwan har yrkat att tingsrätten förpliktigar Kommunen att till Astrid Sylwan 

betala 195 600 kr samt ränta på kapitalbeloppet enligt 6 § räntelagen från den 28 mars 

2019 till dess betalning sker.   

  

Kommunen har bestritt yrkandet och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för 

sig. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.  

  

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 
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GRUNDER 

 

Astrid Sylwan har som grund för sin talan angett följande.   

  

Kommunen har genom Pål Svensson ingått ett avtal med Astrid Sylwan varigenom 

hon fick i uppdrag att hålla en utställning på konsthallen Strandverket under perioden 

den 6 april – den 6 juni 2019. Avtalet ingicks muntligen någon gång under augusti 

2018. I enlighet med avtalet skulle Astrid Sylwan skapa och anpassa verk till 

Strandverkets lokaler. Astrid Sylwans möjlighet att använda verken i andra projekt har 

därmed varit begränsad. För utställningen gällde MU-avtalet enligt Kommunens praxis 

i andra avtalsförhållanden samt enligt branschpraxis.   

  

Pål Svensson har i augusti 2018 fått i uppdrag av Kommunen, genom Åsa Berglie, att 

ingå muntliga avtal med konstnärer inför kommande utställningar på Strandverket.  

Kommunen är därför i första hand bundna av avtalet på grund av s.k. 

uppdragsfullmakt.  

  

Pål Svensson har i vart fall ingått avtalet mellan Kommunen och Astrid Sylwan med 

stöd av en ställningsfullmakt. Pål Svensson har vid avtalets ingående med Astrid 

Sylwan varit anställd av Kommunen som konstnärlig ledare för Strandverket. I rollen 

som konstnärlig ledare ingår bland annat ett ansvar för innehållet i Strandverkets 

konsthall. En nödvändig del av hans anställning har varit att träffa avtal med 

konstnärer om deras medverkan före, under och efter en utställning på Strandverket 

vari deras verk ingår.   

  

Astrid Sylwan har haft en befogad anledning att utgå från att Pål Svensson var behörig 

att för Kommunens räkning ingå avtal med henne angående utställningen på 

Strandverket. Att Kommunen anställt Pål Svensson som konstnärlig ledare med 

uppgift att ansvara för innehållet i konsthallen gör att Kommunen har haft insikt om att 

omständigheterna var sådana att de skulle kunna föranleda Astrid Sylwan att hysa en 
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befogad tillit till Pål Svenssons behörighet att ingå avtal om utställning. Det har inte 

förelegat några omständigheter som medfört att Astrid Sylwan haft anledning att tro att 

Pål Svensson saknat behörighet att ingå avtalet eller att utställningen på Strandverket 

skulle ställas in.   

  

För det fall någon uppdragsfullmakt eller någon speciell ställningsfullmakt inte skulle 

föreligga har Pål Svensson, till följd av Kommunens passivitet och agerande, ändå 

företrätt Kommunen med bindande verkan. Kommunledningen har vetat om att Pål 

Svensson ingått avtal med Astrid Sylwan men har inte invänt mot avtalet utan i stället 

valt att stå kvar som avtalspart.    

  

Kommunen har brutit mot parternas avtal genom att i december 2018 ställa in 

utställningen. Astrid Sylwan hade vid denna tidpunkt lagt ned fyra månaders 

heltidsarbete på att skapa anpassade verk för utställningen.   

  

Någon ersättning för arbetet var inte avtalat. Kommunen är skyldig att utge ersättning 

till Astrid Sylwan så att hon hamnar i samma ekonomiska position som om avtalet 

rätteligen hade fullgjorts. Detta omfattar ersättning för fyra månaders heltidsarbete om 

174 000 kr, utebliven utställningsersättningen enligt kategori - 3 konsthall i MU-

avtalet om 21 600 kr.   

  

Astrid Sylwan har framställt krav på sin fordran den 26 februari 2019. Hon har därför 

rätt till ränta enligt räntelagen från den 28 mars 2019.   

  

Kommunen har som grund för sitt bestridande angett följande.   

  

Det har inte ingåtts något avtal mellan Kommunen och Astrid Sylwan. Pål Svensson 

saknade behörighet att på grund av sin ställning ingå avtal med Astrid Sylwan för 

Kommunens räkning. Dåvarande tf. enhetschef Åsa Berglie har inte heller gett honom 

i uppdrag att träffa avtal med konstnärer. 
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Astrid Sylwan har inte haft befogad anledning tro att Pål Svensson haft behörighet att 

ingå avtal med Astrid Sylwan för Kommunens räkning. Astrid Sylwan kände till att 

Pål Svensson endast var konstnärlig ledare. Pål Svenssons uppgift som konstnärlig 

ledare var endast att övervaka det dagliga konstnärliga och kreativa arbetet och inte att 

ingå avtal om utställning. Pål Svenssons sätt att uttrycka sig hade en informell prägel 

som inte är typisk för en kommunalt anställd som efterhör intresse hos eventuella 

uppdragstagare. Vidare kommunicerade Pål Svensson via sitt eget bolags e-postadress 

istället för via Kommunens e-postadress. Astrid Sylwans kollegor Vanna Bowles och 

Tilda Lovell var införstådda, eller borde ha varit införstådda, med att Strandverkets 

utställningar för 2019 var osäkra till dess att Kommunen hade fattat definitivt beslut 

angående dessa. Genom medias rapportering var den ekonomiska osäkerheten för 

Kommunens fortsatta verksamhet i Strandverkets konsthall allmänt känd, varför Astrid 

Sylwan kände till eller borde ha känt till detta. Vidare har Astrid Sylwan förstått eller 

borde ha förstått att Kommunen inte ingår muntliga utan endast skriftliga avtal vad 

beträffar konstutställningar. Detta gäller inte bara utställningen i sig utan i synnerhet 

ett påstående om att avtalet innebar produktion av konst som skulle ställas ut. Astrid 

Sylwan hade också möjlighet att ta del av Kommunens allmänna handlingar om den 

pågående budgetprocessen. Om hon hade gjort det hade hon fått vetskap om att inga 

beslut om att driva verksamheten under 2019 var fattade under hösten 2018. Dock 

borde hon – även om hon inte tagit del av Kommunens allmänna handlingar – ha 

förstått eller haft att utgå från att inga beslut om att driva verksamheten under 2019 

var fattade under hösten 2018. Astrid Sylwan kände således till, eller borde ha 

känt till, att den fortsatta verksamheten i Strandverket var osäker och att det var 

osäkert om utställningar skulle komma att hållas under 2019. I vart fall har Astrid 

Sylwan utifrån övriga omständigheter haft anledning att tillgodogöra sig möjligheten 

att ta del av Kommunens allmänna handlingar för att ta reda på om utställningarna 

skulle bli av eller inte. Sammantaget mot bakgrund av dessa omständigheter, 

tillsammans eller var för sig, borde Astrid Sylwan således undersökt om Pål Svensson 

hade Kommunens godkännande att ingå avtal med henne. 
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Kommunen har fört en dialog med Pål Svensson under augusti och hösten 2018 i syfte 

att öka insynen i och styrningen av Strandverket. Han har inte hörsammat 

anmaningar eller återkopplat i erforderlig omfattning till Kommunen och därför 

omöjliggjort eller i vart fall försvårat Kommunens insyn och styrning i Strandverket. 

Om Astrid Sylwan skulle anses ha haft en befogad anledning att tro att Pål Svensson 

haft behörighet att ingå avtal med Kommunen har Kommunen saknat vetskap om 

sådan befogad anledning och därtill möjlighet att få sådan vetskap. Kommunen har 

därmed saknat möjlighet att undanröja eventuella missförstånd. Kommunen har 

således inte blivit avtalsbunden. Eftersom Pål Svensson har omöjliggjort eller i vart 

fall försvårat Kommunens insyn och styrning i Strandverket har Kommunen vidare 

inte känt till eller kunnat få kännedom om att Pål Svensson och Astrid Sylwan 

eventuellt skulle ha diskuterat och agerat som om Astrid Sylwan haft ett avtal med 

Kommunen. Kommunen har tvärtom agerat och tagit kontakt med Astrid 

Sylwan ungefär en vecka efter kommunfullmäktiges budgetbeslut för att meddela att 

det inte var aktuellt med något uppdrag, utifrån utgångspunkten att Pål Svensson 

endast efterhört intresse från Astrid Sylwan för eventuella utställningar. Kommunen 

kan därför inte anses ha agerat eller varit passiv på ett sådant sätt att den i efterhand 

har godtagit något eventuellt avtal med Astrid Sylwan. 

 

Astrid Sylwan har inte rätt till ersättning för påstådd nedlagd arbetstid och Kommunen 

bestrider även att hon haft den påstådda nedlagda arbetstiden. Astrid Sylwan borde 

dessutom inte ha påbörjat det påstått utförda arbetet förrän hon erhållit ett skriftligt 

avtal. För det fall Astrid Sylwan har producerat verk kan de användas i andra 

konstprojekt. Astrid Sylwan har därför inte drabbats av någon skada. Ett anspråk på 

skadestånd kan överhuvudtaget inte uppkomma förrän skadan är timad, dvs. med 

säkerhet är realiserad. Detta betyder att Astrid Sylwan inte kan ha ett 

skadeståndsanspråk mot Kommunen förrän det med säkerhet kunnat konstateras att 

den påstått producerade konsten inte har kunnat avyttras. Den ersättning som hon 

begärt överstiger väsentligen vad som brukar utgå vid liknande uppdrag. Astrid 

Sylwans ersättningsanspråk avviker även väsentligen från övriga avtalsvillkor i 

liknande uppdrag. Den ersättning som Astrid Sylwan har begärt är alltså inte skälig. 
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Astrid Sylwan har inte heller rätt till ersättning enligt MU-avtalet då det inte utgör 

avtalsinnehåll. Astrid Sylwan har under inga omständigheter rätt till 

utställningsersättning enligt kategori 3 - konsthall i MU-avtalet då Strandverkets 

konsthall inte har haft 10 000 besökare per år. 

  

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN  

  

Astrin Sylwan har till utveckling av sin talan angett följande.   

  

Efter det att kommunen tog över driften av Strandverket har det varit perioder då det 

förekommit osäkerhet kring Strandverkets framtid samt att tilltänkta konstnärer inte 

bokats upp definitivt till kommande utställningsperioder. Kommunen beslutade 

emellertid i augusti 2018 att 2019 års utställningar skulle genomföras. Åsa Berglie, 

informerade Pål Svensson om detta beslut i hans egenskap av konstnärlig ledare. Pål 

Svensson fick således i uppdrag att träffa avtal med konstnärer, däribland Astrid 

Sylwan. Pål Svensson och Astrid Sylwan hade vid tidpunkten haft relativt långtgående 

diskussioner om en eventuell utställning. Pål Svensson informerade Astrid Sylwan om 

beslutet per telefon. Astrid Sylwan, och även andra konstnärer, uppfattade att Pål 

Svensson var behörig att binda kommunen i enlighet med de aktuella avtalen.   

  

Astrid Sylwans uppdrag kom även att bekräftas på flera olika sätt från Kommunens 

sida. Bland annat fick Astrid Sylwan information om att tre av fyra utställningar var så 

gott som spikade, att Kommunen arbetade med MU-avtalet, att man hittat en person 

för att inviga hennes utställning samt information om en tidpunkt för vernissage.   

  

Kommunen, med stöd av Strandverkets arbetsgrupp innefattande bland annat Pål  

Svensson, ansökte om bidrag hos Västra Götalandsregionen (VGR) för 2019 års 

verksamhet i Strandverket med stöd av det bokade utställningsprogrammet. Av 

utställningsprogrammet, vilket var väl förankrat hos Kommunen framgick att Astrid 

Sylwan skulle göra en målerisk installation till utställningen. I ansökan skrev 
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Kommunen bland annat att Astrid Sylwan skulle visa ett stort antal målningar i stort 

format under våren 2019. Det framkom av ansökan att uppgifterna var inhämtade från 

medarbetare på Strandverket, bland andra Kommunens ekonomichef samt Åsa Berglie. 

Det angavs dessutom att uppgiftslämnandet var avstämt med kommundirektören Haleh 

Lindqvist.   

 

VGR beviljades ett bidrag om 813 000 kr för utställningen. Projektledaren för 

Strandverket, Anette Svahn, kommunicerade beslutet om det beviljade bidraget per e-

post till kommunstyrelsen med bland andra Åsa Berglie och Haleh Lindqvist 

inkopierade. Av epostmeddelandet framgick även att det fanns muntliga avtal på plats 

med samtliga konstnärer inför vårens och sommarens planerade utställningar. Haleh 

Lindqvist svarade på Anette Svahns e-postmeddelande samma dag och tackade för 

informationen. 

  

Det har därefter kommit fram att Kommunen under hösten/vintern 2018 beslutat att 

ställa in verksamheten på Strandverket under utställningsåret 2019 mot bakgrund av ett 

av Kommunen beslutat sparpaket. I samband med detta skickade Åsa Berglie ett 

epostmeddelande till bland annat Pål Svensson om att hon ville boka ett möte om hur 

de uppbokade konstnärerna skulle hanteras. Pål Svenssons kontakter och 

avtalsingåendet med Astrid Sylwan samt Astrid Sylwans goda tro om att avtal förelåg 

mellan henne och Kommunen var således känt för i vart fall Haleh Lindqvist och Åsa 

Berglie, vilka utgör en del av Kommunens ledning.  

  

Kommunen har gett Astrid Sylwan i uppdrag att hålla en utställning på Strandverket. 

Hon har därför rätt till ersättning för det arbete hon lagt ned med att påbörja skapandet 

av elva konstverk anpassade efter Strandverkets lokaler. Hon har vidare lagt ned 

arbetstid i form av research av innehållet i verken samt besökt Strandverket för att 

undersöka lokalen. Sammanlagt har hon lagt ned minst fyra månaders heltidsarbete 

inför utställningen på Strandverket. Skälig ersättning för detta arbete utgörs av fyra 

månaders ersättning om 29 000 kr per månad, sammanlagt 174 000 kr. Ersättningen är 
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baserad på Konstnärernas Riksorganisations Arvodesrekommendationer om lägsta 

månadslön.  

 

Dessutom har Astrid Sylwan rätt till ersättning enligt MU-avtalet. Strandverkets 

konsthall har haft fler än 10 000 besökare per år och därför har Astrid Sylwan rätt till 

utställningsersättning enligt kategori - 3 konsthall. Astrid Sylwan har därmed rätt till 

ersättning för nio veckors utställning om 2 400 kr per månad, sammanlagt 21 600 kr.    

  

Kommunen har till utveckling av sin talan angett följande.   

  

Inför utställningssäsongen 2019 var det osäkert om Strandverket skulle fortsätta att 

drivas i kommunal regi. På grund av den ekonomiska osäkerhet som förelåg hos 

Kommunen efterhörde Kommunen endast om intresse fanns hos konstnärer inför 

eventuella utställningar innan de fattade beslut i frågan. Detta uppdrag fick Pål 

Svensson. Pål Svensson var dock endast anställd på halvtid som konstnärlig ledare hos 

Kommunen för att arbeta på Strandverkets konsthall. Pål Svensson var underställd 

dåvarande tf. enhetschef Åsa Berglie och saknade behörighet att ingå avtal med 

konstnärer för Kommunens räkning. Varken beskrivningen av hans 

anställning/uppdrag, fullmakt eller delegationsordning gav honom en sådan 

behörighet. Det framgår dessutom av avtal från tidigare säsonger då Pål Svensson varit 

anställd som konstnärlig ledare att han inte ingått avtal för Kommunens räkning med 

konstnärer. Kommunen bestrider att det skulle vara vanligt förekommande att 

kommuners konstnärliga ledare genom sin anställning har behörighet att för 

kommuners räkning ingå bindande avtal om uppdrag med konstnärer.  

  

Åsa Berglie framförde direkt vid tillträdet av sin tjänst i augusti 2018 till Pål Svensson 

att han enbart skulle höra med konstnärer om deras intresse för utställningar som 

eventuellt skulle komma att hållas i Strandverkets konsthall och att han inte hade 

mandat att ingå avtal för Kommunens räkning. Åsa Berglie har därefter regelbundet 

påmint Pål Svensson om detta förhållande. Även kommundirektör Haleh Lindqvist och 

personalchefen Annika Rehnström förde flera samtal med honom om detta. Pål 
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Svensson har under sin anställningstid vid upprepade tillfällen erinrats om att han 

måste följa förvaltningsledningens direktiv. Pål Svensson underlät dock att återkoppla 

i önskad omfattning till Kommunens förvaltningsledning vilket, tillsammans med 

omständigheten att Åsa Berglie och Haleh Lindqvist inte arbetade i Strandverkets 

lokaler, medförde att Kommunens insyn i Pål Svenssons arbete och Strandverkets 

verksamhet omöjliggjordes eller i vart fall blev starkt begränsad. Kommunen har 

således saknat vetskap, eller möjlighet att få vetskap, om en eventuell befogad 

anledning för Astrid Sylwan att tro att Pål Svensson hade behörighet att ingå avtal 

med henne. Kommunen saknade därmed även vetskap, eller möjlighet att få vetskap, 

om att Pål Svensson och Astrid Sylwan eventuellt skulle ha diskuterat och agerat 

som om Astrid Sylwan haft ett avtal med Kommunen. När kommunfullmäktige hade 

fattat beslut för budgeten kontaktade Kommunen Astrid Sylwan och meddelade henne 

att det inte skulle bli aktuellt att ge henne något uppdrag.  

 

Den ekonomiska osäkerheten för Kommunens fortsatta verksamhet i Strandverkets 

konsthall var allmänt känd. Det har bland annat framgått i media samt i både 

kallelsehandlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den  

21 november 2018. Astrid Sylwan har kunnat ta del av detta och kände därför till, eller 

borde ha känt till, att Kommunens fortsatta verksamhet i Strandverket var osäker.   

  

Det är riktigt att Kommunen ansökte om bidrag hos VGR:s kulturnämnd för 2019 års 

verksamhet i Strandverket. När VGR kallade till sammanträde den 25 oktober 2018 

framgick det att Strandverket inte omfattades av dagordningen för sammanträdet. 

Kommunen insåg därmed att det var mindre sannolikt att VGR skulle bevilja 

Kommunen något bidrag. Av erfarenhet kände Kommunen till att det var hård 

konkurrens om bidrag från VGR och att ansökningar måste vara detaljerade och 

konkreta i sitt innehåll. Kommunen gav Pål Svensson i uppgift att författa en 

beskrivning av de eventuella utställningarna. Den 26 november 2018 gjorde 

Kommunen en komplettering till sin bidragsansökan med en uppdaterad uppgift om 

fastighetsägarens hyreshöjning för Strandverkets lokaler och Pål Svenssons 

beskrivning av de eventuella utställningarna. Kommunen saknade anledning att tro 
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annat än att Pål Svensson rätteligen sagt till Astrid Sylwan att de beskrivna 

utställningarna inte skulle aktualiseras om Kommunens slutliga budget inte skulle ge 

utrymme för sådana 2019. Således saknade Kommunen även anledning att tro att 

Astrid Sylwan skulle uppfatta bidragsansökan och VGR:s tjänsteutlåtande om 

kompletteringen på så sätt att Kommunen skulle ha ingått ett avtal med henne. 

 

Eftersom Pål Svensson agerade på ett sätt som omöjliggjorde eller i vart fall 

försvårade Kommunens, inklusive Åsa Berglies och Haleh Lindqvists, insyn och 

styrning i Strandverket. Kommunen hade inte heller kännedom om hur Pål Svensson 

organiserade sitt arbete vid Strandverket eller att Astrid Sylwan och Pål Svensson 

sinsemellan eventuellt skulle ha kommit överens om att ge henne ett uppdrag för 

Kommunens räkning. I sin egenskap av underordnad assistent till Pål Svensson har 

Ellie Engelhem medverkat i Pål Svenssons agerande. När Kommunen i december 

2018 aviserade att verksamheten i Strandverkets konsthall skulle överlåtas till extern 

aktör slöt även Anette Svahn upp bakom Pål Svensson och medverkade i hans 

agerande. 

 

Anette Svahn angav felaktigt i sitt meddelande från den 7 december 2018 till 

Kommunens förvaltningsledning och politiska ledning att det fanns muntliga avtal 

med konstnärer. Haleh Lindqvists svar på meddelandet var endast en bekräftelse på 

mottagande, inte på innehållet. Åsa Berglies formulering (”uppbokade”) i hennes 

meddelande från den 13 december 2018 åsyftade konstnärer som var vidtalade för att 

möjligen erbjudas uppdrag av Kommunen så snart definitivt beslut var fattat i 

budgetprocessen, inte att det skulle finnas ingångna avtal. 

 

Astrid Sylwan har således inte haft en befogad anledning att tro att det förelåg ett avtal 

mellan henne och Kommunen. MU-avtalet är inte heller på något sätt tillämpligt på 

förhållandet mellan Astrid Sylwan och Kommunen. Kategori - 3 konsthall i MU-

avtalet avser muséer och konsthallar med 10 000 – 50 000 besökare per år. 

Strandverkets konsthall har haft färre än 10 000 besökare per år och kunde inte 
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förväntas ha minst 10 000 besökare under 2019. Konsthallen ingår således inte i 

kategori - 3 enligt MU-avtalet.   

  

BEVISNING  

  

Astrid Sylwan har hörts under sanningsförsäkran. På hennes begäran har 

vittnesförhör hållit med Pål Svensson, Anette Svahn, Ellie Engelhem, Ylva 

Gustafsson och Sara Edström.  

 

På begäran av kommunen har vittnesförhör hållits med Åsa Berglie, Annika 

Rehnström och Haleh Lindqvist.  

 

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. 

 

TINGSRÄTTENS DOMSKÄL  

 

Inledningsvis anser tingsrätten att det finns skäl att redovisa sin bedömning av vissa 

begrepp. 

 

1. Vilken rättslig ställning har en kommun? 

En kommun är en juridisk person som kan ingå civilrättsliga avtal och andra 

rättshandlingar även om kommunen är ett offentligt reglerat organ. När en kommun 

ingår avtal är det vanliga avtalsrättsliga regler och principer som gäller. Att det finns 

särskilda regler som gäller vid bland annat offentlig upphandling och fastighetsköp 

utesluter inte att vanliga avtalsrättsliga regler och allmän civilrätt är tillämpliga när en 

kommun ingår avtal och andra rättshandlingar. För kommunens myndighetsutövning 

gäller andra regelverk och myndighetsutövningen kan i regel inte prövas av allmän 

domstol utan för denna gäller den förvaltningsrättsliga lagstiftningen.  
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2. Vad är en konstnärlig ledare?  

Astrid Sylwan har åberopat ett sakkunnigutlåtande av Sara Edström, som är ordförande 

i Konstnärernas Riksorganisation. I sitt utlåtande gör hon följande definition av en 

konstnärlig ledare. ”En konstnärlig ledare är en person som verkar inom såväl privat 

som offentlig sektor och vars huvudsakliga uppgift är att arrangera konstutställningar 

och vara den som håller i samtliga kontakter och förhandlar och beslutar 

om utställningsuppdraget som inkluderar saker som utställningens tidplan, 

utställningsperiod, innehåll (t.ex. tillskapandet av nya verk och programverksamhet) 

samt arvode/ersättning och produktionsbudget m.m. för den eller de konstnärer som 

deltar i utställningen. Det gäller oavsett om det är en utställning med färdiga 

verk eller en utställning som ska innehålla nya och för utställningen särskilt skapade 

verk. 

 

Organisationen bakom den konstnärlige ledaren varierar och kan vara allt ifrån det lilla 

galleriet till den stora statliga institutionen. Det inverkar dock inte på relationen mellan 

konstnären och den konstnärlige ledaren. Den enskilde konstnären diskuterar villkoren 

för sitt deltagande med den konstnärlige ledaren. Så fungerar branschen. Jag känner 

inte till något fall där den enskilde konstnären har varit inblandad i direkta 

förhandlingar med organisationen bakom utställningen.”  

   

3. Vad är MU-avtalet? 

Det s.k. MU-avtalet är en förkortning av Avtalet om upphovsmäns rätt till ersättning 

vid visning av verk samt medverkan vid utställning m.m. Parter i avtalet är svenska 

staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas 

Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, 

Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund, å andra sidan. 

 

Under rubriken ”4 §. De enskilda avtalens innehåll” regleras bland annat 

upphovsmannens rätt till ersättning för arrangörens visning för allmänheten av verk 

enligt en fastlagd tariff för utställningsersättning. I tariffen regleras ersättningens 

storlek i fyra kategorier, som främst baseras på arrangörens årliga besökarantal. 
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Kategori 3 definieras som mindre museer och konsthallar med 10 000 – 50 000 

besökare per år, vilket för en separatutställning ger upphovsmannen rätt till en 

ersättning på 2 400 kr per vecka fram till och med vecka tolv. Kategori 4 är små 

konsthallar och utställningsrum samt fria arenor med färre besökare är 10 000 per år 

och innebär en ersättning på 1 300 kr i veckan.   

 

Med utgångspunkt i dessa definitioner övergår tingsrätten till sin bedömning av de 

frågor som är föremål för prövningen i målet. 

 

4. Har Kommunen genom Pål Svensson träffat ett avtal med Astrid Sylwan?   

Det är utrett att Pål Svensson anställdes som konstnärlig ledare för Strandverket när 

Kommunen tog över driften av Strandverket år 2017 och att han dessförinnan var 

konstnärlig ledare där när verksamheten drevs i annan regi. Det är vidare utrett att Pål 

Svensson vid ett telefonsamtal med Astrid Sylwan i augusti 2018 uppdrog åt henne att 

medverka vid en utställning på Strandverket år 2019. 

 

Det har framkommit att Kommunen även i december 2017 ville lägga ner Strandverket 

men att det sedan inte blev så på grund av politisk oenighet. Pål Svensson har under 

sitt vittnesmål berättat att Kommunens ändringar angående Strandverket hade försvårat 

hans arbete som konstnärlig ledare och att han hade problem med att anordna en 

utställning under 2018 eftersom konstnärer han fört diskussioner med hade hoppat av. 

Han har framhållit att han tvingades att hålla Astrid Sylwan ”på halster” angående 

hennes medverkan i utställningen 2019 ända fram till augusti 2018, trots att han hade 

diskuterat detta med henne sedan lång tid tillbaka. Han har vidare uppgett att han inte 

hade ingått något avtal om han inte hade fått klartecken, men att det inte var hans 

uppgift att underteckna det skriftliga avtalet utan det skulle handhas av hans chef Åsa 

Berglie.  

 

Tingsrätten har ingen anledning att ifrågasätta Pål Svenssons uppgifter om att han 

ansåg sig ha fått klartecken från Kommunen att ge ett besked till Astrid Sylwan om 

hennes medverkan i utställningen år 2019. Han är en etablerad konstnär och har 
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förklarat att han inte ville riskera sitt renommé gentemot andra konstnärer genom att 

lämna felaktiga besked. Tingsrätten konstaterar att han själv ansåg sig ha agerat inom 

sin behörighet, vilket stöds av Anette Svahn och Ellie Engelhem, som har uppgett att 

det ingick i Pål Svenssons uppdrag som konstnärlig ledare att ingå muntliga avtal med 

konstnärer. Anette Svahn har vidare uppgett att hon har arbetat som ekonom i 

Kommunen sedan 2002 och att hon under 2018 arbetade tillsammans med honom och 

Ellie Engelhem på Strandverket. Enligt Anette Svahn hade deras chef Åsa Berglie 

uttalat att Pål Svensson fick ingå muntliga avtal men inte skriftliga. 

 

Åsa Berglie har uppgett att hon inte uppdrog åt Pål Svensson att träffa avtal med 

konstnärer men sade att han skulle fortsätta sitt arbete med att ta fram ett preliminärt 

program för utställningen år 2019. Hon har betonat att hon tydligt framhöll för både 

honom och Anette Svahn att de inte fick ge några definitiva besked till konstnärer som 

kunde binda Kommunen men att konstnärerna skulle få besked före julen 2018. Enligt 

Åsa Berglie var det först i december 2018 som det kom fram att det fanns muntliga 

avtal med konstnärer men att kommunstyrelsen redan i november 2018 beslutat att 

Strandverket inte skulle drivas vidare. Både Åsa Berglie och Haleh Lindqvist har 

framhållit att Kommunen inte ingår muntliga avtal utan endast skriftliga. Haleh 

Lindqvist har tillagt att Kommunens delegationsordning måste följas och att Pål 

Svensson som konstnärlig ledare inte var behörig att teckna avtal.  

 

Som ovan har redogjorts för gäller vanliga avtalsrättsliga regler och principer när en 

kommun ingår avtal, däribland lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Detta innebär att det som framgår av 2 kap. 

Om fullmakt i denna lag gäller även för Kommunen.  

 

I 10 § första stycket avtalslagen stadgas följande. ”Den, som åt annan givit fullmakt att sluta 

avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till 

tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i 

fullmaktsgivarens namn.” 
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Astrid Sylwan har i första hand gjort gällande att Pål Svensson agerat med 

uppdragsfullmakt, dvs. en på meddelande från kommunen till Pål Svensson grundad 

behörighet att sluta avtal med Astrid Sylwan för kommunens räkning (18 § AvtL). 

Enligt de uppgifter som Pål Svensson och Anette Svahn lämnat skulle den sålunda 

tillkomna uppdragsfullmakten ha givits av Åsa Berglie. Åsa Berglie har bestämt 

tillbakavisat uppgifterna om att hon skulle ha gett Pål Svensson behörighet att träffa 

avtal. Någon skriftlig fullmakt av det aktuella slaget har inte påståtts föreligga, det 

finns inte heller någon utredning om den närmare innebörden av en eventuell muntlig 

fullmakt från henne. Mot Åsa Berglies förnekande av de påstådda omständigheterna 

kan tingsrätten inte finna att Astrid Sylwan har förmått visa att Pål Svensson agerat 

med uppdragsfullmakt.   
 

I 10 § andra stycke regleras den s.k. ställningsfullmakten, som Astrid Sylwan har gjort 

gällande att Kommunen är bunden av genom Pål Svenssons anställning som 

konstnärlig ledare. Där stadgas följande. ”Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i 

följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att 

handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna 

för denna behörighet.” 

 

I kommentaren till bestämmelsen uttalas följande. ”Det är de yttre synbara omständigheterna 

medkontrahenten har att hålla sig till och i god tro ska kunna förlita sig på. Det står klart att den sålunda 

fastslagna rättsgrundsatsen i hög grad är ägnad att trygga det som kallas omsättningens säkerhet, vilket 

är liktydigt med tredje mans intresse. Tredje man behöver inte efterforska om huvudmannen inskränkt 

fullmäktigens befogenhet, utan kan hålla sig till det yttre förhållandet att denne intar en ställning, som 

enligt gängse uppfattning ger behörighet att sluta avtal eller företa andra typer av rättshandlingar.” (se 

Avtalslagen, Kurt Grönfors och Rolf Dotevall, JUNO Version 5A).  

 

Den utredning som finns om en konstnärlig ledares ställning är Sara Edströms 

utlåtande och hennes uppfattning är ett entydigt uttryck för att den konstnärlige ledaren 

har en s.k. ställningsfullmakt. Av utlåtandet framgår att Konstnärernas 

Riksorganisation bildades år 1937 och agerar som sakkunnig i frågor som rör 

konstnärer och konstbranschen i kontakter med regeringen, myndigheter, kommuner, 

regioner, näringslivet och allmänheten, vilket medför att sakkunnigutlåtandet måste 
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tillmätas en stor betydelse. Kommunen har bestritt att det skulle vara vanligt 

förekommande att kommuners konstnärliga ledare genom sin anställning har 

behörighet att för kommuners räkning ingå bindande avtal om uppdrag med 

konstnärer. Kommunen har inte utvecklat sin ståndpunkt närmare och inte heller 

presenterat något stöd för denna. Tingsrätten anser att innehållet i sakkunnigutlåtandet 

ska godtas. Det stöds också av uppgifter från Astrid Sylwan och Pål Svensson om hur 

branschen fungerar. Enligt dessa uppgifter har den konstnärlige ledaren all kontakt 

med konstnärerna och dessa måste kunna förlita sig på att denne har behörighet att 

ingå avtal om utställningar, särskilt när konst skall ska produceras för särskilda 

utställningar. Det får därför anses utrett att Pål Svensson i sin egenskap av anställd 

konstnärlig ledare har haft en ställningsfullmakt som gett honom en behörighet att ingå 

avtal med konstnärer för Kommunens räkning.  

 

Kommunen har invänt att Astrid Sylwan har förstått eller borde ha förstått att Pål 

Svensson inte hade rätt att ingå avtalet med henne och hänvisat till medias rapportering 

om den ekonomiska osäkerheten för Kommunens fortsatta verksamhet i Strandverket, 

att hon förstått eller borde ha förstått att Kommunen inte ingår muntliga utan endast 

skriftliga avtal samt att hon hade möjlighet att ta del av Kommunens allmänna 

handlingar om den pågående budgetprocessen av vilka framgick att inga beslut om att 

driva verksamheten under 2019 var fattade under hösten 2018.  

 

Tingsrätten har kommit fram att Pål Svensson ingick avtalet med Astrid Sylwan med 

stöd av en ställningsfullmakt och som ovan redogjorts för har hon därmed inte behövt 

efterforska om Kommunen har inskränkt hans befogenhet utan kan hålla sig till det 

yttre förhållandet att han haft en ställning, som enligt gängse uppfattning ger 

behörighet att sluta avtal. Det kan inledningsvis anmärkas att, vid den bedömning som 

tingsrätten gjort av Pål Svenssons behörighet, det inte blir nödvändigt att utreda om Pål 

Svensson bundit Kommunen med stöd av en så kallad tillitsfullmakt (se NJA 2013 s 

659 och 2014 s 684). Som Kommunens talan får förstås har, för det fall behörighet 

enligt allmän eller speciell ställningsfullmakt anses föreligga, gjort gällande att Pål 

Svensson agerat i strid med särskilt inskränkande föreskrifter från huvudmannen (11 § 
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1 st. AvtL ”Har fullmäktigen vid företagande av rättshandling handlat i strid mot särskilda 

inskränkande föreskrifter av fullmaktsgivaren, vare rättshandlingen ej gällande mot denne, såframt 

tredje man insåg eller bort inse, att fullmäktigen sålunda överskred sin befogenhet”). Frågan är då 

om det fanns sådana begränsningar i Pål Svenssons befogenhet som Kommunen gör 

gällande, och om Astrid Sylwan i så fall borde inse det. Tingsrätten ifrågasätter inte 

uppgifterna om att det av Kommunens delegationsordning och övriga interna 

föreskrifter framgår vilka befattningshavare som är behöriga att ingå avtal för 

Kommunens räkning och att avtal ska ingås skriftligen. I sitt förhör har Astrid Sylwan 

uppgett följande om sin uppfattning angående Pål Svenssons behörighet. Hon träffade 

honom omkring år 2015 och de inledde en diskussion om en utställning på 

Strandverket. Diskussionerna fortsatte men det var oklart om Strandverket skulle 

drivas vidare så ingenting bestämdes. Pål Svensson sade att den ekonomiska 

situationen var svår och att han inte kunde lova något. Han ringde sedan efter ett möte 

som Kommunen hade haft den 15 augusti 2018 och sade att allt var klart och att 

utställningen skulle bli av. Hon hade ingen anledning att ifrågasätta Pål Svenssons 

besked och gjorde inga kontroller. Det vanliga är att avtalen ingås muntligen och att 

skriftliga avtal upprättas först i ett senare skede när målningarna ska hängas och hon 

var övertygad om att det skulle bli så även i detta fall. Så har det gått till i de andra åtta 

kommunerna hon ingått avtal med och hon har tidigare träffat avtal med intendenter 

och konstnärliga ledare.  

 

Tingsrätten konstaterar att Astrid Sylwans uppgifter om att muntliga avtal följs av 

skriftliga i ett sent skede stöds av Sara Edströms uttalande om att detta är praxis i 

branschen. Som tingsrätten närmare kommer utveckla under rubriken om avtalets 

innebörd måste en konstnär påbörja sitt arbete långt före det skriftliga avtalet för att 

överhuvudtaget hinna med uppdraget. Astrid Sylwan har utgått från att Pål Svensson 

haft sedvanlig behörighet att träffa avtal med henne om att hon skulle medverka i 

utställningen samt att hennes kontakter med honom inte har avvikit från det som är 

brukligt. Hon har inte haft kontakt med någon annan kommunal tjänsteman och har 

inte haft anledning att efterforska om det har funnits beslut som stått i strid med det 

som Pål Svensson uppgett. Astrid Sylwan har såvitt visats inte förstått att Pål Svensson 
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saknade befogenhet. Därmed är Kommunen enligt avtalsrättsliga regler bunden av det 

avtal som Pål Svensson har ingått för Kommunens räkning. 
 

5. Vad har avtalet inneburit? 

Kommunen har brutit avtalet med Astrid Sylwan genom sitt beslut i december 2018 

om att ställa in utställningen. Den 21 december 2018 fick Astrid Sylwan besked om 

beslutet genom ett epostmeddelande från tf. kommundirektören Lena Arnfelt.  

 

Utgångspunkten enligt civilrättsliga regler är att den som bryter ett avtal är skyldig att 

ersätta den skada som uppstår. I avtalsförhållanden innebär detta att den drabbade ska 

försättas i samma ekonomiska situation som om avtalet hade fullgjorts, vilket även ger 

den drabbade rätt till ersättning för utebliven vinst, dvs. det är det s.k. positiva 

kontraktsintresset som ska ersättas. Frågan är om Astrid Sylwan har drabbats av skada 

och hur skadan i så fall ska beräknas. 

 

Genom Astrid Sylwans uppgifter har framkommit att en utställning regelmässigt leder 

att hon säljer sina verk, vilket medför stora inkomster för henne, men att hon nöjer sig 

med att begära ersättning för det arbete hon lagt ned.  

 

Det närmare innehållet i det uppdrag som Astrid Sylwan fick av Pål Svensson beskrivs 

i det program som han utarbetade för utställningen som att hon skulle göra en 

”målerisk installation som tar tag i hela rummet på våning 2”. I Kommunens ansökan 

om bidrag hos VGR för 2019 års verksamhet i Strandverket skrevs bland annat att 

”Astrid Sylwan kommer att visa ett stort antal målningar i stora format. I en laserande 

teknik ger hon färgen en känsla av vatten, där lager på lager drar in betraktaren i en 

värld av form och färg.” I ansökan anges Åsa Berglie som uppgiftslämnare och det 

anges att uppgiftsinlämnandet är avstämt med kommundirektör Haleh Lindqvist.  

 

Eftersom utställningen inte genomfördes återkallade Kommunen sin bidragsansökan 

men innehållet i ansökan måste trots detta kunna användas till ledning för tingsrätten 

när omfattningen av Astrid Sylwans uppdrag ska bedömas, i all synnerhet som Åsa 
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Berglie och Haleh Lindqvist står som uppgiftslämnare. Det framgår av 

utställningsprogrammet och ansökan till VGR att Astrid Sylwan skulle utföra ett 

omfattande arbete inför utställningen.   

 

Tingsrätten ifrågasätter inte Astrid Sylwans uppgifter om att hon arbetade mer än 

heltid med målningarna under fyra månader efter Pål Svenssons besked i augusti 2018 

eller att hon tackade nej till andra uppdrag för att hinna färdigställa verken till 

utställningen. Genom hennes och Sara Edströms uppgifter är utrett att det krävs ett 

omfattande förberedelsearbete inför en utställning, särskilt när konstnären får i uppdrag 

att skapa unika verk till utställningen. Enligt deras uppgifter måste en konstnär påbörja 

sitt arbete lång tid före en utställning och tingsrätten har ingen anledning att betvivla 

Astrid Sylwans uppgifter om att den tid hon hade till sitt förfogande var kort.  

 

När det gäller beräkningen av den ersättning som Astrid Sylwan är berättigad till kan 

inledningsvis konstateras att någon ersättning för arbetet inte var avtalad, vilket inte 

heller har gjorts gällande av henne. Hon har inte heller begärt ersättning för den vinst 

som en försäljning av de aktuella målningarna skulle ha inbringat utan endast för det 

utförda arbetet. Astrid Sylwans talan bygger på att det nedlagda arbetet blev onyttigt i 

och med Kommunens avtalsbrott och att det därför ska ersättas som en skada trots att 

någon ersättning för arbetet som sådant inte avtalats. I och med att hon utförde arbete 

för att kunna fullgöra sin prestation enligt avtalet, dvs. att producera och ställa ut sin 

konst på Strandverket. Kommunen har gjort gällande att Astrid Sylwan ändå kunnat 

sälja sina målningar och alltså inte lidit någon skada och att denna skada i allt fall ännu 

inte är realiserad. Astrid Sylwan har mot det invänt att utställningen gjordes speciellt 

för Strandverket och att hon så snart hon fick veta att utställningen inte skulle bli av 

avbrutit arbetet och därmed begränsat den skada som bestod i onödigt nedlagd tid. 

Tingsrätten kan inte godta Kommunens invändning i detta hänseende. Eftersom skadan 

bestod i onyttig nedlagd tid var den timad i och med att tiden lades ned. Försäljningen 

av tavlorna var överhuvudtaget inte föremål för avtalet mellan Kommunen och Astrid 

Sylwan, och det har i målet uppgivits att konst sällan säljs vid kommunala 

utställningar. Avtalets prestationer består i stället av att Kommunen åtog sig att låta 
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Astrid Sylwan visa sina verk vid en utställning i Strandverket medan Astrid Sylwan 

åtog sig att producera verk till utställningen. I och med att Kommunen ställde in 

utställningen blev det nedlagda arbetet i nu relevant mening onyttigt, oavsett om den 

redan producerade konsten kan säljas eller inte. Vid beräkningen av sitt anspråk har 

hon utgått från Konstnärernas Riksorganisations Arvodesrekommendationer om lägsta 

månadslön. Enligt rekommendationerna är den lägsta månadslönen 29 000 kr per 

månad, som ska räknas upp med 50 procent om konstnären som i Astrid Sylwans fall 

har F-skattsedel och själv svarar för sociala avgifter m.m. Detta innebär en ersättning 

med sammanlagt 174 000 kr för arbete under fyra månader, vilket tingsrätten anser 

vara skäligt. 

 

Både Astrid Sylwan och Pål Svensson är överens om att avtalet även omfattade en rätt 

till ersättning enligt MU-avtalet. Enligt deras uppgifter och Sara Edströms är detta 

avtal branschpraxis och med stöd av Pål Svenssons ställningsfullmakt är Kommunen 

bunden av denna överenskommelse. 

 

Det har inte framkommit att nivån på ersättningen enligt MU-avtalet särskilt 

diskuterades mellan Astrid Sylwan och Pål Svensson. Såsom ovan har redogjorts för 

regleras ersättningens storlek enligt avtalet i fyra kategorier, som främst baseras på 

arrangörens årliga besökarantal. Astrid Sylwan har begärt utställningsersättning enligt 

kategori 3 - konsthall i MU-avtalet med hänvisning till att Strandverket haft fler än 

10 000 besökare per år. Kommunen har invänt att hon under inga förhållanden har rätt 

till en högre ersättning än som motsvarar kategori 4 i avtalet, eftersom antalet besökare 

understigit 10 000. 

 

Astrid Sylwan har hänvisat till ett tjänsteutlåtande från VGR som är daterat den 

26 november 2018 och som uppenbarligen bygger på uppgifter som lämnats av 

Kommunen. Där står att efter verksamhetsåret 2017 uppskattades antalet besökare på 

Strandverket till 18 000 och enligt siffror för 2018 har besökarantalet varit runt 6 500 

personer. Enligt tingsrättens bedömning kan dessa uppgifter inte tas till intäkt för att 

Strandverket ska anses tillhöra kategori 3 i MU-avtalet eftersom det framgår av avtalet 
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att kategorierna har delats in utifrån ett redovisat besöksantal. Astrid Sylwans 

beräkning bygger på ett genomsnitt av 18 000 och 6 000 besökare vilket framstår som 

en tveksam beräkningsmetod och som tingsrätten inte har funnit stöd för. Med hänsyn 

till detta anser tingsrätten att Astrid Sylwan inte har visat hon har rätt till en högre 

ersättning än den som följer av kategori 4 i MU-avtalet, vilket innebär 1 300 kr per 

vecka under de nio veckor som utställningen skulle pågå. Denna sammanlagda 

ersättningen enligt MU-avtalet blir därmed 11 700 kr. 

 

Astrid Sylwan är således berättigad till en ersättning från Kommunen med sammanlagt 

185 700 kr (174 000 + 11 700) för den skada hon orsakats genom att avtalet brutits, 

vilket innebär att hon i princip har fått bifall till sin talan i målet.  

 

Vid denna utgång har hon rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Kommunen 

har inte vitsordat att hon har rätt till högre kostnader för ombudsarvode än 

Kommunens egna, som uppgår till 422 837 kr. Kommunen har även ifrågasatt Astrid 

Sylwans kostnad för eget arbete. Kommunen har även bestritt att ersättningen ska 

omfatta mervärdesskatt. 

 

Astrid Sylwan har begärt ersättning för ombudsarvode med 581 505 kr och för eget 

arbete med 8 156,25 kr exklusive mervärdesskatt, vilket tingsrätten bedömer som 

skäliga belopp. Även kostnaderna för sakkunnigutlåtande och vittnesersättningar är 

skäliga.    

      

Eftersom Astrid Sylwan är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen i sin egenskap av 

näringsidkare kan hon dra av mervärdesskatten på rättegångskostnaderna som 

ingående skatt. Mervärdesskatten är därmed ingen kostnad för henne och kan inte 

ersättas som en rättegångskostnad.  

 

Astrid Sylwan ska därför tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader med ett 

sammanlagt belopp om 631 142 kr efter avdrag för mervärdesskatt på ombudsarvode, 

eget arbete och utlägg. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (TR-02) 

Överklagande kan ske till Hovrätten för Västra Sverige och ska ges in till tingsrätten 

senast den 7 januari 2021. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Agneta Lilja               Christina Brockmeyer          Mikael Hansson  
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 



7 Information om regional och nationell plan samt väg 168 Ekelöv - Grokareby -   :

Denna behandling '7 Information om regional och nationell plan samt väg 168 Ekelöv - Grokareby' har inget
tjänsteutlåtande.



8 Återkoppling gällande uppdrag till förvaltningen - anpassad undervisning till elever i behov av särskilt stöd när utbildning sker på distans -   :

Denna behandling '8 Återkoppling gällande uppdrag till förvaltningen - anpassad undervisning till elever i behov av
särskilt stöd när utbildning sker på distans' har inget tjänsteutlåtande.
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PLAN 

 

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 
Anna Ulvehed  

2021-01-05 

 
 
 
 

Svar på remiss - förslag till handlingsplan för klimatanpassning         (Dnr 
KS2020/1986-2) 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en ny regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län. Förslaget är nu ute på remiss. Förslaget bedöms vara bra och ligger i 
linje med de åtgärdsområden som förvaltningen identifierat som viktiga för kommunen att 
arbeta med, identifierat i kommunens Klimatanpassningsanalys och handlingsplan för 
klimatanpassning.  
 
Eftersom remissen efterfrågar att tre myndighetsåtgärder ska rangordnas i kommunens syn på 
det fortsatta arbetet med klimatanpassning föreslås att förvaltningen besvarar remissen och 
skicka in svaren till Länsstyrelsen i enlighet med bilagt förslag. 

Juridisk bedömning  

Det finns ett stort antal lagar som både direkt och indirekt styr klimatanpassningsarbetet i 
Sverige. Den främsta och mest direkta lagen är Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). En 
framträdande lag med indirekt styrning är Miljöbalken (SFS 1998:808). 

Regeringen har beslutat om Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete.  

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till en ny regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län. Förslaget har nu skickats på remiss. 
 
Förslaget innehåller åtgärder som Länsstyrelsen planerar arbeta med under 2021–2024 samt 
rekommenderade åtgärder för länets kommuner. Åtgärderna som föreslås för kommuner är 
inom de områden där även Länsstyrelsen har ett ansvar och kan stötta kommunerna: 
- Organisation 
- Mark- och vattenanvändning 
- Tillsyn 
- Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns områden utanför föreslagen handlingsplan som 
kommunerna också bör arbeta med klimatanpassning, som exempelvis fastighetsförvaltning 
och vård och omsorg. 
 
Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens åtgärder inom uppdraget om klimatanpassning. 
Åtgärderna är indelade i tre block: Förvaltning och underhåll (relaterat till statlig egendom), 
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Länsstyrelsens kompetens och förmåga, samt Stöd till kommuner och regionala aktörer. 
Handlingsplanen innehåller också vår övergripande inriktning för klimatanpassning, samt 
rekommenderade åtgärder för kommuner. Till handlingsplanen finns också en 
miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Verksamhetens bedömning 
Remissförslaget bedöms vara bra och ligger i linje med de åtgärdsområden som förvaltningen 
identifierat som viktiga för kommunen att arbeta med framåt och inom ramen för 
åtgärdsarbete och uppföljning av handlingsplanen för klimatanpassning som är en utveckling 
av den antagna Klimatanpassningsanalysen. 
 
Eftersom remissvaret efterfrågar att ett frågeformulär ska besvaras föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att besvara remissen i detta formulär (bilagt) och skicka in till 
Länsstyrelsen. Svaret ska vara inne senast den 22 januari 2021. 
 
I remissen efterfrågas vilka tre av sammanlagt tio föreslagna myndighetsåtgärder Kungälvs 
kommun bedömer som mest relevanta i länsstyrelsens fortsatta arbete med handlingsplanför 
klimatanpassning. De tre myndighetsåtgärder som identifieras som viktigast för Kungälvs 
kommun att arbeta med utifrån Länsstyrelsens remissfrågor är: 
 
-Verka för att alla länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att jobba strategiskt 
med klimatanpassning genom en samordnande funktion i kommunen (person eller 
arbetsgrupp som kan samordna olika verksamhetsområden). Den samordnande funktionen 
bör också utgöra kontaktpunkt för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassningsfrågor. 
 
-Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är att upprätthålla och 
utveckla gemensam förmåga att hantera en samhällsstörning och att minska konsekvenser av 
klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturolyckor (skred, översvämningar och 
värmeböljor). Arbetet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och 
andra aktörer. 
 
 -Integrera klimatanpassning i fysisk planering enligt Plan- och Bygglagen. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län har i förlängningen 
koppling till klimatanpassningen för Kungälvs kommun. Utifrån detta perspektiv berörs 
kommunfullmäktiges strategiska mål att underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen samt att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
 
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Klimatanpassningsfrågan berör framförallt mål 11 Hållbara Städer och samhällen.  
11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför 
integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och 
genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad 
katastrofriskhantering på alla nivåer. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Befintliga invånare berörs av höjda flöden i älven samt skyfall och höga vattenstånd i 
framtiden, lika så nya kommande invånare berörs av ett förändrat klimat och dess påverkan på 
befintliga och nya miljöer.  
 

Ekonomisk bedömning 
Denna fråga är inte aktuell för detta ärende. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen utifrån bilagt förslag vilket innebär att tre 
myndighetsåtgärder identifierats som mest relevanta för Kungälvs kommuns räkning i det 
fortsatta arbetet med Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning.   
 
 
 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och Utveckling  
 
 
Expedieras till:  
Henrik Johansson 
Planchef 
Anna Ulvehed  

 

För kännedom till: 
Linda Andreasson 
Anna Dahlen  
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-07 424-5600-2020 2(2) 

 
 S7 Höja kunskapen och stärka beredskapen för att hantera ökad förekomst 

och utbrott av skadegörare, klimatkänsliga smittsamma sjukdomar och 
invasiva främmande arter. 

 S8 Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter och förorenade områden1. 

 Prioritera förorenad mark i skredkänsliga och/eller 
översvämningsdrabbade områden för utredningar och åtgärder. 

 Lyfta frågor kopplat till klimatanpassning vid tillsyn och prövning 
av miljöfarliga verksamheter och Sevesoverksamheter 
lokaliserade i områden som kan påverkas av klimatförändringar 
och klimatrelaterade naturolyckor. 

 Utöka tillsynen på avloppsreningsverk. 
 

 S9 Integrera klimatanpassning i fysisk planering enligt Plan- och 
Bygglagen. 
 

 S10 Genom stöd till länets kommuner arbeta för att minska 
värmeöeffekter i städer och större tätorter genom att skapa/bibehålla grön 
infrastruktur genom tätorterna. Grönskan behöver utformas så att den 
också bidrar till bra livsmiljöer för växter och djur, hållbar 
dagvattenhantering med mera. Multifunktionella lösningar behöver 
prioriteras för bästa klimatanpassningseffekt. 

 

 

Saknar ni någon åtgärd från Länsstyrelsen för att kunna arbeta med 
klimatanpassning inom kommunen/mellankommunalt? 

 

Behöver någon av de rekommenderade åtgärderna för kommuner förtydligas 
eller motiveras på ett bättre sätt? 

 

Övriga synpunkter på utkastet till handlingsplan: 

                                                 
1 Att få till utredningar och åtgärder gäller både Länsstyrelsen och kommunerna. Det finns 
en tydlig uppdelning på vilka objekt som har vilken tillsynsmyndighet. Åtgärden handlar 
både om att stödja kommunerna och om att kunna prioritera själva. 
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Missiv 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-07 
 

424-5600-2020 
 

1(2) 

Anna Georgieva Lagell 
 

010-2244505 

 Kommunerna i Västra Götalands län 

 

Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Remiss av Länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2021–2024 

Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på förslag till handlingsplan för 
klimatanpassning. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen ska enligt 10 § Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete, ha en handlingsplan för arbetet med att nå våra 
myndighetsmål för klimatanpassning. Länsstyrelsens nuvarande handlingsplan 
gäller till och med 2020. Vi har nu tagit fram ett förslag på handlingsplan för 
perioden 2021–2024.  

Om handlingsplanen 
Handlingsplanen innehåller Länsstyrelsens åtgärder inom uppdraget om 
klimatanpassning. Åtgärderna är indelade i tre block: Förvaltning och underhåll 
(relaterat till statlig egendom), Länsstyrelsens kompetens och förmåga, samt Stöd 
till kommuner och regionala aktörer. Handlingsplanen innehåller också vår 
övergripande inriktning för klimatanpassning, samt rekommenderade åtgärder för 
kommuner. Till handlingsplanen finns också en miljökonsekvensbeskrivning. 

Frågeställningar och svarstid 
Länsstyrelsen vill nu ge länets kommuner möjlighet att yttra sig över förslaget till 
handlingsplan. Bifogat detta utskick finns ett dokument med frågeställningar som 
vi önskar att ni utgår ifrån i ert remissvar. 

Sista dag att lämna synpunkter på handlingsplanen är den 22 januari 2021. 
Remissvar skickas till anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se 

Länk till handlingsplanen 
Ni hittar remissversionen av handlingsplanen på Länsstyrelsens webbsida för 
klimatanpassning, under Aktuellt just nu. 

Direktlänk till förslaget till handlingsplan. 

Parallell uppföljning av handlingsplanen för 2018–2020 
Parallellt med remiss av kommande handlingsplan, vill vi också följa upp 
handlingsplanen för 2018–2020 enligt den uppföljningsplan som finns i den 
handlingsplanen. Uppföljningen sker i form av en enkät och kommer att ge 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

  
Missiv 

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-12-07 424-5600-2020 2(2) 

 
värdefull information inför arbetet med den nya handlingsplanen. Vi är därför 
väldigt tacksamma om ni har möjlighet att även svara på uppföljningsenkäten. 
Information om uppföljningen kommer som ett separat e-postutskick med 
informationsbrev från Länsstyrelsen. Själva enkäten skickas från vårt enkätsystem 
Webropol till kommunens officiella e-postadress. 

Relaterade planer och program 
I handlingsplanen hänvisar vi till vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 
västerhavets vattendistrikt och regional vattenförsörjningsplan för Västra 
Götalands län. Dessa är på gång och kommer att beslutas under 2021. 

 

 

Lisa Nordahl 
Säkerhetsdirektör   Anna Georgieva Lagell 
Länsstyrelsen Västra Götaland Klimatanpassningssamordnare 
   Länsstyrelsen Västra Götaland 
 

Kontakt för mer information 
Anna Georgieva Lagell 
Klimatanpassningssamordnare 
anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se 
010-224 45 05 
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Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

Diarienummer Sida 

2020-12-07 424-5600-2020 2(2) 

S7 Höja kunskapen och stärka beredskapen för att hantera ökad förekomst 
och utbrott av skadegörare, klimatkänsliga smittsamma sjukdomar och 
invasiva främmande arter. 

S8 Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter och förorenade områden1. 

Prioritera förorenad mark i skredkänsliga och/eller
översvämningsdrabbade områden för utredningar och åtgärder.
Lyfta frågor kopplat till klimatanpassning vid tillsyn och prövning
av miljöfarliga verksamheter och Sevesoverksamheter
lokaliserade i områden som kan påverkas av klimatförändringar
och klimatrelaterade naturolyckor.
Utöka tillsynen på avloppsreningsverk.

S9 Integrera klimatanpassning i fysisk planering enligt Plan- och 
Bygglagen. 

S10 Genom stöd till länets kommuner arbeta för att minska 
värmeöeffekter i städer och större tätorter genom att skapa/bibehålla grön 
infrastruktur genom tätorterna. Grönskan behöver utformas så att den 
också bidrar till bra livsmiljöer för växter och djur, hållbar 
dagvattenhantering med mera. Multifunktionella lösningar behöver 
prioriteras för bästa klimatanpassningseffekt. 

Saknar ni någon åtgärd från Länsstyrelsen för att kunna arbeta med 
klimatanpassning inom kommunen/mellankommunalt? 

Behöver någon av de rekommenderade åtgärderna för kommuner förtydligas 
eller motiveras på ett bättre sätt? 

Övriga synpunkter på utkastet till handlingsplan: 

1 Att få till utredningar och åtgärder gäller både Länsstyrelsen och kommunerna. Det finns 
en tydlig uppdelning på vilka objekt som har vilken tillsynsmyndighet. Åtgärden handlar 
både om att stödja kommunerna och om att kunna prioritera själva. 



10 Ädelosten 25, Upphävande av klausul om överlåtesleförbud - KS2020/2059-3 Ädelosten 25, Upphävande av klausul om överlåtesleförbud : Ädelosten 25, Upphävande av klausul om överlåtesleförbud

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KART OCH MARK 

 

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

2020-12-22 

 
 
 
 

Ädelosten 25, Upphävande av klausul om överlåtelseförbud (Dnr 
KS2020/2059-3) 
Sammanfattning 
Kommunen sålde fastigheten Ädelosten 25 i Ullstorp till Sverigehuset i Göteborg AB 
(”Sverigehuset”) 4 september 2007. I köpehandlingen finns ett villkor som innebär att 
fastigheten inte får överlåtas vidare utan att kommunen godkänner överlåtelsen.  
 
Sverigehuset sålde därefter direkt vidare fastigheten genom ett transportköp den 13 september 
2007 till Saltholmsgruppen Botads AB (”Saltholmsgruppen”) numera benämnt Badhustorget 
Bostads AB (”Badhustorget”). Den överlåtelsen godkändes av kommunen. 
 
Kommunen ingick ett hyresavtal den 1 december 2007 med Badhustorget för förskolelokalen 
som finns på Ädelosten 25. Det bedöms vara orsaken till att klausulen om överlåtelseförbud 
togs in i avtalet då kommunen ville ha kontroll över vem som var hyresvärd. 
 
Badhustorget har nu sålt vidare fastigheten Ädelosten 25 till Hallerna Fastighets AB 
(”Hallerna”), se KS2020/2059-2. Det är samma ägarstruktur till Hallerna som bolaget 
Ullstorps Förskola AB (”Ullstorps FS”) som idag hyr förskolelokalen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att överlåtelseförbudet som finns inskrivet i fastighetsregistret 
numera saknar betydelse för kommunen och därför föreslås det att överlåtelsen godkänns och 
att villkoret om överlåtelseförbud kan upphävas. 
 

Juridisk bedömning  
Köp och överlåtelse av fastighet regleras i Jordabalken (1970:994). Förvaltningen förslag till 
beslut är förenligt med gällande lag. 
 

Bakgrund 
Kommunen sålde fastigheten Ädelosten 25 i Ullstorp till Sverigehuset den 4 september 2007. I 
köpehandlingen finns ett villkor som innebär att fastigheten inte får överlåtas vidare utan att 
kommunen godkänner överlåtelsen.  
 
Sverigehuset sålde därefter direkt vidare fastigheten genom ett transportköp den 13 september 
2007 till Saltholmsgruppen numera Badhustorget. Den överlåtelsen godkändes av kommunen. 
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Kommunen ingick ett hyresavtal den 1 december 2007 med Badhustorpget för förskolelokalen 
som finns på Ädelosten 25. Det bedöms vara orsaken till att klausulen om överlåtelseförbud 
togs in i avtalet då kommunen ville ha kontroll över vem som var hyresvärd. 
 
Under 2008 ingick Kommunen och Naturmontessori Väst AB (”Naturmontessori”) ett avtal 
om nyttjande av förskolelokalen (dispositionsrätt i andra hand i lokalen). 
 
I oktober 2016 sade kommunen upp hyresavtalet med Badhustorget till upphörande den 30 
november 2017. Därefter tecknade kommunen och Badhustorget ett separat tilläggsavtal, 
ingånget i maj 2017, där parterna kom överens om att senarelägga tidpunkten för avflyttning 
till den 30 juni 2018.  
 
Kommunen sa även upp avtalet Naturmontessori den 7 juni 2017, vilket fick konsekvensen att 
Naturmontessori hänsköt ärendet till medling i hyresnämnden. Det hela resulterade i ett 
förlikningsavtal mellan parterna. Naturmontessori avflyttade från förskolelokalen den 1 juli 
2018.   
 
Därefter har lokalen hyrts ut till Ullstorps FS som är den nuvarande hyresgästen. 
 

Verksamhetens bedömning 
Badhustorget har nu sålt vidare fastigheten Ädelosten 25 till Hallerna, se KS2020/2059-2. Det 
är samma ägare till Hallerna och Ullstorps FS. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att överlåtelseförbudet som finns inskrivet i fastighetsregistret 
numera saknar betydelse för kommunen och därför föreslås det att överlåtelsen godkänns och 
att villkoret om överlåtelseförbud kan upphävas. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
I och med att det här rör sig om en affärsuppgörelse mellan två privata bolag kan det 
strategiska målet, Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen, påverkas i 
det avseendet att ett beslut att inte godkänna överlåtelsen påverkar förtroendet för kommunen 
negativt.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Ej relevant för detta ärende. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Ej relevant för detta ärende. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Fastighetsöverlåtelsen borde vara positiv för barn och personal på förskolan då det efter 
överlåtelsen är samma ägarstruktur i bolaget som hyr och äger fastigheten.   
 

Ekonomisk bedömning 
Den aktuella frågan avser endast hanteringen av ett överlåtelseförbud avseende en fastighet 
som kommunen sålde år 2007 och påverkar således inte kommunen ekonomi idag i det 
avseendet. 
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Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
1. Godkänner överlåtelse av fastigheten Ädelosten 25 från Badhustorget Bostads AB 
till Hallerna Fastighets AB. 
2. Godkänner att klausulen om överlåtelseförbud för fastigheten Ädelosten 25 
upphör att gälla. 
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och Myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Badhustorget Bostads AB 

Hallerna Fastighets AB 

För kännedom till: Daniel Markänger, Kart och Mark 
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Styrdokument - Revidering av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2020/0767-1) 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente 
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt 
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, följt av en 
grundläggande granskning 2019, på uppdrag av Kommunrevisionen. I efterföljande 
granskningsrapport framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet 
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man 
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar.  

 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta 
avsnittet Redovisningsskyldighet (6 §), och föreslagen revidering innebär ett kompletterande 
stycke som beskriver nämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även några 
mindre redaktionella och grammatiska förbättringar. 
 
Upprättat förslag till revidering av Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente föreslås antas. 
 

Juridisk bedömning  
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen 
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.  

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente 
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt 
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, samt en grundläggande 
granskning 2019 i syfte att förse Kommunfullmäktige med underlag för ansvarsprövning. 
Samtliga granskningar har genomförts på uppdrag av Kommunrevisionen, och i efterföljande 
granskningsrapporter framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet 
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man 
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar. 

 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet omfattar avsnittet 
Redovisningsskyldighet (6 §), och denna kompletteras med ett stycke som förtydligar Miljö- 
och byggnadsnämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även mindre 
redaktionella och grammatiska förbättringar. 
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Verksamhetens bedömning 
Revideringen av reglementet är begränsad till att enbart omfatta avsnittet 
Redovisningsskyldighet (6 §), samt korrigering av mindre stavfel (se bilagor).  

 
I Miljö – och byggnadsnämndens reglemente saknas avsnitt om budget. I befintlig version av 
reglementet framgår följande; 
  
”Redovisningsskyldighet 
6 § Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag 
från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller 
andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske 
i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.”  
 
Föreslagen revidering 
Då avsnitt som beskriver Miljö- och byggnadsnämndens budgetansvar saknas, föreslås att 
avsnittet kompletteras med förtydligande av detta, samt att avsnittets rubrik kompletteras med 
att innefatta budget, enligt följande; 
 
”Budget och redovisningsskyldighet 
 
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning 
av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock 
ha full insyn i aktuella kostnader.” 
 
Detta förslag innebär att avsnittet efter föreslagen revidering i sin helhet ser ut enligt följande; 
 
”Budget och redovisningsskyldighet 
 
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning 
av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock 
ha full insyn i aktuella kostnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag 
från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller 
andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske 
i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.” 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Den föreslagna revideringen bedöms vara i linje med kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens mål. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål.  
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
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Föreslagen revidering står inte i konflikt med kommunens styrande dokument, och har heller 
ingen direkt eller indirekt påverkan på övriga styrdokument. Föreslagen revidering är 
begränsad till ett avsnitt i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, vilket antogs i 
kommunfullmäktige (§ 118/2017) 2017-06-15, samt korrigering av mindre stavfel.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Förslaget bedöms inte påverka medborgare, - eller brukarperspektiv.  
 

Ekonomisk bedömning 
Föreslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper 
enligt ordinarie rutiner. Förslaget syftar i huvudsak till att förtydliga Miljö- och 
byggnadsnämndens budget i reglementet så att nämndens verksamhet sker i enlighet med 
nämndens reglemente.   
 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 

förslag. 
 
 

 
Erik Lindskog Haleh Lindqvist 
administrativ chef kommundirektör 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Föreslagna revideringar av reglemente, 
senast uppdaterad 2020-11-05 
Miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente  

 

Reglemente   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diarienummer:  KS2020/0741 
Dokumentansvarig:  Kommunjuristen 
Beredande politiskt organ:   Miljö- och byggnadsnämnden   
Beslutad av:   Kommunfullmäktige  
Ersätter tidigare beslut  2017-06-15, § 118/2017                          
Datum för beslut:  2020-04-02  
Datum för ikraftträdande  2020-04-06 
Handläggare:   
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde  
  
  
Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter  
  
1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall 
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens 
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag 
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser 
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala 
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt 
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet  
  

Verksamhetens inriktning   
  
2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten, samt i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall 
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver skall 
nämnden   

• inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning,  
 

• följa upp mål, program och planer,  
  

• ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 
mål, program och planer kan genomföras,  
  

• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
miljö och byggnadsnämnden,   
  

• i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor.  
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Delegering från kommunfullmäktige   
  

3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat 
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande 
ärendegrupper  
  
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen  

2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen  

3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen  

4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter, 
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda 
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser.   

5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar  

6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar  

  

4 § Övriga uppgifter Övriga uppgifter 

 
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller 
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med 
bindande verkan för kommunen.  
  
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)  
  
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till 
kommunstyrelsens arkiv.  

  
Delegationsbestämmelser  
  

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.  

  
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).  
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum 
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.   
  
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana 
beslut skall anmälas till sektorschefen.  
  
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt.  
  
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt 
det skall ske.  
  
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin 
beslutanderätt.   
  

Budget och redovisningsskyldighet  
  

6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full 
insyn i aktuella kostnader. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från 
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den 
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.   
 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer  
  

Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.  
  

7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde. 
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  
  
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan 
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den 
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet 
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.  
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i 
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra.  
  

Delgivning  
  
8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens 
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.  

  
Sammansättning  
  

9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha 
några utskott.  
  
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4.  

  

Ersättarnas tjänstgöring  
  

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
  
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen.  
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

  
Jäv/växeltjänstgöring  
  

11§ En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  

  
  
Inkallande av ersättare  
  

12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
  

Ersättare för ordföranden  
 
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

  
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden  
  

14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för 
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka 
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom 
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).  
  

Sammanträdena  
  
Tidpunkt  
  
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
  
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. 
  
Kallelse  

16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före 
sammanträdesdagen.  

  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.  
  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
  
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.  
  
Ärendenas beredning  
  

17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och 
föredras i vederbörlig ordning. 

  

Justering av protokoll  
  
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till samman- 
trädet sammanträdet skrivas under av ordföranden och av justeraren.  

  

Reservation  
  
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  

  
Protokollsanteckning  
  
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
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Undertecknande av handlingar/expeditioner  
  
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 

vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  

 
Deltagande på distans 
 
  
22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer 
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska 
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.  
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde  
  
  
Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter  
  
1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall 
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens 
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag 
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser 
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala 
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt 
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet  
  

Verksamhetens inriktning   
  
2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall 
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver skall 
nämnden   

• inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna 
förslag till verksamhetsinriktning,  
 

• följa upp mål, program och planer,  
  

• ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna 
mål, program och planer kan genomföras,  
  

• att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till 
miljö och byggnadsnämnden,   
  

• i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor.  
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Delegering från kommunfullmäktige   
  

3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat 
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande 
ärendegrupper  
  
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen  

2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen  

3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen  

4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter, 
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda 
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser.   

5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar  

6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar  

  

Övriga uppgifter  
 

4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller 
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med 
bindande verkan för kommunen.  
  
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)  
  
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till 
kommunstyrelsens arkiv.  

  
Delegationsbestämmelser  
  

5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att 
besluta å nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.  
  
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).  
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum 
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.   
  
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana 
beslut skall anmälas till sektorschefen.  
  
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt.  
  
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt 
det skall ske.  
  
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin 
beslutanderätt.   
  

Budget och redovisningsskyldighet  
  

6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av 
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full 
insyn i aktuella kostnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från 
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den 
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.   
 

Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer  
  

Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.  
  

7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde. 
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.  
  
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan 
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den 
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet 
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.  
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i 
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra.  
  

Delgivning  
  
8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens 
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.  

  
Sammansättning  
  

9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha 
några utskott.  
  
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4.  

  

Ersättarnas tjänstgöring  
  

10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  
  
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan 
dem bestämda ordningen.  
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.  
  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

  
Jäv/växeltjänstgöring  
  

11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.  
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.  

  
  
Inkallande av ersättare  
  

12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
  

Ersättare för ordföranden  
 
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.  
  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

  
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden  
  

14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för 
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka 
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom 
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).  
  

Sammanträdena  
  
Tidpunkt  
  
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet. 
  
Kallelse  

16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före 
sammanträdesdagen.  

  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.  
  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
  
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.  
  
Ärendenas beredning  
  

17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och 
föredras i vederbörlig ordning. 

  

Justering av protokoll  
  
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet 
skrivas under av ordföranden och av justeraren.  

  

Reservation  
  
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet.  

  
Protokollsanteckning  
  
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.  
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Undertecknande av handlingar/expeditioner  
  
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens 

vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.  

 
 
Deltagande på distans 
 
  
22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer 
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska 
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.  
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört 
uppföljning av 2018 års granskningar. 

Följande fördjupade granskningar som genomfördes under revisionsåret 2018 har följts upp:

Granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- och byggnadsnämnden
Granskning av sociala myndighetsnämnden
Granskning av överförmyndarnämnden

1.2. Syfte 

Syftet med uppföljningen av tidigare granskningar är att följa upp om miljö- och 
byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden hanterat de 
rekommendationer som följde av de granskningar revisionen genomförde under 2018 samt 
vilka åtgärder som vidtagits.  

1.3. Avgränsning 

Uppföljningen begränsas till de granskningar som revisionen genomförde 2018 samt avser 
endast de rekommendationer som utställdes i granskningarna.  

1.4. Metod 

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor till berörda 
sektorer. Baserat på de rekommendationer som lämnades i respektive rapport och nämndens 
svar på dessa, har skriftliga frågor till respektive sektor utformats. Detta i syfte att granska hur 
revisionens iakttagelser och rekommendationer har beaktats i det efterföljande arbetet. 
Dokumentförteckning framgår av bilaga 1. 
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2. Uppföljning av granskning av verksamhetsstyrning inom miljö- 
och byggnadsnämnden

Syftet med granskningen 2018 var att bedöma om miljö- och byggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll gällande verksamhet och rättssäkerhet.
Granskningens sammanfattande slutsats var att miljö- och byggnadsnämnden i huvudsak 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende verksamhet och 
rättssäkerhet. Av granskningen framkom även att kommunstyrelsen inte tillsett att 
styrmodellen var tillräckligt förankrad hos verksamheterna. 

2.1. Rekommendationer till miljö- och byggnadsnämnden

Utifrån granskningen rekommenderades miljö- och byggnadsnämnden att: 
Lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens reglemente
Tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut genomförs systematiskt
Tillse att strukturen i bygglovsenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas
i enlighet med Sveriges kommuner och landstings1 (SKL) exempelsamling

2.2. Miljö- och byggnadsnämndens svar på rekommendationer från 2018 

I sitt svar på rekommendationerna 2018 uppgav miljö- och byggnadsnämnden att arbetet med 
att ta fram och lämna förslag till verksamhetsinriktning skulle påbörjas efter att 
kommunstyrelsen satt upp ramar och gett nämnden planförutsättningar. Vidare svarade 
nämnden att ordförande och vice ordförande på presidiemöte slumpmässigt skulle välja ut två 
delegationsbeslut från varje enhet. Ärendet med delegeringsbeslut skulle redovisas av delegat 
vid nästkommande nämndsammanträde. Gällande rekommendation om att tillse att strukturen 
i bygglovsenhetens och miljöenhetens delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKR:s 
exempelsamling, svarade nämnden att bygglovsenheten skulle införa rubriken ”Bedömning” 
för delegationsbeslut enligt SKL:s rekommendationer. 

2.3. Uppföljning av rekommendationer 

2.2.1 Rekommendation: lämna förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med 
nämndens reglemente 

Iakttagelser
Nämnden har inte lämnat förslag till verksamhetsinriktning i enlighet med nämndens 
reglemente. Det framgår av skriftliga svar att skrivelsen i reglementet avseende att nämnden 
ska lämna förslag till verksamhetsinriktning inte längre är aktuell då nämnden inte har en egen 
rambudget till följd av den omorganisation som skedde av nämnder och förvaltning under 2017. 
Vidare framgår att nämnden inte lämnat förslag på revidering av reglementet till 
kommunfullmäktige men att förslag på revidering är under framtagning.  

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen inte längre är aktuell. Vi noterar att det pågår ett 
1 Numera Sveriges kommuner och regioner (SKR)
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arbete med att ta fram ett förslag på revidering av reglementet. Däremot är vår bedömning att 
en ny rekommendation till nämnden är påkallad för att säkerställa ett aktuellt reglemente.
Utifrån granskningen rekommenderas miljö- och byggnadsnämnden att:

Lämna förslag på revidering av reglemente till kommunfullmäktige i enligt med
nämndens organisations- och budgetförutsättningar.

2.2.3 Rekommendation: tillse att nämndens stickprovskontroller av delegationsbeslut 
genomförs systematiskt

Iakttagelser
Av skriftliga svar framgår att det finns framtagna rutiner för hur stickprovskontroller av 
delegationsbeslut utförs. De dokumenterade rutiner för att systematiskt genomföra 
stickprovskontroller återfinns inom ramen för nämndens internkontrollplan. Av 
internkontrollplanen framgår hur stickprovskontrollerna ska genomföras. Stickprovskontroller 
av delegationsbeslut återfinns i nämndens internkontrollplan för 2018, 2019 och 2020. Av 
protokollgranskning framgår att nämnden under åren 2018, 2019 och 2020 har genomfört 
stickprovskontroller av miljö- och bygglovsenhetens delegationsbeslut. 

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

2.2.4 Rekommendation: tillse att strukturen i bygglovsenhetens och miljöenhetens 
delegationsbeslut utvecklas i enlighet med SKR:s exempelsamling

Iakttagelser
Av skriftliga svar framkommer att bygglovsenheten och miljöenhetens delegationsbeslut infört 
rubriken ”bedömning” i enheternas delegationsbeslut enligt SKR:s rekommendation, vilket 
granskning av mallarna styrker. Vidare framgår det av nämndens grundmall för 
delegationsbeslut att det under rubriken bedömning ska finnas en motivering till beslutet med 
hjälp av hänvisning till lagtexter. Motiveringen ska vara klargörande och anpassad till 
mottagarens kunskapsnivå. Vidare ska rubriken bedömning bemöta eventuella invändningar 
samt påståenden som de berörda har gjort. Om beslutet ska gälla omedelbart ska detta 
motiveras. 

I grundmallen för delegationsbeslut avseende detaljplan för verksamhetsområdet plan ska det 
under rubriken bedömning finnas information om att förslaget överensstämmer med 
detaljplanen samt om ärendet enligt lag uppfyller kriterierna för bygglov och utformningskrav.

Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.
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2.4. Rekommendationer till kommunstyrelsen

Av granskningen framkom även att kommunstyrelsen inte tillsett att styrmodellen var tillräckligt 
förankrad hos verksamheterna. Bedömningen baserades på brister i den interna kontrollen 
hos kommunstyrelsen. 

Utifrån granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att: 
Tillse att enheterna inom verksamhetsområdet planering och myndighet utarbetar
verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell

2.5. Kommunstyrelsens svar på rekommendationen från 2018

I sitt svar på rekommendationen från 2018 uppgav kommunstyrelsen att en verksamhetsplan 
för verksamhetsområdet planering och myndighet var färdigställd vid tid för kommunstyrelsens
svar på rekommendationer. Verksamhetsplanen baserades på överordnade mål och uppdrag. 

2.6. Uppföljning av rekommendationer

2.2.1 Rekommendation: tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och 
myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell

Iakttagelser
Granskningen visar att enheterna tagit fram verksamhetsplan för 2018 och 2019. Det framgår 
även av protokoll att styrelsen tagit del av verksamhetsplanerna för 2018–2019 och 2019. Av 
skriftliga svar framkommer att verksamhetsplanen utarbetades för samtliga enheter2 i
verksamhetsområdet för att skapa enhetlighet, tydlig styrning och planering.

Enligt Kungälvs kommuns styrmodell ska en verksamhetsplan innehålla en beskrivning av hur 
verksamheten ska genomföras utifrån givna ekonomiska ramar, planerade volymer och 
resultatmål. Verksamhetsplanen ska innehålla detaljbudget, resultat- och sektorsmål, 
ansvarsfördelning, handlingsplaner och fastställs av kommunstyrelsen. 

Av granskningen framgår att verksamhetsplanen för planering och myndighet 2018–2019 samt 
i verksamhetsplanen för planering och myndighet 2019 innehåller preciserade utmaningar för 
varje enhet, mål samt hur man ska arbeta med utmaningen under året. I verksamhetsplanerna 
framgår ekonomisk budget samt volymtal för samtliga enheter. Verksamhetsplanerna 
innehåller även beskrivningar av varje enhet och den verksamhet som enheten bedriver. 

Enheterna har i verksamhetsplanen för planering och myndighet 2018–2019 och 
verksamhetsplanen för 2019 i enlighet med styrmodellen upprättat verksamhetsplaner i 
enlighet med gällande styrmodell. Av skriftligt svar framgår att verksamhetsplanen för 2019 
även gäller för 2020. Det framgår dock inte av verksamhetsplanen 2019 att denna även skulle 
gälla för år 2020. Av planen framgår inte hur verksamheten under 2020 ska genomföras utifrån 

2 Bygglovsenheten, miljöenheten, planenheten, kart-och mätenheten samt mark-och 
exploateringsenheten. 
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givna ekonomiska ramar, planerade volymer eller resultatmål. Planen saknar även
detaljbudget, resultat- eller sektorsmål för 2020. 

Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen inte har omhändertagits. Kommunstyrelsen har inte 
tillsett att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetat
verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell för år 2020. 

2.7. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att miljö- och byggnadsnämnden beaktat 
revisionsrapportens rekommendationer. Nämnde har vidtagit åtgärder för två av tre 
rekommendationer. En tidigare rekommendation bedöms inte längre aktuell. Vi bedömer 
däremot att en ny rekommendation är påkallad.

Ny rekommendation:
Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderas lämna förslag på revidering av
reglemente till kommunfullmäktige i enligt med nämndens organisations- och
budgetförutsättningar.

Avseende kommunstyrelsen är vår sammantagna bedömning att rekommendationen inte är 
omhändertagen. Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inte tillsett att enheterna inom 
verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med 
beslutad styrmodell för år 2020.

Följande rekommendation kvarstår:
Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att enheterna inom verksamhetsområde
planering och myndighet utarbetar verksamhetsplaner i enlighet med beslutad
styrmodell.
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3. Uppföljning av granskning av sociala myndighetsnämnden

Syftet med granskningen från 2018 var att bedöma om ärendehandläggning som uppföljning 
och kontroll inom sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde bedrivs ändamålsenligt 
och effektivt. Av granskningen framkom att sociala myndighetsnämnden var utformad som en 
myndighetsnämnd utan egen förvaltning och budget. Verksamheten/förvaltningen som tog 
fram underlagen inför beslut var underställd kommunstyrelsen. Ärendehandläggningen 
hanterades därmed inte inom nämndens åtagande i praktiken. Nämndens arbete utfördes på 
ett annat sätt än vad som beskrevs åligga nämnden enligt reglementet. Det innebar att 
nämndens arbetssätt inte följde det av kommunfullmäktige fastställda reglementet fullt ut. 
Granskningen kom därmed att begränsas till att omfatta nämndens arbete avseende beslut 
mot enskilda samt egenkontroll och uppföljning av beslut mot enskilda.  

Granskningens sammanfattade slutsats var att nämndens arbete avseende beslut mot 
enskilda och egenkontroll samt uppföljning av beslut mot enskilda bedrevs ändamålsenligt och 
effektivt. Av granskningen framkom å andra sidan att nämnden inte helt uppfyllde det uppdrag 
som ålagts nämnden utifrån reglementet.  

Utifrån granskningen rekommenderades sociala myndighetsnämnden att: 

Ta initiativ till att kommunfullmäktige ser över sociala myndighetsnämndens
reglemente. Om reglementet även fortsättningsvis ska vara utformat i sin nuvarande
form bör nämnden agera för att nämnden bereds möjlighet att leva upp till det som
reglementet avser att nämnden ska utföra.

3.1. Sociala myndighetsnämndens svar på rekommendationen 2018

I sitt svar på rekommendationen uppgav nämnden att de ämnade initiera en översyn och 
revidering av sitt reglemente. Revidering fokuserade på att anpassa reglementet utifrån den 
politiska organisationen och förvaltningens uppbyggnad. I svaret skrev nämnden att de i 
huvudsak avsåg att ändra punkter i reglementet avseende § 2 verksamhetens inriktning samt 
göra ändringar i § 5 budget. 

Nämnden uppgav i svaret att tre punkter skulle strykas i § 2 verksamhetens inriktning. Punkter 
som ämnades strykas var:

inom angivna ramar och givna strategiska förutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag på resultatmål för verksamheten och verksamhetsinriktning,
följa upp mål, program och planer samt redovisa uppföljning av resultatmål,
ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras.

I sitt svar uppgav nämnden även att ett tillägg till § 2 verksamhetens inriktning skulle föras in i 
reglementet. Tillägget ämnade behandla att nämnden i sitt arbete även ska beakta 
jämställdhets-, jämlikhets- och folkhälsofrågor samt barnperspektivet. 
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Avseende ändringar i § 5 i reglementet uppgav nämnden i sitt svar att ett tillägg skulle göras 
som förtydligar att sociala myndighetsnämnden inte har någon egen budget. Tillägg som 
nämnden ämnade göra var följande: 

”Den sociala myndighetsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning 
av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Sociala myndighetsnämnden ska dock 
ha möjlighet till full insyn i aktuella kostnader”.

3.2. Uppföljning av rekommendationer

3.2.1 Rekommendation: ta initiativ till att kommunfullmäktige ser över sociala 
myndighetsnämndens reglemente

Iakttagelser
Av sociala myndighetsnämndens sammanträdesprotokoll 2019-06-04 framgår att nämnden 
lämnat förslag på reviderat reglemente till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 
2019-09-05 att revidera reglementet. I av granskning av det reviderade reglementet bekräftas 
att reglementet är utformat så att nämnden utifrån sina organisationsförutsättningar har 
möjlighet att leva upp till det som reglementet avser att nämnden ska utföra.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.
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4. Uppföljning av granskning av överförmyndarnämnden
Syftet med granskningen 2018 var att kartlägga om överförmyndarnämndens verksamhet 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och rättssäkert sätt. Granskningens sammanfattande 
slutsats var att det fanns ett behov av ett förbättrings- och utvecklingsarbete inom Kungälvs 
kommun överförmyndarverksamhet. Granskningen resulterade i 13 rekommendationer.

Utifrån iakttagelser i granskningen gavs överförmyndarnämnden rekommendationer att: 

Reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör nämndens ansvar för
personuppgifter samt budget.
Delegationsförteckningen bör uppdateras där de beslut som inte kan vidaredelegeras
bör framgå.
Ett fastställelsedatum bör tillföras rutinen för granskningsarbetet i syfte att kunna följa
dess aktualitet och legitimitet.
Vi rekommenderar att kansliet bör beakta samtliga former av ställföreträdarskap i
urvalet av djupgranskningar i syfte att minimera risken att vissa kategorier av
ställföreträdarskap inte djupgranskas under en längre period.
Överförmyndarnämnden bör fastställa en målsättning avseende ”när i tid” samtliga
årsräkningar ska vara granskade.
Överförmyndarnämnden bör säkerställa att måluppfyllelsen avseende granskning av
årsräkningar ligger på tillfredsställande nivå. 2017 års måluppfyllelsegrad som
bristande. För 2018 är målet uppfyllt.
Rutiner för ett dokumenterat samt systematiskt internkontrollarbete bör arbetas fram.
Kansliet bör årligen genomföra risk- och väsentlighetsbedömningar i syfte att kunna
prioritera och välja ut aktuella kontrollmål. Riskerna ska utvärderas utifrån lokala
målsättningar samt gällande lagstiftning.
En internkontrollplan bör upprättas årligen, där utvalda kontrollmål ska kontrolleras och
följas upp under aktuellt år.
En uppföljningsrapport av genomförda kontroller bör upprättas årligen.
Begreppet ”socialregister” bör tas bort i intresseblanketten.
Vi anser att överförmyndarnämnden bör besluta om max antal uppdrag i syfte att
minimera sårbarheten vid oförutsedda händelser.
Ett fastställelsedatum bör tillföras rutinen avseende ”misstanke om brott”.

4.1. Överförmyndarnämndens svar på rekommendationer från 2018

Av överförmyndarnämndens svar från 2018 på granskningsrapporten gällande 
rekommendationen om att reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör nämndens 
ansvar för personuppgifter samt budget, uppgav nämnden att en uppdatering av reglementet 
skulle ske under våren 2019. Vidare uppgav nämnden att en uppdatering av 
delegationsförteckningen skulle genomföras. Angående rekommendation om att kansliet bör 
beakta samtliga former av ställföreträdarskap i urvalet av djupgranskningar, svarade nämnden 
att det redan förelåg en tillfredställande rutin för granskning av redovisningshandlingar. 

Av svaret framgick att nämnden från och med 2019, årligen skulle fastställa mål för när 
samtliga årsräkningar ska vara granskade.
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Vidare uppgav nämnden i sitt svar att en internkontrollplan och ett riskregister för 2019 var 
upprättat. I internkontrollplanen framgår vilka processer och rutiner som ska kontrolleras under 
året, vilket riskvärde respektive process har, hur kontrollen ska genomföras samt vid vilken 
tidpunkt på året som resultatet ska rapporteras till överförmyndarnämnden. Nämnden uppgav 
även i svaret att en internkontrollplan samt riskregister årligen kommer fastställas av 
överförmyndarnämnden.  

Avslutningsvis uppgav nämnden i sitt svar att begreppet ”socialregister” var borttaget från 
intresseanmälningsblanketten. Vidare svarade nämnden att de beslutat om riktlinjer för antal 
uppdrag per ställföreträdare. Nämnden uppgav även att fastställelsedatum för rutinen ”Rutiner 
vid misstanke om brott” hade tillförts. 

4.2. Uppföljning av rekommendationer

4.2.1 Rekommendation: reglementet bör kompletteras med paragrafer som berör 
nämndens ansvar för personuppgifter samt budget

Iakttagelser 
I skriftliga svar framkommer att förslag till ändringar har lämnats för 3§ samt 6§ i 
överförmyndarnämndens reglemente. Av sammanträdesprotokoll 2019-06-12 framgår att 
nämnden lämnat förslag till kommunfullmäktige om ändring av 3§ och 6§ i 
överförmyndarnämndens reglemente. Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-05 att 
överförmyndarnämndens reglemente skulle revideras i enlighet med nämndens förslag. 

I reviderat reglemente finns förtydligande av nämndens ansvar för personuppgifter i enlighet 
med dataskyddsförordningen samt budget och redovisningsskyldighet. I det reviderade 
reglementet är det även förtydligat att överförmyndarnämnden inte har en egen budget samt 
att alla kostnader av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Överförmyndar-
nämnden ska dock ha möjlighet till full insyn i aktuella kostnader. 

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.2 Rekommendation: delegationsförteckningen bör uppdateras där de beslut som 
inte kan vidaredelegeras bör framgå 

Iakttagelser 
Av skriftligt svar framgår att delegationsordningen inte har uppdaterats med förtydligande om 
vilka beslut som inte kan delegeras3. Förvaltningen framhåller att det inom 
överförmyndarnämndens verksamhet är tydligt förankrat att det som inte är med i 
delegationsordningen måste till överförmyndarnämnden för beslut. Vidare uppger
förvaltningen att det tydligt framgår i föräldrabalken (19 kap. § 14) vilka frågor endast 
överförmyndarnämnden kan besluta om.  

3 Av granskningen från 2018 avses ”vidaredelegering” beslut som inte får delegeras av nämnd.
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Bakgrunden till granskningens rekommendation var att det bör framgå vilka beslut som ej får 
delegeras. Enligt granskningen får inte framställning eller yttranden till kommunfullmäktige
delegeras. Beslut avseende entledigande av god man eller förvaltare på grund av olämplighet, 
beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, beslut om vitesföreläggande får inte heller 
delegeras utan ska beslutas av överförmyndaren/överförmyndarnämnden.  

I föräldrabalken 19 kap. 14 § uppges: 
”En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på något annat 
sätt än av nämnden samfällt eller av överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 
kap. 20 § att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att 
häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite.”

Av kommunallagens 6 kap. 38 § framgår vilka ärenden som inte får delegeras från nämnd till 
förvaltning. Delegering innebär överföring av beslutanderätten från en nämnd åt presidiet, till 
ett utskott, en ledamot eller ersättare samt till anställd i kommunen. Av 
delegationsförteckningen ska framgå vilka beslut som är delegerat från nämnd. 
Beslutsärenden som inte framgår av delegeringsförteckningen är därmed att anses inte vara 
delegerade och ska beslutas av nämnd.  

Bedömning 
Av delegeringsförteckning ska beslutsärenden som är delegerade från nämnden framgå. 
Beslut som inte är delegerade i enlighet med delegeringsförtekningen ska beslutas av nämnd. 
Utifrån att det i nämndens delegeringsförteckning framgår vad som är delegerat är vår 
bedömning att rekommendationen inte är aktuell och därmed kan avskrivas.  

4.2.3 Rekommendation: ett fastställelsedatum bör tillföras rutinen för 
granskningsarbetet i syfte att kunna följa dess aktualitet och legitimitet 

Iakttagelser 
I svar på skriftliga frågor framkommer att det till rutindokumentet tillförts ett datum för senaste 
ändring. Enligt överförmyndarnämndens granskningsprotokoll och granskning av denna rutin
framgår datum för senaste ändring av dokumentet. 

Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.4 Rekommendation: vi rekommenderar att kansliet bör beakta samtliga former av 
ställföreträdarskap i urvalet av djupgranskningar i syfte att minimera risken att vissa 
kategorier av ställföreträdarskap inte djupgranskas under en längre period

Iakttagelser
Av svar på skriftliga frågor framkommer att nämnden årligen ska fastställa riktlinjer för 
granskning där det framgår vilka akter som ska djupgranskas. Urvalet sker baserat på 
huvudmannens födelsedatum. Vidare framkommer att det inte görs någon skillnad på vilken 
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form av ställföreträdarskap det gäller. Av skriftligt svar framkommer även att de 
ställföreträdarskap som inte omfattas av redovisningsskyldighet enligt 13 kap 2 §
föräldrabalken, inte djupgranskas. 

Enligt kommunkansliets tjänsteskrivelse Riktlinjer för granskning 2020 framgår att urvalet av 
djupgranskningar är konstruerat för att säkerställa att samtliga årsräkningar blir djupgranskade 
minst vart tredje år. Av protokoll framgår att nämnden beslutat om riktlinjer för granskningar.
Av riktlinjerna ska djupgranskning ske genom att årsräkningarna där huvudmännen är födda 
dag 21–31 i månaden djupgranskas under 2020. Vidare ska djupgranskning ske av de ärenden 
som tillkommit under 2019 och i de ärenden där ställföreträdaren är ny för ärendet. Vid ärenden 
där det finns en större differens i årsräkningen än 500 kr, eller annan typ av oklarhet ska 
djupgranskning ske. Det framgår emellertid inte av nämndens beslut för granskning att 
nämnden säkerställt att samtliga former av ställföreträdarskap granskas av kansliet minst vart 
tredje år.  

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen har omhändertagits. Av nämndens beslut 
framkommer dock inte intervallet för djupgranskning, men av kansliets riktlinjer ingår intervall 
för djupgranskning av ställföreträdarskap. 

4.2.5 Rekommendation: överförmyndarnämnden bör fastställa en målsättning avseende 
”när i tid” samtliga årsräkningar ska vara granskade 

Iakttagelser 
I svar på skriftliga frågor uppger överförmyndarnämnden att från och med granskningsåret 
2019 fastställer nämnden årligen mål för när samtliga årsräkningar ska vara granskade. Varje 
år beslutar överförmyndarnämnden om riktlinjer för granskning. Av nämndens 
sammanträdesprotokoll framgår allmänna riktlinjer för hur överförmyndarnämnden ska hantera 
och granska årsräkningarna. Av riktlinjerna framgår det att överförmyndarnämnden har som 
mål att samtliga årsräkningar ska vara granskade vid årsskiftet 2020/2021.   

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen. 

4.2.6 Rekommendation: överförmyndarnämnden bör säkerställa att måluppfyllelsen 
avseende granskning av årsräkningar ligger på tillfredsställande nivå 

Iakttagelser 
I sitt svar på skriftliga frågor uppger överförmyndarnämnden att när nämnden fastställer 
riktlinjer för granskningen inför kommande år, fastslås även att nämnden i juni månad på
samtliga följande sammanträden under året ska rapportera till överförmyndarnämnden hur stor 
del av årsräkningarna som är granskade.  

Från granskningen 2018 framkom att måluppfyllelsen avseende granskningar av årsräkningar
inte låg på en tillfredsställande nivå under 2017. Detta anges bero på att tre handläggare 
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slutade sina anställningar under 2017. Överförmyndarnämnden har satt upp mål på att 80
procent av inkomna årsräkningar ska vara granskade den 1 juli 2020. Genom att sätta upp mål 
och angivelser om när 80 procent av inkomna årsräkningar ska vara granskade, säkerställer 
nämnden att måluppfyllelsen för granskning av årsräkningar ligger på en tillfredsställande nivå.

Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.7 Rekommendation: rutiner för ett dokumenterat samt systematiskt 
internkontrollarbete bör arbetas fram

Iakttagelser

Av på skriftliga frågor framkommer att det årligen upprättas en internkontrollplan och ett 
riskregister. Av internkontrollplanen framgår vilka processer och rutiner som ska kontrolleras 
under året, vilket riskvärde respektive process har, hur kontrollen ska genomföras samt vid 
vilken tidpunkt på året som resultatet ska rapporteras till överförmyndarnämnden. Vidare 
uppges att det pågår ett arbete med nästkommande års internkontrollplan. 

Enligt överförmyndarnämndens internkontrollplan från 2020 framgår identifierade områden, 
vilken risk som bedöms finnas inom respektive område, konsekvensen av risken och 
bakomliggande orsak till risken. Det framgår även hur kontrollen genomförs samt hur 
kontrollen ska redovisas till nämnden under året. 

Bedömning
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.8 Rekommendation: kansliet bör årligen genomföra risk- och 

väsentlighetsbedömningar i syfte att kunna prioritera och välja ut aktuella kontrollmål 

Iakttagelser 
Av skriftligt svar framgår att en risk- och väsentlighetsanalys genomförs av förvaltningen i 
samråd med nämnden inför framtagandet av internkontrollplanen. Internkontrollplanen 
revideras årligen och aktualiseras. I nämndens internkontrollplan för 2020 framgår vilka 
prioriterade riskområden som ska granskas, kontrollmoment samt hur kontrollerna ska
redovisas till nämnd. 

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.9 Rekommendation: en internkontrollplan bör upprättas årligen, där utvalda 
kontrollmål ska kontrolleras och följas upp under aktuellt år 

Iakttagelser 
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Av svar på skriftliga frågor framgår att det årligen upprättas en internkontrollplan med utvalda 
kontrollmål som ska kontrolleras under året. När de ska kontrolleras och kontrollernas frekvens 
är en del av internkontrollplanen.  

Enligt överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020 framgår vilka riskområden som ska 
kontrolleras samt hur de ska kontrolleras och vid vilka tidpunkter riskområdet ska granskas. 
Av internkontrollplanen framgår att tidpunkten för granskning sker under aktuellt år. 

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen. 

4.2.10 Rekommendation: en uppföljningsrapport av genomförda kontroller bör 
upprättas årligen 

Iakttagelser 
Av svar på skriftliga frågor framgår att rapport om genomförda kontroller utifrån den aktuella 
internkontrollplanen genomförs muntligen under angivna sammanträden. Undantag gäller för 
fördelning av arvodeskostnaderna där statistik hämtas från Wärna4 och redovisas för nämnden 
i skriftlig form.  

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen. 

4.2.11 Rekommendation: begreppet ”socialregister” bör tas bort i intresseblanketten

Iakttagelser 
Av svar på skriftliga frågor framgår att begreppet ”socialregister” tagits bort från 
intresseanmälningsblanketten. Begreppet ”socialregister” framgår inte i överförmyndar-
nämndens blankett för intresseanmälan.  

Bedömning 
Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen. 

4.2.12 Rekommendation: överförmyndarnämnden bör besluta om max antal uppdrag i 
syfte att minimera sårbarheten vid oförutsedda händelser

Iakttagelser 
Enligt svar på skriftliga frågor framkommer att beslut om riktlinjer för antal uppdrag per 
ställföreträdare tagits. Av protokoll från 2019-02-13 framgår att nämnden antagit riktlinjer om 
maximalt tio uppdrag per ställföreträdare. Om nämnden bedömer det lämpligt att förordna en 
ställföreträdare fler än tio uppdrag så kan överförmyndarnämnden ta upp frågan till beslut i
överförmyndarnämnden, som har möjlighet att lämna dispens från riktlinjen. 

Bedömning 

4 Wärna är ett digitalt systemstöd som används för överförmyndarhantering.



12 Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente - MOBN2020/0767-1 Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente : MOBN2020-0931-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 942568_1_1

15

Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.2.13 Rekommendation: ett fastställelsedatum bör tillföras rutinen avseende 
”misstanke om brott”

Iakttagelser

Av svar på skriftliga frågor framgår att ett fastställelsedatum har tillförts rutinen avseende 
”Rutiner vid misstanke om brott”, vilket dokumentgranskning verifierar.

Bedömning

Vår bedömning är att rekommendationen är omhändertagen.

4.3. Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att överförmyndarnämnden har omhändertagit revisionsrapportens 
rekommendationer.
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5. Sammanfattande bedömning samt ny och kvarstående
rekommendationer

Syftet med den uppföljande granskning har varit att bedöma hur miljö- och byggnadsnämnden,
kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden omhändertagit 
de rekommendationer kommunrevisionen lämnade i 2018 års revisionsrapporter. 

Utifrån uppföljningen är vår bedömning att nedanstående nya rekommendation är påkallad för 
miljö- och byggnadsnämnden

lämna förslag på revidering av reglemente till kommunfullmäktige i enligt med
nämndens organisations- och budgetförutsättningar

Utifrån uppföljningen är vår bedömning att nedanstående rekommendation kvarstår för 
kommunstyrelsen

tillse att enheterna inom verksamhetsområde planering och myndighet utarbetar
verksamhetsplaner i enlighet med beslutad styrmodell

Göteborg den 23 oktober 2020

Elin Forså Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1. Källförteckning 

Miljö- och byggnadsnämnden

Delegationsbeslut – Registrering av anläggning för livsmedelsverksamhet 2019-01-03
Delegationsbeslut – Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på Lövön 1:7
2019-01-30
Delegationsbeslut – Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2019-01-23
Delegationsbeslut – Beslut om tillstånd för eget omhändertagande av uttjänt fosformaterial
från fosforkälla 2019-02-07
Delegationsbeslut – Föreläggande om att skicka in foton, installationsintyg med
kontrollplan och kopia på skötsel-och serviceavtal 2019-02-12
Delegationsbeslut – Beslut om föreläggande gällande efterbehandling av förorenad mark
2019-02-19
Delegationsbeslut – Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2019-03-11
Delegationsbeslut – Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2019-03-22
Delegationsbeslut – Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus 2019-03-27
Delegationsbeslut - Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2019-12-04
Delegationsbeslut - Beslut om föreläggande att transportera bort båtvrak från fastigheten
Kyrkeby S:3, Kungälvs kommun 2019-12-19
Delegationsbeslut - Registrering av anläggning för livsmedelsverksamhet 2019-12-20
Delegationsbeslut - Krav på att åtgärda gödsellagring och avfallsförvaring 2020-03-19
Delegationsbeslut - Beslut om avgift för handläggning av anmälan enligt miljöbalken 2020-
03-06
Delegationsbeslut - Beslut om att förbjuda och förelägga verksamhet på fastigheten
Dössebacka 4:2, Kungälv kommun 2020-05-05
Delegationsbeslut - Beslut om försiktighetsåtgärder i samband med återanvändning av
avfall i anläggningsändamål för att bygga serviceväg på fastigheten Lunna 1:2, Kungälvs
kommun 2020-05-13
Delegationsbeslut - Beslut om föreläggande gällande efterbehandling av PCB förorenad
byggnad 2020-05-28
Exempel-beslut om förhandsbesked-planering och myndighet 2020-06-15
Exempel-bygglov 1-planering och myndighet 2020-06-23
Exempel-bygglov 2-planering och myndighet 2020-08-06
Exempel på bygglovs redovisning av utvalda delegationsbeslut- Harestads-kroken
Exempel på bygglovs redovisning av utvalda delegationsbeslut - Aröd 2020-08-13
Exempel på miljös redovisning av utvalda delegationsbeslut - Aröd 180 höns
Grundmall-delegationsbeslut-miljö
Grundmall-delegationsbeslut-plan
Intern kontrollplan 2019
Intern kontrollplan 2020
Intern kontrollrapport 2019
Intern kontrollrapport 2020
Lista delegationsbeslut 2019
Lista delegationsbeslut 2020
Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 2017-06-16
Planering och myndighet - Verksamhetsplan 2018–2019
Planering och myndighet - Verksamhetsplan 2019
Protokollsutdrag-svar till kommunrevisionen på granskningsrapport 2018-06-19
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Redovisning 2019-års internkontroll 2019-10-16
Rutin vid redovisning av delegationsbeslut
Sammanträdesprotokoll - beslut internkontrollplan 2019-11-14
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-01-18
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-02-15
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-03-15
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-04-19
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-05-17
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-06-19
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-08-21
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-09-27
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-10-25
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-11-21
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2018-12-13
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-01-24
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019- 02-21
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019- 03-21
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-04-25
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019- 05-23
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019- 06-18
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-08-22
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-09-12
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-10-10
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-11-14
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2019-12-12
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-01-16
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020- 02-27
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-04-02
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-04-23
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-05-20
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-06-18
Sammanträdesprotokoll redovisning delegationsbeslut 2020-08-13
Skrivelse till revisionen- Svar inom ramen för uppföljande granskning 2020-08-26
Styrmodell Kungälv kommun 2015-12-10-2023-12-31
Svar till kommunrevisionen på granskningsrapport 2018-05-28

Kommunstyrelsen

Planering och myndighet - Verksamhetsplan 2018–2019
Planering och myndighet - Verksamhetsplan 2019
Protokollsutdrag – Svar på granskningsrapport - Granskning av verksamhetsstyrning inom
miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20
Skrivelse till revisionen - Svar inom ramen för uppföljande granskning 2018,
kommunstyrelsen 2020-08-26
Tjänsteskrivelse – Svar på granskningsrapport – Granskning av verksamhetsstyrning inom
miljö- och byggnadsnämnden 2018-07-16

Sociala myndighetsnämnden

Protokollsutdrag kommunfullmäktige – revidering av sociala myndighetsnämndens
reglemente 2019-09-05



12 Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente - MOBN2020/0767-1 Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente : MOBN2020-0931-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 942568_1_1

19

Protokollsutdrag kommunstyrelsen – revidering av sociala myndighetsnämndens
reglemente 2019-06-19
Protokollsutdrag sociala myndighetsnämnden – revidering av sociala 
myndighetsnämndens reglemente 2019-06-04
Protokollsutdrag – svar på granskningsrapport – granskning av sociala 
myndighetsnämnden 2019-02-28
Reglemente för Kungälvs kommuns sociala myndighetsnämnd 2019-09-05
Skrivelse till revisionen – svar inom ramen för uppföljande granskning 2018, sociala
myndighetsnämnden 2020-08-26
Tjänsteskrivelse – Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente 2020-07-07
Tjänsteskrivelse – skrivelse angående planerade åtgärder med anledning av
revisionsrapport 2019-02-08
Tjänsteskrivelse – svar på granskningsrapport - granskning av sociala 
myndighetsnämnden 2019-02-08

Överförmyndarnämnden

Blankett intresseanmälan
Förslag på reviderat reglemente 2019-05-08
Granskningsprotokoll och granskningsrutin 2020-06-18
Intern kontrollplan 2020
Protokollsutdrag kommunfullmäktige – Revidering av överförmyndarnämndens
reglemente 2019-09-05
Protokollsutdrag kommunstyrelsen – Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
2019-08-14
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-17 
Sida 1 (1) 
 

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 212/2020 

Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente 
(Dnr MOBN2020/0767) 
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente 
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt 
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, följt av en 
grundläggande granskning 2019, på uppdrag av Kommunrevisionen. I efterföljande 
granskningsrapport framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet 
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man 
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar.  

 
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och 
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta 
avsnittet Redovisningsskyldighet (6 §), och föreslagen revidering innebär ett kompletterande 
stycke som beskriver nämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även några 
mindre redaktionella och grammatiska förbättringar. 
 
Upprättat förslag till revidering av Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente föreslås antas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente 
Bilaga Förslag till revidering MOBN 
Bilaga Reglemente för Kungälvs kommuns miljö-och byggnadsnämnd - Ny version 
Bilaga MOBN2020-0931-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 942568_1_1 
Bilaga MOBN2020-0931-1 Utredning - uppföljning av 2018 års granskningar 942085_1_1 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat 

förslag. 
__________ 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

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

 

1(3) 

Handläggarens namn 
Fredrik Skreberg  

2020-12-22 

 
 
 
 

Utbetalning av partistöd 2021 (Dnr KS2020/2056-1) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas 
årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2021 till: 
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600) 
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)  
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600) 
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600) 
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600) 
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600) 
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600) 
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600) 
 
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till 
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).” 
 

Juridisk bedömning  
Förslaget bedöms vara förenligt med kommunallagen.  
 
Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller 
från innevarande mandatperiod. Lagstiftarens krav att Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut 
om utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras, kan synas överflödigt. 
Utbetalningen har hittills varit en verkställighet av de regler fullmäktige fastställt. Kravet får 
dock ses mot bakgrund av de nya reglerna om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen 
och kravet på redovisning 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2014 (KF § 137) bland annat att anta regler 
för partistöd i Kungälvs kommun. Varje parti med representation Kommunfullmäktige 
erhåller per år dels  
 
ett grundstöd som uppgår till 13 600 kr per parti och år, samt 
ett mandatstöd som uppgår till 10 000 kronor per mandat och år. 
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Nivån för partistödet skall prövas i början på varje mandatperiod.  
 
Det lokala partistödet i Kungälvs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 30 §.  
 
Partierna har att senast den 30 juni 2021 lämna en redovisning av partistödets användning 
under 2020.  
 
En redovisning av partistödets användning för 2019 skulle lämnats in senast den 30 juni 2020. 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 32 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande 
år.  
 
Alla partier inkom med redovisning för 2019 i tid. Se bilagor.  
 

Verksamhetens bedömning 
Förvaltningen har noterat att alla partier har kommit in med redovisning i tid och gör ingen 
övrig bedömning utöver det.  Kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att betala ut 
partistöd i enlighet med angiven redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs 
kommun. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Ärendet har ingen direkt koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen 
nedan särskilt kan nämnas.  
 
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.  
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Antaget styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun” reglerar 
förutom kommunallagen möjligheten och formerna för utbetalning av partistöd.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Alla partier representerade i kommunfullmäktige behandlas på samma sätt utifrån regler för 
kommunalt partistöd i Kungälvs kommun.  
 

Ekonomisk bedömning 
Den totala summan för partistöd i Kungälvs kommun enligt ovan uträkning ligger på 648 800 
kr. Finansiering sker inom budgeterad ram. 
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Förslag till kommunfullmäktige  
Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven 
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt 
nedan:  
 
Socialdemokraterna: 163 600 kr 
Moderaterna: 133 600 kr 
Sverigedemokraterna: 93 600 kr  
Utvecklingspartiet: 73 600 kr  
Liberalerna: 63 600 kr  
Centerpartiet: 53 600 kr  
Kristdemokraterna: 53 600 kr  
Vänsterpartiet: 43 600 kr  
Miljöpartiet: 33 600 kr  

 
 

 
Haleh Lindqvist  Erik Lindskog  
kommundirektör  administrativ chef  
 
 
Expedieras till:   Ekonomienheten, SOLTAK AB 

För kännedom till:  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

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 
Ida Andersson  

2020-12-01 

 
 
 
 

Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 (Dnr KS2020/1481-4) 
Sammanfattning 
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för del av fastigheten 
Lefstad 3:23. Sökande är Derome Hus AB. I ansökan bifogad illustrationsplan visar föreslagen 
åtgärd. Förslaget rymmer totalt 18 bostäder, enfamiljshus.   
 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 pekas 
området ut som möjligt bebyggelseområde 2050.  
 
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan eftersom området är 
utpekat för bostadsutveckling och ligger inom tätortsavgränsningen. Föreslagen åtgärd ligger 
dock på jordbruksmark. Jordbruksmark får enbart tas i anspråk för bebyggelse och 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov 
inte kan tillgodoses på annan mark. Byggnation av 18 enfamiljshus bedöms inte vara ett 
väsentligt allmänintresse. Det finns mark inom Kärna tätortsavgränsning som bättre lämpar sig 
för bebyggelse innan byggnation på jordbruksmark sker. Den sammantagna bedömningen är 
att ett negativt planbesked bör ges.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områdets placering i Kärna  
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Juridisk bedömning  
Eventuell planläggning kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.  
 
Miljöbalken 2 kap. 6§ anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och bakgrund.  
 
Miljöbalken 3 kap. 4§ anger att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
att detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.  
 

Bakgrund 
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för fastigheten Lefstad 
3:23. Sökande är Derome Hus AB. I ansökan bifogad illustrationsplan visar föreslagen åtgärd. 
Förslaget rymmer totalt 18 bostäder, enfamiljshus med trädgårdar samt gemensam parkyta.  
 
Aktuell fastighet är belägen i Kärna, ca 10 km väster om Kungälvs tätort. Fastigheten ligger 
invid Lyckevägen, ca 400 meter söder om Kärna centrum. Aktuellt område omfattar ca 1,6 
hektar som idag består av jordbruksmark.  
 
Området är utpekat för nya bostäder 2050 i översiktsplanen. Översiktsplanen lyfter även fram 
viktiga avvägningar och utredningsbehov vid ett eventuellt framtida planarbete. Bland annat 
måste de geotekniska förutsättningarna utredas då den leriga jordmånen innebär skredrisk. 
Översiktsplanen lyfter också fram att VA-försörjningen måste utredas.  
 
Kapaciteten i VA-ledningsnätet för Kärna och Tjuvkilsområdet är i dagsläget överbelastat. 
Under nu kända förutsättningar kan aktuellt område anslutas till det kommunala VA-nätet 
först under 2023 eller 2024.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuellt område. 
 

Inom aktuellt område finns två stenmurar (cirka 150 och 200 meter långa). Stenmurar på 
jordbruksmark omfattas av biotopskydd och för att ta bort stenmurarna kräver dispens från 
länsstyrelsen. Vid eventuell exploatering krävs det därför kompensationsåtgärder för att 
dispens ska bli aktuellt. Kompensationsåtgärderna kan bland annat innebära att stenmurarna 
måste byggas upp på annan plats, som mur eller stenröse, och skyddas.  
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Lyckevägen genererar höga trafikbullernivåer som påverkar en eventuell exploatering.  

 

Verksamhetens bedömning 
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan eftersom området är 
utpekat för bostadsutveckling och ligger inom tätortsavgränsningen. Inriktningen i 
översiktsplanen är dock att varje samhälle ska kompletteras och utvecklas från de inre delarna 
och växa utåt. Det innebär att nya områden ska tillkomma i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse.  
 
Föreslagen åtgärd ligger på jordbruksmark. Jordbruksmark får enbart tas i anspråk för 
bebyggelse och anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
om detta inte kan tillgodoses på annan mark. Byggnation av 18 enfamiljshus bedöms inte vara 
ett väsentligt allmänintresse.  
 
Översiktsplanen pekar ut ett flertal områden för bostadsutveckling 2020 och 2050 inom 
tätortsavgränsningen för Kärna, som inte är lokaliserade på jordbruksmark, vilka hade varit 
lämpliga för byggnation innan aktuellt förslag blir aktuellt.  

 
Den sammantagna bedömningen är att ett negativt planbesked bör ges.  
 
Om kommunstyrelsen väljer att besluta om positivt planbesked ska i beslutet anges den 
tidpunkt då planläggningen bedöms att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva detaljplan (enligt 5 kap. 5 § PBL). Om återremittering av ärendet till 
förvaltningen sker, ska förvaltningen ge sin bedömning hur saken påverkar 
investeringsplaneringens tidplan, befolkningsprognosen och eftersträvad tillväxttakt utifrån vid 
den tidpunkten kända förhållanden. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med Kommunstyrelsens resultatmål om att planberedskap 
ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Agenda 2030 bedöms inte vara relevant då större delen av de delmål som Agenda 2030 
behandlar rör åtgärder på en högre nivå än aktuellt ärende. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
ÖP 
Gällande översiktsplan 2010, laga kraftvunnen 2012, anger för del av fastigheten 
bostadsutveckling 2050. Översiktsplanen lyfter även fram viktiga avvägningar och 
utredningsbehov, bland annat för de geotekniska förutsättningarna.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Föreslagen åtgärd innebär utveckling av ett bostadsområde lättillgängligt med gång- och 
cykelväg, 400 meter till bussterminalen i Kärna.  
 
För de boende i närheten av området innebär föreslagen åtgärd en förändrad landskapsbild.  
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Ekonomisk bedömning 
Eventuell planläggning bekostas av sökande genom upprättandet av ett plankostnadsavtal.  
 
Föreslagen åtgärd innebär investeringar i utbyggnad av VA.  

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).  

 
 

Avgift: 14 190  
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas.  

 

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Derome Hus AB, Stålgatan 7, 432 32 Varberg 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling   
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling  
Pernilla Esping, PoP/Samhälle och utveckling  
Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida 1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 173/2020 

Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 (Dnr KS2020/1481) 
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för del av fastigheten 
Lefstad 3:23. Sökande är Derome Hus AB. I ansökan bifogad illustrationsplan visar föreslagen 
åtgärd. Förslaget rymmer totalt 18 bostäder, enfamiljshus.   
 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 pekas 
området ut som möjligt bebyggelseområde 2050.  
 
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan eftersom området är 
utpekat för bostadsutveckling och ligger inom tätortsavgränsningen. Föreslagen åtgärd ligger 
dock på jordbruksmark. Jordbruksmark får enbart tas i anspråk för bebyggelse och 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov 
inte kan tillgodoses på annan mark. Byggnation av 18 enfamiljshus bedöms inte vara ett 
väsentligt allmänintresse. Det finns mark inom Kärna tätortsavgränsning som bättre lämpar sig 
för bebyggelse innan byggnation på jordbruksmark sker. Den sammantagna bedömningen är 
att ett negativt planbesked bör ges.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).  

 
 

Avgift: 14 190  
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas.  

 
__________ 
 
Expedieras till:   Derome Hus AB, Stålgatan 7, 432 32 Varberg 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling   
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling  
Pernilla Esping, PoP/Samhälle och utveckling  
Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling  
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Sammanträdesdatum  2020-12-08 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 173/2020 

Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 (Dnr KS2020/1481) 
Syftet med ansökan är att upprätta en detaljplan för bostadsändamål för del av fastigheten 
Lefstad 3:23. Sökande är Derome Hus AB. I ansökan bifogad illustrationsplan visar föreslagen 
åtgärd. Förslaget rymmer totalt 18 bostäder, enfamiljshus.   
 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan sedan tidigare. I översiktsplan 2010 pekas 
området ut som möjligt bebyggelseområde 2050.  
 
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan eftersom området är 
utpekat för bostadsutveckling och ligger inom tätortsavgränsningen. Föreslagen åtgärd ligger 
dock på jordbruksmark. Jordbruksmark får enbart tas i anspråk för bebyggelse och 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov 
inte kan tillgodoses på annan mark. Byggnation av 18 enfamiljshus bedöms inte vara ett 
väsentligt allmänintresse. Det finns mark inom Kärna tätortsavgränsning som bättre lämpar sig 
för bebyggelse innan byggnation på jordbruksmark sker. Den sammantagna bedömningen är 
att ett negativt planbesked bör ges.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Lefstad 3:23 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2§ Plan- och bygglagen (PBL).  

 
 

Avgift: 14 190  
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas.  

 
__________ 
 
Expedieras till:   Derome Hus AB, Stålgatan 7, 432 32 Varberg 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling   
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling  
Pernilla Esping, PoP/Samhälle och utveckling  
Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling  
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Handläggarens namn 
Erik Liedner  

2020-12-01 

 
 
 
 

Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl (Dnr KS2020/1510-2) 
Sammanfattning 
Ansökan avser att på fastigheterna Koggen 1, Koggen 2 och Koggen 3 planlägga för bostäder 
med inslag av butiker. Anledning till att sökanden ansöker om planläggning är att Orkla, som 
äger grannfastigheterna Fabrikerna 4 och 11, har ansökt om planändring till bostäder, butiker 
och verksamheter inom sina fastigheter. Med tanke på kexfabriksområdets planerade 
omdaning med tyngdpunkt på bostäder tror sökanden att en likartad omdaning av Koggen 1-3 
bidrar till en helhetsmässigt bättre fungerande stadsdel jämfört med om nuvarande verksamhet 
på Koggen 1-3 (uthyrningsverksamhet för kontor, restaurang och gym samt markparkering) 
skulle fortsätta. 
 
Fastigheterna Koggen 1-3 mäter tillsammans 9.500 kvm. Lagfaren ägare och sökande är 
AR Koggen AB. Sökanden har i nuläget inga konkreta idéer om tänkt utformning av bostäder 
på fastigheterna utan anser att förslag på utformning bäst tas fram i samverkan med 
kommunens planenhet i syfte att uppnå en bra helhet för hela området runt kexfabriken. 
Sökanden anser att en rimlig exploatering torde uppgå till mellan 12.000 och 15.000 kvm BTA. 
 
En planläggning enligt intentionerna i ansökan bedöms vara lämplig. Kommande planering av 
fastigheterna Koggen 1-3 föreslås ske samordnat med planeringen för kexfabrikens område. 
Som framgår av planbeskedet för kexfabriksområdet föreslås att nästa skede i planeringen är 
framtagande av ett planprogram. Den markremsa som ägs av kommunen och som ligger 
mellan Koggen 1-3 och kexfabriksområdet bör ingå programområdet. 
 
Ett positivt planbesked föreslås. 

 

Juridisk bedömning  

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 

Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 

Bakgrund 
Ansökan gäller ny detaljplan för fastigheterna Koggen 1, Koggen 2 och Koggen 3 (i det 
följande benämnt ”Fastigheten”) som tillsammans mäter cirka 9.500 kvm. Se bilaga Kartor. 
Ansökan avser planläggning för bostäder med inslag av butiker. Sökanden anser att en rimlig 
exploatering torde uppgå till mellan 12.000 och 15.000 kvm BTA. 



15 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl - KS2020/1510-2 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl : Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl

 
 
 

 
 

2(9) 

 
Lagfaren ägare till Fastigheten är AR Koggen AB som också är sökanden.  
 
Enligt gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, ligger Fastigheten inom ett område 
som betecknas som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde”.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan med aktnummer 1734, lagakraftvunnen 1980-09-19. 
Detaljplanen medger specialområde småbåtshamn samt, i en remsa närmast gatan, 
allmänplatsmark park. Areal på mark där byggnad får uppföras är cirka 2.700 kvm och tillåten 
byggnadshöjd är 8,5 m. Längs Fastighetens östra gräns finns en remsa med bestämmelsen 
planterat område. 

 
Anledning till att sökanden ansöker om planläggning är att Orkla, som äger grannfastigheterna 
Fabrikerna 4 och 11, har ansökt om planändring till bostäder, butiker och verksamheter inom 
sina fastigheter. 
 
Genom att kexfabriksområdet omdanas tror sökanden att det helhetsmässigt blir ett bättre 
boende i området om Fastighetens verksamhetsmiljö med tillhörande markparkeringsytor 
försvinner samt att man ser svårigheter att bedriva nuvarande verksamhet helt omsluten av 
bostäder. 
 
Sökanden har i nuläget inga konkreta idéer om tänkt utformning av bostäder på Fastigheten 
utan anser att förslag på utformning bäst tas fram i samverkan med kommunens planenhet i 
syfte att uppnå en bra helhet för hela området runt kexfabriken. 
 
Beskrivning av Fastigheten och dess omgivning 
Fastigheten ligger vid Nordre älv som ligger i söder. Ett stycke av fastigheten sticker ut i älven. 
 
I väster angränsar Fastigheten till Älvparken, en aktivitetspark med stora öppna gräsytor för 
solbad och bollspel, boule, grillplats och utomhusgym. Fastighetens restaurang och hamnkrog 
ligger på gränsen till parken och interagerar i viss mån med denna, bl a har restaurangen en 
terrass varifrån man blickar ut över parken. I parken arrangeras återkommande och tillfälliga 
evenemang, till exempel idrottsevenemang och festivaler. 
 
Utefter Fastighetens norra sida löper Västra Strandgatan. I höjd med Fastighetens nordöstra 
hörn, där Västra Strandgatan gör en nittiograderskrök norrut, byter gatan namn till Trädgårds-
gatan. Norr om Västra Strandgatan / väster om Trädgårdsgatan breder villaområdet 
Trädgårdsstaden ut sig. Mittemot Fastighetens östligaste del vetter dock gaveln till ett 
trevånings flerbostadshus, en långsträckt byggnad som idag utgör ett äldreboende och som 
följer Trädgårdsgatans sydligaste del.  
 
Öster om Fastigheten ligger kexfabrikens område som är instängslat. 
 
Mellan Fastigheten och kexfabrikens område finns en markremsa som tillhör kommunen 
(tillhör stamfastigheten Gärdet 1:1). Den är cirka tolv meter bred och ligger i Trädgårdsgatans 
förlängning. En gångbana leder från Trädgårdsgatan via markremsan och ner till älven. På 
1960-talet fanns här något som på flygbild ser ut att vara en enkel hamnbassäng för småbåtar 
men den är igenfylld sedan länge. 
 
Inom Fastigheten finns idag, i dess västligaste del, en byggnad där det bedrivs uthyrnings-
verksamhet för kontor, restaurang och gym. Närmare hälften av Fastigheten utgörs av 
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parkeringsyta. En iläggningsramp för räddningstjänstens räddningsbåt finns i anslutning till 
parkeringen. 
 
Det går inte att till fots passera Fastigheten längs stranden eftersom byggnaden sticker ut ända 
till vattnet. 
 
Fastigheten ligger, liksom i stort sett all mark utefter Nordre älv utom kexfabrikstomten, inom 
riksintresse för friluftsliv, ”Göta älv – delområdet Göta och Nordre älv”. Vidare ligger 
Fastigheten inom riksintresse för naturvård, ”Göta och Nordre älvs dalgångar”. I dagsläget 
finns inget strandskydd inom aktuellt område. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt område.  
 
På Fastigheten har Geoteknisk undersökning utförts (1991) samt Detaljerad 
släntstabilitetsutredning (2003). 

 
Det aktuella området översvämmas i dagsläget delvis vid höga vattenstånd i Nordre älv, vilka 
kan förväntas bli mer omfattande och vanligare förekommande i framtiden pga. 
klimatförändringar. Då området ligger lågt i förhållande till älven föreligger svårigheter att få 
dagvattenavrinningen ifrån de centrala delarna av Kungälv ut i älven att fungera. 
 
I anslutning till det aktuella området finns markföroreningar från ett tidigare glasbruk som låg 
på platsen. Sökanden ansvarar för sanering av eventuella saneringar.  
 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser 
att bl.a. vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.   

 
Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet 
ange bl.a. den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett 
fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.  

 
Enligt 2 kap. 4 § PBL får vid planläggning enligt denna lag mark tas i anspråk för att bebyggas 
endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

 

Verksamhetens bedömning 
Verksamhetens bedömning av ansökan överensstämmer i allt väsentligt med den bedömning 
som gjordes i samband med att positivt planbesked gavs till planansökan för bostäder och 
centrumverksamhet för kexfabriksområdet (bilaga Planbesked Kexfabriken). Nedanstående 
bedömningar över olika ämnesområden har därför till stor del de bedömningar som gjordes i 
samband med att positivt planbesked gavs till kexfabriksområdet som utgångspunkt. En 
utgångspunkt vid nedanstående bedömningar är även att nästa steg i planprocessen är 
framtagandet av ett gemensamt planprogram för Koggen 1-3 och kexfabriksområdet. I texten nedan 
används därför benämningen programområdet för området som innefattar Koggen 1-3 och 
kexfabriksområdet. 
 
Geoteknik  
De geotekniska förutsättningarna i området är dåliga och utredningar måste genomföras för 
att fastställa förutsättningar för ny bebyggelse. Ett antal befintliga utredningar har utförts inom 
och i anslutning till det aktuella området, vilka bör sammanställas och kompletteras av 
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sakkunnig konsult. De geotekniska förutsättningarna kan sannolikt väga tungt för den 
ekonomiska genomförbarheten av framtida byggnation och bör utredas i ett tidigt skede.  
 
Översvämningsrisk  
Ny bebyggelse och andra känsliga anläggningar behöver skyddas från framtida extrema 
högvatten, som kan förväntas ske oftare och bli mer omfattande än idag. Att anlägga grönytor, 
som klarar översvämningar, kan fungera som buffertzon till kommande bebyggelse. Andra 
skyddsåtgärder blir dock sannolikt också aktuella, såsom höjda marknivåer eller skyddsvallar. 
Förutsättningar och omfattning av dessa åtgärder får studeras djupare tidigt i planprocessen, 
särskilt med de geotekniska förhållandena i beaktande.  
 
Markföroreningar  
Markföroreningar måste saneras innan ny bebyggelse enligt ansökan kan komma till stånd. 
Föroreningar kan förväntas i första hand i de delar av området där det tidigare glasbruket låg, 
men även övriga delar av området behöver undersökas, inklusive senare utfyllnader. I 
Trädgårdsgatan går en gammal spillvattenledning som kan ha läckt lösningsmedel.  
 
Övriga miljöfrågor - Trafikbuller, luftföroreningar, risker, andra olägenheter  
Östra delen av det gemensamma programområdet angränsar till Strandgatan, med relativt 
stora trafikvolymer. Både trafikbuller och luftföroreningar från trafiken måste hanteras. Även 
påverkan från E6, rörande framförallt trafikbuller bör utredas. För Koggen 1-3 är påverkan 
från Strandgatan mindre jämfört med kexfabriksområdet men något större vad gäller buller 
från E6. Vidare kan lukt från avloppspumpstationer uppstå, rekommenderat skyddsavstånd är 
50 meter. Åtgärder för att minska lukt för att kunna minska skyddsavståndet är sannolikt 
nödvändigt.  
 
Strandskydd  
I dagsläget finns inget strandskydd inom aktuellt område. När gällande detaljplan upphävs för 
att ersättas med en ny kommer dock strandskydd automatiskt att inträda. Strandskyddet 
kommer då att sträcka sig 100 meter in på land, räknat från strandlinjen. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas måste något av de undantagskriterier som anges i miljöbalken vara 
uppfyllt. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. 
 
Att upphäva strandskyddet i en ny detaljplan bör vara möjligt, då området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Om ett allmänt 
tillgängligt stråk anläggs längs älvstranden görs stranden tillgänglig och bedöms bidra till att 
uppfylla samt stärka strandskyddets syften, jämfört med nuvarande situation.  
 
Parkerings- och mobilitetsfrågor  
Parkering ska i första hand lösas inom de aktuella fastigheterna. På Liljedals parkering, norr 
om kexfabriksområdet, har ett planarbete påbörjats för ett parkeringshus. Ett parkeringshus på 
denna plats kommer dock inte att kunna täcka behovet av p-platser från en exploatering på 
kexfabriksområdet + Koggen 1-3. Det aktuella området ligger enligt parkeringspolicyn på 
gränsen mellan zon A och zon B. Området ligger dock centralt med närhet till goda 
kollektivtrafikförbindelser (avstånd fågelvägen mellan Koggen 1-3 och Strandgatan med sina 
busshållplatser är cirka 300 m) samt kommunal och privat service, vilket motiverar att den lägre 
parkeringsnormen i zon A används i hela området. Parkeringslösning för framför allt bil är 
kostsamt och det är viktigt att utreda detta tillsammans med mobilitetsåtgärder i ett tidigt skede. 
Ett planarbete ska även  
- Ta fram ett mobilitets- och trafik-PM som beskriver transporterna till/från och i området.  
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- I tidigt skede ta fram enkla skissförslag på gatuutformning inom och till/från området.  
- Skapa attraktiv och säker cykelparkering för boende och verksamma i området men också för 
besökande.  
- Skapa attraktiva gång- och cykelstråk inom kvartsmark som integreras med gång- och cykelstråk 
utanför kvartsmark. Även skapa gena stråk till busshållplatser.  
 
VA och dagvatten  
Kapaciteten för vatten till det aktuella området måste ses över beroende på hur mycket bostäder 
som planeras och var inom programområdet. Idag levereras stora mängder vatten till kexfabriken, 
men bara i två förbindelsepunkter. Kapaciteten för att ta emot spillavlopp måste ses över och det 
finns ett behov av att bygga en ny (spill)avloppspumpstation utefter Trädgårdsgatan. Då området 
är platt kan ytterligare pumpstationer behövas.  
 
Inom programområdet finns ett stort behov att avsätta ytor för rening och fördröjning av 
dagvatten från områdena norr om aktuellt område. Dagvattenhanteringen kan vara en del av ett 
grönstråk som mynnar i älven. Ytor för rening av dagvatten bör inte läggas i de lägst belägna 
delarna närmast älven, då de riskeras att översvämmas vid högt vatten. Närmast älven kan ett 
parkliknande område anläggas, som utformas för att tåla stigande vatten och skyfall. Lokalisering 
av bostäder och annan bebyggelse i stråket närmast älven bör undvikas.  
 
Programområdet ligger lågt i förhållande till älven och vid högvatten och skyfall föreligger redan 
idag svårigheter att få dagvattenavrinningen från de centrala delarna av Kungälv ut i älven att 
fungera. Stigande vattennivåer i älven måste hanteras och kommuniceras med t ex Göteborgs 
kommun, med tanke på eventuella planer Göteborgs Stad har för att hantera stadens problem med 
framtida stigande vatten. Åtgärder i Göteborg kan även komma att påverka Nordre älv.  
 
Då VA- och dagvattenfrågor är komplicerade i området bör detta utredas i ett tidigt skede i 
processen, lämpligen i samband med att ett planprogram tas fram.  
 
Parker, grönstruktur och stråk  
Strandpromenaden bör byggas ut längs älvstranden så att ett sammanhållet stråk kan skapas längs 
älven i hela Kungälvs stad.  
 
Koppling och naturlig övergång till Älvparken är betydelsefull, både för parkens och för 
bostadsområdets framtida kvaliteter. 
 
Grönytor kan utformas så att de fördröjer och renar dagvatten, där dessa behov finns.  
 
Det är viktigt att starka kopplingar finns till stadsdelarna runt omkring och att staden når älven. 
Stråken från Liljedal ska ha en naturlig fortsättning inom det programområdet och ha tydliga 
målpunkter i området, t ex hamn, torg, restaurang, strandpromenad. Siktlinjer genom 
programområdet från kringliggande områden kan stärka olika stråk, t.ex. vyer mot Bohus fästning 
och Nordre älv. I ett planprogram kan viktiga stråk och platser studeras noggrannare.  
 
Renhållning 
Framkomligheten för renhållningsfordon behöver beaktas. Det är viktigt att från början planera 
för väl tilltagna soprum, så att alla fraktioner får plats. Om framtida byggnation omfattar 
villor/radhus bör gemensamma utrymmen för avfall finnas.  
 
Räddningstjänsten  
För närvarande finns möjlighet att använda en iläggningsramp för räddningsbåten i anslutning till 
parkeringen vid Älvsmagasinet på Koggen 1. Denna funktion behöver finnas kvar och rampen bör 
då förläggas på kommunal mark.  
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El och värme  
Till området finns idag el-, fiber- och fjärrvärmeanslutningar, vars kapacitet Kungälv energi räknar 
med är tillräckligt för framtida bostadsbyggnation.  
 
Underlag för verksamheter  
I dagsläget är det svårt att uppnå underlag för små verksamheter. Därför kan det vara lämpligt att 
sikta på enstaka strategiska lägen/stråk inom programområdet. Några små verksamheter, t.ex. 
café/restaurang/kultur kan stärka varandra som målpunkt i staden och ta tillvara det gynnsamma 
läget vid vattnet med bra solförhållanden. Nya bostäder och verksamheter inom programområdet 
stärker även Västra Gatan. Möjligheten att uppföra kontorshus inom programområdet bör 
studeras så att dessa bidrar till dagbefolkning, liv och rörelse samt underlag till verksamheter. Att 
skapa både bostäder och arbetsplatser är en förutsättning för att skapa blandstad. Ett kontorshus 
kan även fungera som bullerskydd för bostadsbebyggelsen.  
 
Skola och förskola  
En ny skola för åldrarna 6–12 behövs för att klara all nybyggnation som kommer att ske i centrala 
Kungälv i framtiden. Det är möjligt att även nya högstadieplatser behövs. Gällande förskoleplatser 
finns det viss kapacitet i centrum, men centrum fungerar samtidigt som buffert för ytterområden 
som är fulla. Behov av skol- och förskoleplatser får bevakas i planläggningen, i takt med att antal 
och typ av nya bostäder börjat stakas ut.  
 
Gestaltningsprinciper  
Omvandlingen av programområdet innebär en möjlighet för Kungälv att låta stadsmiljöer möta 
vattnet på ett sätt som det i dagens Kungälv inte finns någon motsvarighet till. De potentiella 
stadsmässiga kvalitéerna är mycket stora. Programområdet ligger i sydvästläge längs älvstranden, 
centralt i Kungälv, i anslutning till stora grönytor samt de värden som trästaden och kulturmiljön 
bidrar med. I kommande planläggning är det av största vikt att dessa aspekter tas i beaktande så att 
ny bebyggelse tar hänsyn till befintliga miljöer samtidigt som dessa kan bidra till ökat 
värdeskapande i och i direkt anslutning till den nya stadsdelen.  
 
För att på ett lämpligt sätt planera inför framtiden är det viktigt att ta avstamp i historien, en 
möjlighet att förankra nya tankar med respekt för området samt att skapa stolthet och bidra med 
en tydlig identitet. När framtida stråk binder samman staden blir historien mer tillgänglig och bör 
lämpligen ingå som informationsbärare när man rör sig genom staden.  
 
Ett exempel gällande historiens betydelse för fabriksområdet, kan vara den lilla hamn som gick in 
på kexfabriksområdet och syns på äldre flygfoton. Även vid Koggen kan en småbåtshamn ha 
funnits. Detta kan vara en utgångspunkt att öppna upp, återskapa gamla kvalitéer som tidigare 
funnits på platsen. Framtida materialval och skala, placeringar av byggnader och dylikt kan även 
hämta inspiration från tidigare byggnation och bli en del av områdets framtida karaktär, från 
kexfabrikens tegelbyggnader till glasbrukets variation med industribyggnader i trä.  
 
För att ta reda på nya bebyggelsens förutsättningar ur kulturmiljöhänseende bör en 
kulturmiljöutredning genomföras som fångar upp ett större område, bl.a. riksintresseområdet längs 
Västra Gatan. Ett gestaltningsprogram för programområdet bör också tas fram och som tar fram 
principer för utformningen av det nya området. Denna bör ta hänsyn till omkringliggande 
bebyggelse, särskilt den kulturhistoriska intressanta miljön längs Västra gatan, men bör också ha 
sin egen identitet, vilken skulle kunna hämta inspiration i den äldre industribebyggelsen som 
tidigare fanns på platsen. Vid gestaltning av programområdet behöver även hänsyn tas till det 
intilliggande villaområdet Trädgårdsstaden, framför allt ny bebyggelse längs Västra Strandgatan 
(mittemot Koggen 1-3) och längs Trädgårdsgatan. En arkitekttävling kan vara lämplig för de 
slutliga förslagen på ny bebyggelse samt för att skapa medvetenhet och engagemang kring platsens 
höga allmänna värden.  
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Slutsats  
En planläggning enligt intentionerna i ansökan bedöms vara lämplig. 
 
Aktuell ansökan överensstämmer med gällande översiktsplan.  
 
Kommande planering av Koggen 1-3 föreslås ske samordnat med planeringen för 
kexfabrikens område. Som framgår av planbeskedet för kexfabriksområdet föreslås där att 
nästa skede i planeringen är framtagande av ett planprogram. Den markremsa som ägs av 
kommunen och som ligger mellan Koggen 1-3 och kexfabriksområdet bör ingå 
programområdet.  

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål  
 
Kommunfullmäktiges strategiska mål  
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen – Föreslagen åtgärd kan 
bedömas gå i linje med målet då det aktuella området ligger i anslutning till befintlig infrastruktur i 
centrala Kungälv.  
 
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Föreslagen åtgärd bedöms gå i 
linje med målet då kommunal och privat service finns inom gång- och cykelavstånd. Även 
kollektivtrafikförbindelserna till/från området är goda.  
 
Kommunstyrelsens resultatmål  
Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel – fram till 2022 är målet 300 nya 
bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Laga kraftdatum för detaljplan rörande aktuellt område 
ligger sannolikt längre fram i tiden än 2022. Om målsättningen om 300 nya bostäder ligger kvar 
även efter 2022 kan byggnation inom programområdet, tillsammans med andra kommande redan 
beslutade projekt, leda till att detta mål överskrids.  
 
Minskade utsläpp i luft och vattendrag – Byggnation inom aktuellt område bedöms bidra till målet då 
området är välförsörjt med kollektivtrafik och kommunal och privat service finns inom gång- och 
cykelavstånd. Färre och kortare bilresor per boende i området kan förväntas jämfört med projekt 
lokaliserade mer perifert i kommunen. Ny bebyggelse i området kommer att kopplas in till det 
kommunala va-nätet.  
 
Budgetdirektiv  
Förnyelsen av Koggen 1-3 ingår i ett större sammanhang utifrån flera mål i budgetdirektivet för 
Kungälv. Det handlar om stadsutvecklingsarbete på kort och lång sikt för Gamla Kungälv. På kort 
sikt innebär en plan på ett till tre år som sker i tät dialog med fastighetsägare och handlare samt 
andra aktörer kring mindre insatser avseende regelverk, parkering och andra underlättande insatser 
i syfte att stärka handeln i området.  
 
Det pågår och det kommer fortsätta pågå ett viktigt arbete i att utveckla, förändra och förädla 
marken från Kongahälla, Kungälvs centrum till älvstranden. Det handlar om att utveckla mark för 
såväl kvarter för bostäder och centrum som att förstärka det offentliga rummet med 
gatuutformning, grönstruktur och målpunkter.  
 
För området längs med Nordre Älv - från fästningen och förbi E6:an - pågår en förstudie för att 
stärka området när det gäller så väl nya bostäder, verksamheter, gröna stråk, belysning och 
strandpromenader. I arbetet med älvstranden ska olika aktörer involveras och det behöver 
tydliggöras roller och ansvar i arbetet. Likaså är medborgarna en viktig aktör i arbetet.  
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I arbetet med att en långsiktig plan utifrån ett 20-årsperspektiv med koppling till Göteborg ska 
beredningen för Samhälle och Utveckling engageras.  
 
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Hållbara städer och samhällen - Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med målet då bostäder m.m. 
byggs i ett område där en stor andel av resorna kan förväntas ske hållbart.  
  
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Nedan listas ett antal av de politiskt beslutade styrdokument m.m. som ska följas när nya områden 
planeras och bebyggs.  
 
Parkeringsnorm – anger hur många parkeringsplatser i relation till bebyggelsens funktion och 
bruttoarea som ska anläggas i olika delar av kommunen.  
 
Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 - Innehåller beskrivningar om hur 
kollektivtrafiken bör utvecklas för att nå målen i Trafikplan 2017.  
 
Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel – Innehåller strategier och planeringsprinciper för ett 
bättre gång- och cykelvägnät i kommunen för att få fler att gå och cykla.  
 
Avfallsföreskrifter – Innehåller regler kring hur avfall ska hanteras.  
 
Dagvattenplan – Innehåller policys och strategier för att hantera dagvatten så att t.ex. risken för 
översvämningar minskar och att förorenat dagvatten inte ska rinna ut i naturen.  
 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Aktuell åtgärd kommer innebära att ett centrumnära område verksamheter och markparkering 
ersätts av blandad bebyggelse, parkområden m.m. Den gemensamma planeringen med det 
intilliggande kexfabriksområdet möjliggör skapande av ett sammanhängande promenadstråk längs 
älven. Fler boende i området kan bidra till att stärka den gamla stadskärnan och öka attraktiviteten 
kring Västra Gatans handelsgata, då fler människor kommer att röra sig området och vara 
underlag för exempelvis restauranger och butiker.  
 
Ur ett barnperspektiv kan lyftas att området erbjuder ett centralt boende nära grönstråk, skola och 
andra fritidsaktiviteter i centrum. Tillgången till större sammanhängande naturområden är dock 
sämre, närmsta område är Fontinskogen. Viktigt att trygga stråk skapas och kopplar samman 
området med resten av centrum. Området är också välförsörjt med kollektivtrafik, vilket gör det 
möjligt för äldre barn att förflytta sig längre sträckor på egen hand.  
 
Om området inte planläggs för annan användning än den befintliga skulle det innebära att ett 
område med verksamheter och markparkering blir omringat av bostäder och parkytor.  

 
Ekonomisk bedömning  
Nya bostäder kommer att innebära ökat behov av platser i skola och förskola. En ny grundskola 
kommer att behöva byggas för att täcka behovet av kommande bostadsprojekt i centrala Kungälv. 
Vad gäller förskola finns ledig kapacitet i centrum, men centrum fungerar samtidigt som buffert 
för ytterområden där kapaciteten är fullt utnyttjad. Hur stort behov av platser i skola och förskola 
beror på bostadstyp (bostadsrätt, hyresrätt, storlek) och läge. I kommande planläggning får frågan 
utredas i detalj.  
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Om kommunen ska överta mark för ny allmän platsmark för exempelvis strandpromenad och 
parkytor kan kostnader uppstå för detta, beroende på om exploatören finansierar helt, alternativt 
delfinansierar utbyggnaden.  
 
Åtgärder i VA- och dagvattensystem kommer behöva genomföras till följd av nybyggnation inom 
det aktuella området.  
 
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas med exploatören. 

 
 

 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan. 
3. Detaljplaneläggningen föregås av ett planprogram. Programmet utförs som 
integrerad del i det program som, enligt positivt planbesked, ska tas fram för bostäder 
och centrumverksamhet, Fabrikerna 4 mfl (Dnr KS2020/1039). 
4. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2021 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 
5. Plankostnadsavtal och samverkansavtal ska upprättas mellan kommunen och den 
sökande till planbeskedet. 
 

Avgift: 18 920 kr  
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas. 
 
 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   AR Koggen AB, c/o Aspelin Ramm Fastigheter AB, Box 36, 431 21 Mölndal 

(lennart.karlsson@aspelinramm.se)  
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling  

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling 
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Översikt 

- Fastigheterna Koggen 1-3 är inringade med röd linje 
- Kexfabrikområdet (fastigheterna Fabrikerna 4 och 11) är inringat med blå linje 

Bilaga Kartor 
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Utsnitt ur gällande detaljplan 
Laga kraft 1980-09-19 
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Viktor Heineson  

2020-10-07 

 
 
 
 

Planbesked för bostäder och centrumverksamhet, Fabrikerna 4 mfl (Dnr 
KS2020/1039-3) 
Sammanfattning 
Ansökan avser att på Kexfabrikens område (fastigheterna Fabrikerna 4 och 11) planlägga för 
en tät blandad bebyggelse innehållandes bostäder, arbetsplatser, service med mera, men även 
för torg, park och rekreationsområden längs älvstranden. Fastigheterna är tillsammans cirka 
83 000 kvm stort, lagfaren ägare är Göteborgs Kex AB. Bakom ansökan står Orkla 
Confectionery & Snacks Sverige AB, ägare av Göteborgs Kex. Ansökan innehåller inte något 
förslag på ny bebyggelse, mängd bostäder m.m., utan innehåller viljeinriktningar som ett 
framtida planarbete kan ta fasta på. Det handlar bl.a. om att skapa en blandstad, ta vara på de 
kvaliteterna som älven ger och arbeta med hållbar mobilitet. Sökanden lyfter även möjligheten 
till temporär användning av området efter att den pågående verksamheten flyttat och ser att 
planarbetet som en öppen process i nära samarbete med kommunen.  
 
Planläggning enligt viljeinriktningen i ansökan bedöms som lämplig. Det aktuella området 
kommer i framtiden omvandlas från en för allmänheten otillgänglig plats till en stadsdel som 
möter vattnet. Det framtida utvecklingsarbetet bör ta avstamp i ett planprogram i vilket man 
på en översiktlig nivå identifierar nyckelaspekter för kommande exploatering. Då området 
utgör en viktig del i centrala Kungälv är kopplingarna till närliggande områden viktiga och 
utredningar bör fånga upp ett större område än det som avgränsas av de aktuella fastigheterna. 
Ett planprogram är också lämpligt när det finns ett stort allmänt intresse, vilket planläggning 
av aktuellt område har. I ett tidigt skede bör särskilt frågor rörande geoteknik, 
översvämningsrisk samt VA- och dagvattenfrågor utredas, då dessa frågor är grundläggande 
för genomförbarheten av kommande planläggning.  
 
 

Juridisk bedömning  
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 
Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.  
 

Bakgrund 
Ansökan avser att på Kexfabrikens område (fastigheterna Fabrikerna 4 och 11) planlägga för 
en tät blandad bebyggelse innehållandes bostäder, arbetsplatser, service med mera, men även 
för torg, park och rekreationsområden längs älvstranden. Fastigheterna är tillsammans cirka 
83 000 kvm stort, lagfaren ägare är Göteborgs Kex AB. Bakom ansökan står Orkla 
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Confectionery & Snacks Sverige AB, ägare av Göteborgs Kex. Ansökan innehåller inte något 
förslag på ny bebyggelse, mängd bostäder m.m., utan innehåller viljeinriktningar som ett 
framtida planarbete kan ta fasta på. Det handlar bl.a. om att skapa en blandstad, ta vara på de 
kvaliteterna som älven ger och arbeta med hållbar mobilitet. Sökanden lyfter även möjligheten 
till temporär användning av området efter att den pågående verksamheten flyttat och ser att 
planarbetet som en öppen process i nära samarbete med kommunen.  
 
Gällande översiktsplan anger för det aktuella området möjlig förtätning/omvandlingsområde. 
Aktuellt område omfattas av detaljplan nr 1778, lagakraftvunnen 1994, vilken för större delen 
av det aktuella området anger markanvändning livsmedelsindustri. I delar av det aktuella 
området tillåts även kontor, lager, parkeringshus och daghem.   
 
I och i närheten av aktuellt område finns flera riksintressen. Den östra delen ligger inom 
riksintresse för kulturmiljövård, vilket avser Kungälvs gamla stad-Bohus fästning. I 
riksintressets värdebeskrivning kan läsas att uttrycket för riksintresset bl.a. är den huvudsakligt 
slutna trähusbebyggelsen längs Västra Gatan och den visuella kontakten med Nordre älv. 
Södra delen av aktuellt område ligger inom riksintresse för naturvård – ”Göta och Nordre älvs 
dalgångar”. Precis utanför det aktuella områdets avgränsning ligger riksintresse för friluftsliv – 
”Göta älv – delområdet Göta och Nordre älv”.  
 
Söder om aktuellt område ligger naturreservat och Natura 2000-område.  
 
I dagsläget finns inget strandskydd inom aktuellt område. När gällande detaljplan upphävs för 
att ersättas med en ny kommer dock strandskydd automatiskt att inträda. Strandskyddet 
kommer då att sträcka sig 100 meter in på land, räknat från strandlinjen. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas måste något av de undantagskriterier som anges i miljöbalken vara 
uppfyllt. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom aktuellt område.  
 
Det aktuella området ligger på mark som enligt tidigare utförda utredningar visar på mycket 
dåliga stabilitetsförhållanden.  
 
Det aktuella området översvämmas i dagsläget delvis vid höga vattenstånd i Nordre älv, vilka 
kan förväntas bli mer omfattande och vanligare förekommande i framtiden pga. 
klimatförändringar. Då området ligger lågt i förhållande till älven föreligger svårigheter att få 
dagvattenavrinningen ifrån de centrala delarna av Kungälv ut i älven att fungera.  
 
Inom det aktuella området finns markföroreningar från ett tidigare glasbruk som låg på 
platsen. Sökanden ansvarar för sanering av eventuella saneringar. Strandgatan utgör en stor 
källa till trafikbuller och luftföroreningar i området, men även buller från motorvägen 
påverkar.  
 
Norr om aktuellt område har nyligen en detaljplan vunnit laga kraft som innebär att delar av 
Liljedals parkering och ”Klocktornet” kan bebyggas med bostäder och centrumverksamhet. 
Nordväst om aktuellt område, på den västra delen av Liljedals parkering, har en planläggning 
påbörjats för ett parkeringshus och bostäder. Väster om aktuellt område, invid älven, finns 
önskemål från ägaren till fastigheterna Koggen 1-3 att utveckla dessa. En mindre planändring 
pågår för att möjliggöra kontor på fastigheten Trädgårdsgärdet 7.   
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Norr om aktuellt område finns ett planprogram, Kungälvs stadskärna, delen Liljedal, antaget av 
KF 2017. Detta planprogram syftar bl.a. till att formulera principer för en attraktiv stad och 
visa på möjlig utveckling av Liljedalsområdet.  
 
 

Verksamhetens bedömning 
Geoteknik 
De geotekniska förutsättningarna i området är dåliga och utredningar måste genomföras för att 
fastställa förutsättningar för ny bebyggelse. Ett antal befintliga utredningar har utförts inom 
och i anslutning till det aktuella området, vilka bör sammanställas och kompletteras av 
sakkunnig konsult. De geotekniska förutsättningarna kan sannolikt väga tungt för den 
ekonomiska genomförbarheten av framtida byggnation och bör utredas i ett tidigt skede.  
 
Översvämningsrisk 
Ny bebyggelse och andra känsliga anläggningar behöver skyddas från framtida extrema 
högvatten, som kan förväntas ske oftare och bli mer omfattande än idag. Att anlägga grönytor, 
som klarar översvämningar, kan fungera som buffertzon till kommande bebyggelse. Andra 
skyddsåtgärder blir dock sannolikt också aktuella, såsom höjda marknivåer eller skyddsvallar. 
Förutsättningar och omfattning av dessa åtgärder får studeras djupare tidigt i planprocessen, 
särskilt med de geotekniska förhållandena i beaktande.  
 
Markföroreningar 
Markföroreningar måste saneras innan ny bebyggelse enligt ansökan kan komma till stånd. 
Föroreningar kan förväntas i första hand i de delar av området där det tidigare glasbruket låg, 
men även övriga delar av området behöver undersökas, inklusive senare utfyllnader. I 
Trädgårdsgatan, i områdets västra gräns, går en gammal spillvattenledning som kan ha läckt 
lösningsmedel.  
 
Övriga miljöfrågor - Trafikbuller, luftföroreningar, risker, andra olägenheter 
Östra delen av aktuellt område angränsar till Strandgatan, med relativt stora trafikvolymer. 
Både trafikbuller och luftföroreningar från trafiken måste hanteras. Även påverkan från E6, 
rörande framförallt trafikbuller bör utredas. Strandgatan är inte utpekad som farligt gods-led, 
men farligt gods kan antas transporteras på vägen, särskilt vid tillfällen när motorvägsbron är 
avstängd. Farligt gods ska alltid köras kortaste väg till destination, om centrala Kungälv inte 
ligger på vägen till någon mottagare kommer de inte passera genom centrum. Även lukt från 
avloppspumpstationer kan uppstå, rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter. Åtgärder för att 
minska lukt för att kunna minska skyddsavståndet är sannolikt nödvändigt.  
 
Strandskydd 
Att upphäva strandskyddet i en ny detaljplan bör vara möjligt, då området redan har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Om ett allmänt 
tillgängligt stråk anläggs längs älvstranden görs stranden tillgänglig och bedöms bidra till att 
uppfylla samt stärka strandskyddets syften, jämfört med nuvarande situation.  
 
Parkerings- och mobilitetsfrågor 
Parkering ska i första hand lösas inom de aktuella fastigheterna. På Liljedals parkering, norr 
om området, har ett planarbete påbörjats för ett parkeringshus. Ett parkeringshus på denna 
plats kommer dock inte att kunna täcka behovet av p-platser från en exploatering på de 
aktuella fastigheterna. Det aktuella området ligger enligt parkeringspolicyn på gränsen mellan 
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zon A och zon B. Området ligger dock centralt med närhet till goda kollektivtrafikförbindelser 
samt kommunal och privat service, vilket motiverar att den lägre parkeringsnormen i zon A 
används i hela området. Parkeringslösning för framför allt bil är kostsamt och det är viktigt att 
utreda detta tillsammans med mobilitetsåtgärder i ett tidigt skede. Ett planarbete ska även  
- Ta fram ett mobilitets- och trafik-PM som beskriver transporterna till/från och i området.  
- I tidigt skede ta fram enkla skissförslag på gatuutformning inom och till/från området.  
- Skapa attraktiv och säker cykelparkering för boende och verksamma i området men också 

för besökande.  
- Skapa attraktiva gång- och cykelstråk inom kvartsmark som integreras med gång- och 

cykelstråk utanför kvartsmark. Även skapa gena stråk till busshållplatser. 
 
VA och dagvatten 
Kapaciteten för vatten till det aktuella området måste ses över beroende på hur mycket 
bostäder som planeras och var inom området. Idag levereras stora mängder vatten till kexen, 
men bara i två förbindelsepunkter. Kapaciteten för att ta emot spillavlopp måste ses över och 
det finns ett behov av att bygga en ny (spill)avloppspumpstation utefter Trädgårdsgatan. Då 
området är platt kan ytterligare pumpstationer behövas.  
 
Inom området finns ett stort behov att avsätta ytor för rening och fördröjning av dagvatten 
från områdena norr om aktuellt område. Dagvattenhanteringen kan vara en del av ett 
grönstråk som mynnar i älven. Ytor för rening av dagvatten bör inte läggas i de lägst belägna 
delarna närmast älven, då de riskeras att översvämmas vid högt vatten. Närmast älven kan ett 
parkliknande område anläggas, som utformas för att tåla stigande vatten och skyfall. Undvik 
att lägga bostäder och annan bebyggelse i stråket närmast älven. 
 
Området ligger lågt i förhållande till älven och vid högvatten och skyfall föreligger svårigheter 
redan idag att få dagvattenavrinningen ifrån de centrala delarna av Kungälv ut i älven att 
fungera. Stigande vattennivåer i älven måste hanteras och kommuniceras med t ex Göteborgs 
kommun, med tanke på eventuella planer Göteborgs Stad har för att hantera stadens problem 
med framtida stigande vatten. Åtgärder i Göteborg kan även komma att påverka Nordre älv. 
 
Då VA- och dagvattenfrågor är komplicerade i området bör detta utredas i ett tidigt skede i 
processen, lämpligen i samband med att ett planprogram tas fram.   
 
Parker, grönstruktur och stråk 
Strandpromenaden bör byggas ut längs älvstranden så att ett sammanhållet stråk kan skapas 
längs älven i hela Kungälvs stad. Att anlägga ett grönstråk längs Strandgatan vore också 
positivt, bl.a. finns här ett antal större lövträd som bör bevaras. Detta bidrar även till att skapa 
ett avstånd mellan Strandgatan och framtida bebyggelse. Grönytor kan även utformas så att de 
fördröjer och renar dagvatten, där dessa behov finns. Andra ytterligare grönytor i det aktuella 
området bör också utredas. 
 
Det är viktigt att starka kopplingar finns till stadsdelarna runt omkring och att staden når 
älven.  Stråken från Liljedal ska ha en naturlig fortsättning inom det nya området och tydliga 
målpunkter i kexområdet, tex hamn, torg, restaurang, strandpromenad. Siktlinjer genom 
området från kringliggande områden kan stärka olika stråk, t.ex. vyer mot Bohus fästning och 
Nordre älv. I ett planprogram kan viktiga stråk och platser studeras noggrannare. 
 
Renhållning 



15 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl - KS2020/1510-2 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl : Bilaga Planbesked Kexfabriken

 
 
 

 
 

5(9) 

Framkomligheten för renhållningsfordon behöver beaktas. Det är viktigt att från början 
planera för väl tilltagna soprum, så att alla fraktioner får plats. Om framtida byggnation 
omfattar villor/radhus bör gemensamma utrymmen för avfall finnas. 
 
Räddningstjänsten 
För närvarande så finns möjlighet att använda en iläggningsramp för räddningsbåten i 
anslutning till parkeringen vid Älvsmagasinet, kv. Koggen 1. Denna funktion behöver finnas 
kvar och rampen bör då förläggas på kommunal mark.  

En ökad personkoncentration i centrum kommer att försvåra trafiksituationen under vissa 
tider på dygnet. Detta kommer att förvärras ytterligare i händelse av en olycka eller köbildning 
på E6:an. Transporter av farligt gods är anvisade annan körväg. Detta faktum att många 
fordon vid enstaka tillfällen kan transportera sig igenom centrum bör speciellt beaktas vid 
planering av tillfartsvägar för planområdet och områden som gränsar till planområdet.  

El och värme 
Till området finns idag el-, fiber- och fjärrvärmeanslutningar, vars kapacitet Kungälv energi 
räknar med är tillräckligt för framtida bostadsbyggnation. 

Underlag för verksamheter 
Det är svårt med underlag för små verksamheter i dagsläget. Därför kan det vara lämpligt att 
sikta på enstaka strategiska lägen/stråk. Några små verksamheter, t.ex. café/restaurang/kultur 
kan stärka varandra som målpunkt i staden och ta tillvara det gynnsamma läget vid vattnet med 
bra solförhållanden. Nya bostäder och verksamheter inom det aktuella området stärker även 
Västra Gatan. Att även möjligheten att se över möjligheten att uppföra kontorshus bör 
studeras, så kontorshus bidrar till dagbefolkning, liv och rörelse samt underlag till 
verksamheter. Att skapa både bostäder och arbetsplatser är en förutsättning för att skapa 
blandstad. Ett kontorshus kan även fungera som bullerskydd för bostadsbebyggelsen. 
 
Skola och förskola 
En ny skola för åldrarna 6–12 behövs för att klara all nybyggnation som kommer att ske i 
centrala Kungälv i framtiden. Det är möjligt att även nya högstadieplatser behövs. Gällande 
förskoleplatser finns det viss kapacitet i centrum, men centrum fungerar samtidigt som buffert 
för ytterområden som är fulla. Behov av skol- och förskoleplatser får bevakas i planläggningen, 
i takt med att antal och typ av nya bostäder börjat stakas ut.  
 
Gestaltningsprinciper 
Omvandlingen av området innebär en möjlighet för Kungälv att låta stadsmiljöer möta vattnet 
på ett sätt som det i dagens Kungälv inte finns någon motsvarighet till. De potentiella 
stadsmässiga kvalitéerna är mycket stora. Området ligger i sydvästläge längs älvstranden, 
centralt i Kungälv, i anslutning till stora grönytor samt de värden som trästaden och 
kulturmiljön bidrar med. I kommande planläggning är det av största vikt att dessa aspekter tas i 
beaktande så att ny bebyggelse tar hänsyn till befintliga miljöer samtidigt som dessa kan bidra 
till ökat värdeskapande i och i direkt anslutning till den nya stadsdelen. 

För att på ett lämpligt sätt planera inför framtiden är det viktigt att ta avstamp i historien, en 
möjlighet att förankra nya tankar med respekt för området samt att skapa stolthet och bidra 
med en tydlig identitet. När framtida stråk binder samman staden så blir historien mer 
tillgänglig och bör lämpligt ingå som informationsbärare när man rör sig genom staden.  

Ett exempel gällande historiens betydelse för fabriksområdet, kan vara den lilla hamn som gick 
in på området och syns på äldre flygfoton. Det kan vara en utgångspunkt att öppna upp, 
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återskapa gamla kvalitéer som tidigare funnits på platsen. Framtida materialval och skala, 
placeringar av byggnader och dylikt kan även hämta inspiration från tidigare byggnation och bli 
en del av områdets framtida karaktär, från kexfabrikens tegelbyggnader till glasbrukets 
variation med industribyggnader i trä.  

För att ta reda på nya bebyggelsens förutsättningar ur kulturmiljöhänseende bör en 
kulturmiljöutredning genomföras som fångar upp ett större område, bl.a. riksintresseområdet 
längs Västra Gatan. Vad gäller enskilda kulturhistoriskt intressanta byggnader finns troligen 
bara den gröna villan längs Strandgatan kvar, en byggnad som bör bevaras. Ett 
gestaltningsprogram för det aktuella området bör också tas fram, som tar fram principer för 
utformningen av det nya området. Denna bör ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse, 
särskilt den kulturhistoriska intressanta miljön längs Västra gatan, men bör också ha sin egen 
identitet, vilken skulle kunna hämta inspiration i den äldre industribebyggelsen som tidigare 
fanns på platsen. En arkitekttävling kan vara lämplig för de slutliga förslagen på ny bebyggelse 
samt för att skapa medvetenhet och engagemang kring platsens höga allmänna värden.  

Slutsats 
En planläggning enligt intentionerna i ansökan bedöms vara lämplig.  

Det aktuella området kommer i framtiden omvandlas från en för allmänheten otillgänglig plats 
till en stadsdel som möter vattnet. Det framtida utvecklingsarbetet bör ta avstamp i ett 
planprogram i vilket man på en översiktlig nivå identifierar nyckelaspekter för kommande 
exploatering. Då området utgör en viktig del i centrala Kungälv är kopplingarna till närliggande 
områden viktiga och utredningar bör fånga upp ett större område än det som avgränsas av de 
aktuella fastigheterna. Ett planprogram är också lämpligt när det finns ett stort allmänt 
intresse, vilket planläggning av aktuellt område har. Det ger möjlighet för allmänheten att 
komma in med synpunkter i ett tidigt skede i planprocessen.  

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 

 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen – Föreslagen åtgärd kan 
bedömas gå i linje med målet då det aktuella området ligger i anslutning till befintlig 
infrastruktur i centrala Kungälv.  
 
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Föreslagen åtgärd bedöms gå 
i linje med målet då kommunal och privat service finns inom gång- och cykelavstånd. Även 
kollektivtrafikförbindelserna till/från området är goda.    
 
Kommunstyrelsens resultatmål 
Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel – fram till 2022 är målet 300 nya 
bostäder i lagakraftvunna detaljplaner. Laga kraftdatum för detaljplan rörande aktuellt område 
ligger sannolikt längre fram i tiden än 2022. Om målsättningen om 300 nya bostäder ligger 
kvar även efter 2022 kan byggnation inom aktuellt område, tillsammans med andra kommande 
redan beslutade projekt, leda till att detta mål överskrids.  
 
Minskade utsläpp i luft och vattendrag – Byggnation inom aktuellt område bedöms bidra till målet 
då området är välförsörjt med kollektivtrafik och kommunal och privat service finns inom 
gång- och cykelavstånd. Färre och kortare bilresor per boende i området kan förväntas jämfört 



15 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl - KS2020/1510-2 Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl : Bilaga Planbesked Kexfabriken

 
 
 

 
 

7(9) 

med projekt lokaliserade mer perifert i kommunen. Ny bebyggelse i området kommer att 
kopplas in till det kommunala va-nätet.  
 
Budgetdirektiv 
Förnyelsen av området med kexfabriken ingår i ett större sammanhang utifrån flera mål i 
budgetdirektivet för Kungälv. Det handlar om stadsutvecklingsarbete på kort och lång sikt för 
Gamla Kungälv. På kort sikt innebär en plan på ett till tre år som sker i tät dialog med 
fastighetsägare och handlare samt andra aktörer kring mindre insatser avseende regelverk, 
parkering och andra underlättande insatser i syfte att stärka handeln i området.  
 
I direkt anslutning till kexfabriken ligger Gamla Kungälvs stadskärna och det område som 
benämns vid Liljedal. I området pågår flera projekt för att stärka och utveckla den delen av 
Kungälvs stadskärna där kexfabriken ligger. En förutsättning för en attraktiv del av staden är 
vattenkontakten och att skapa en obruten strandpromenad.  
 
Det pågår och det kommer fortsätta pågå ett viktigt arbete i att utvecklas, förändra och förädla 
marken från Kongahälla, Kungälvs centrum till älvstranden. Det handlar om att utveckla mark 
för såväl kvarter för bostäder och centrum som att förstärka det offentliga rummet med 
gatuutformning, grönstruktur och målpunkter.  
 
För området längs med Nordre Älv pågår en förstudie från fästningen och förbi E6:an för att 
stärka området när det gäller så väl nya bostäder, verksamheter, grönastråk, belysning och 
strandpromenader. I arbetet med älvstranden ska olika aktörer involveras och det behöver 
tydliggöras roller och ansvar i arbetet. Likaså är medborgarna en viktig aktör i arbetet.  
 
I arbetet för Kungälvs stadskärna och i översynen av lokalresurserna ska frågan kring 
stadsbiblioteket lokalisering utredas – det vill säga en flytt från befintlig plats till området kring 
Västra gatan.  
 
I arbetet med att en långsiktig plan utifrån ett 20-årsperspektiv med koppling till Göteborg ska 
beredningen för Samhälle och Utveckling engageras.  

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Hållbara städer och samhällen - Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med målet då bostäder m.m. 
byggs i ett område där en stor andel av resorna kan förväntas ske hållbart. Att ersätta det 
befintliga industriområdet, idag otillgängligt för allmänheten, leder till att delar av centrala 
Kungälv bättre kan kopplas ihop och göras tillgängligt för allmänheten.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Nedan listas ett antal av de politiskt beslutade styrdokument m.m. som ska följas när nya 
områden planeras och bebyggs. 
  
Parkeringsnorm – anger hur många parkeringsplatser i relation till bebyggelsens funktion och 
bruttoarea som ska anläggas i olika delar av kommunen. 
 
Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 - Innehåller beskrivningar om hur 
kollektivtrafiken bör utvecklas för att nå målen i Trafikplan 2017.  
 
Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel – Innehåller strategier och planeringsprinciper för ett 
bättre gång- och cykelvägnät i kommunen för att få fler att gå och cykla.  
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Avfallsföreskrifter – Innehåller regler kring hur avfall ska hanteras.  
 
Dagvattenplan – Innehåller policys och strategier för att hantera dagvatten så att t.ex. risken för 
översvämningar minskar och att förorenat dagvatten inte ska rinna ut i naturen.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Aktuell åtgärd kommer innebära att ett centrumnära område, planlagt för industriverksamhet 
ersätts av blandad bebyggelse, parkområden m.m. Från att ha varit stängt för allmänheten 
kommer området att öppnas upp och möjliggöra en utbyggnad av parkstråk och andra 
promenadstråk. Fler boende i området kan bidra till att stärka den gamla stadskärnan och öka 
attraktiviteten kring Västra Gatans handelsgata, då fler människor kommer att röra sig området 
och vara underlag för exempelvis restauranger och butiker. 
 
Ur ett barnperspektiv kan lyftas att området blir erbjuder ett centralt boende nära grönstråk, 
skola och andra fritidsaktiviteter i centrum. Tillgången till större sammanhängande 
naturområden är dock sämre, närmsta område är Fontinskogen. Viktigt att trygga stråk skapas 
och kopplar samman området med resten av centrum. Området är också välförsörjt med 
kollektivtrafik, vilket gör det möjligt för äldre barn att förflytta sig längre sträckor på egen 
hand.  
 
Om området inte planläggs för annan användning än den befintliga, kommer nya industrier 
kunna etablera sig. Detta skulle kunna innebära att arbetsplatser av liknande typ som kommer 
att försvinna kan återskapas i stadskärnan, men industri är samtidigt ingen lämplig 
markanvändning inne i stadskärnan.  
 
Sammantaget bedöms en omvandling från industriområde till blandad stadsbebyggelse vara 
positiv ur ett medborgar- och brukarperspektiv. 
 

Ekonomisk bedömning 
Nya bostäder kommer att innebära ökat behov av platser i skola och förskola. En ny 
grundskola kommer att behöva byggas för att täcka behovet av kommande bostadsprojekt i 
centrala Kungälv. Vad gäller förskola finns ledig kapacitet i centrum, men centrum fungerar 
samtidigt som buffert för ytterområden där kapaciteten är fullt utnyttjad. Hur stort behov av 
platser i skola och förskola beror på bostadstyp (bostadsrätt, hyresrätt, storlek) och läge. I 
kommande planläggning får frågan utredas i detalj.  
 
Om kommunen ska överta mark för ny allmän platsmark för exempelvis strandpromenad och 
parker kan kostnader uppstå för detta, beroende på om exploatören finansierar helt, alternativt 
delfinansierar utbyggnaden.  
 
Åtgärder i VA- och dagvattensystem kommer behöva genomföras till följd av nybyggnation 
inom det aktuella området.  
 
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas med 
exploatören. 
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Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan. 
3. Detaljplaneläggningen föregås av ett planprogram.  
4. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2021 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 
5. Plankostnadsavtal och samverkansavtal ska upprättas mellan kommunen och den 
sökande till planbeskedet. 

 
Avgift: 18 920 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  

  
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas.   

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:  Göteborgs Kex c/o Orkla Confectionary & Snacks Sverige AB, Box 1196, 171 23 Solna 

(christian.schoning@orkla.no) 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 
 

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Viktor Heineson, Plan/Samhälle och Utveckling 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida 18 (24) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 175/2020 

Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl (Dnr KS2020/1510) 
Ansökan avser att på fastigheterna Koggen 1, Koggen 2 och Koggen 3 planlägga för bostäder 
med inslag av butiker. Anledning till att sökanden ansöker om planläggning är att Orkla, som 
äger grannfastigheterna Fabrikerna 4 och 11, har ansökt om planändring till bostäder, butiker 
och verksamheter inom sina fastigheter. Med tanke på kexfabriksområdets planerade 
omdaning med tyngdpunkt på bostäder tror sökanden att en likartad omdaning av Koggen 1-3 
bidrar till en helhetsmässigt bättre fungerande stadsdel jämfört med om nuvarande verksamhet 
på Koggen 1-3 (uthyrningsverksamhet för kontor, restaurang och gym samt markparkering) 
skulle fortsätta. 
 
Fastigheterna Koggen 1-3 mäter tillsammans 9.500 kvm. Lagfaren ägare och sökande är 
AR Koggen AB. Sökanden har i nuläget inga konkreta idéer om tänkt utformning av bostäder 
på fastigheterna utan anser att förslag på utformning bäst tas fram i samverkan med 
kommunens planenhet i syfte att uppnå en bra helhet för hela området runt kexfabriken. 
Sökanden anser att en rimlig exploatering torde uppgå till mellan 12.000 och 15.000 kvm BTA. 
 
En planläggning enligt intentionerna i ansökan bedöms vara lämplig. Kommande planering av 
fastigheterna Koggen 1-3 föreslås ske samordnat med planeringen för kexfabrikens område. 
Som framgår av planbeskedet för kexfabriksområdet föreslås att nästa skede i planeringen är 
framtagande av ett planprogram. Den markremsa som ägs av kommunen och som ligger 
mellan Koggen 1-3 och kexfabriksområdet bör ingå programområdet. 
 
Ett positivt planbesked föreslås. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Planbesked för bostäder, Koggen 1 m fl 
Bilaga Bilaga Kartor 
Bilaga Bilaga Planbesked Kexfabriken 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan. 
3. Detaljplaneläggningen föregås av ett planprogram. Programmet utförs som 
integrerad del i det program som, enligt positivt planbesked, ska tas fram för bostäder 
och centrumverksamhet, Fabrikerna 4 mfl (Dnr KS2020/1039). 
4. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2021 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 
5. Plankostnadsavtal och samverkansavtal ska upprättas mellan kommunen och den 
sökande till planbeskedet. 

__________ 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:   AR Koggen AB, c/o Aspelin Ramm Fastigheter AB, Box 36, 431 21 Mölndal 
(lennart.karlsson@aspelinramm.se)  
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling  

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



16 Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 - KS2020/1621-2 Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 : Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14

Tjänsteskrivelse 
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Handläggarens namn 
Johan Hellborg  

2020-12-01 

 
 
 
 

Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 (Dnr KS2020/1621-2) 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser bostäder, i småhusbebyggelse, beläget nordöst om den befintliga bebyggelsen i 
Ullstorp. Det aktuella området är ca 110 000 kvm stort och är idag ett skogsklätt naturområde.  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger närströvområde för det aktuella 
området. Närströvområdet är ca 750 000 kvm stort. På jordbruksmarken väster om aktuellt 
planområde anger översiktsplanen bostäder 2050. Det aktuella området omfattas inte av någon 
detaljplan. 

För större delen av naturområdet söder om aktuellt område gavs 2019-04-17 §103/209 positivt 
planbesked för planläggning av cirka 200 nya bostäder i småhus, förskola och LSS-boende, 
som avsågs genomföras med byggherredriven planprocess. Marken i detta område ägs av 
Bokab och Kungälvs kommun. Området är ca 330 000 kvm. Bakom ansökan stod Bokab. 

För ytterligare en del av naturområdet gavs 2020-05-13 § 152/2020 positivt planbesked för 
planläggning av 70 bostäder i rad- och parhus i bostadsrättsform, som avsågs genomföras med 
byggherredriven planprocess. Planläggningen ska föregås av ett planprogram. Området är ca 
50 000 kvm. 

Om en planläggning av aktuellt område skulle genomföras i närtid innebär det ytterligare 
bostäder i en tid då kommunen avser dra ner på tillväxttakten.  

En exploatering av området bedöms stå i strid med ett allmänt intresse att bevara området som 
närströvområde. Enligt gällande översiktsplan anges för aktuellt område markanvändningen 
närströvområde. Enligt Naturvårds- och friluftsplanen får omfattande exploatering, i 
närströvområden, ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med 
hänsyn till de höga natur- och /eller friluftsvärdena.  För närströvområden kan det i vissa fall 
bli aktuellt med ändrade gränsdragningar. Dessa skall dock föregås av en särskild studie som 
motiverar sådana ändringar från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. 

Mer än halva närströvområdet redan har fått beslut att utredas för exploatering. Ytterligare 
exploatering bedöms inte möjlig inom ramen för politiskt beslutade styrdokument. 

 

Juridisk bedömning  
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 
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Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
 

Bakgrund 

Ansökan avser bostäder, i småhusbebyggelse, beläget nordöst om den befintliga bebyggelsen i 
Ullstorp. Det aktuella området är ca 110 000 kvm stort och är idag ett skogsklätt naturområde.  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger närströvområde för det aktuella 
området. Närströvområdet är ca 750 000 kvm stort. På jordbruksmarken väster om aktuellt 
planområde anger översiktsplanen bostäder 2050. Det aktuella området omfattas inte av någon 
detaljplan. 

För större delen av naturområdet söder om aktuellt område gavs 2019-04-17 §103/209 positivt 
planbesked för planläggning av cirka 200 nya bostäder i småhus, förskola och LSS-boende, 
som avsågs genomföras med byggherredriven planprocess. Marken i detta område ägs av 
Bokab och Kungälvs kommun. Området är ca 330 000 kvm. Bakom ansökan stod Bokab. 

För ytterligare en del av naturområdet gavs 2020-05-13 § 152/2020 positivt planbesked för 
planläggning av 70 bostäder i rad- och parhus i bostadsrättsform, som avsågs genomföras med 
byggherredriven planprocess. Planläggningen ska föregås av ett planprogram. Området är ca 
50 000 kvm. 

I den västra delen av aktuellt område finns en sumpskog som i en inventering utförd av 
skogsstyrelsen 1995 fått klassningen ”preliminär klass 3”, vilket innebär ”vissa naturvärden”. 
Norr om aktuellt område ligger ett större sammanhängande område av ädellövskog. Inga 
kända fornlämningar finns inom aktuellt område. 

Dagvattensituationen i området är mycket ansträngd, med hög belastning på närliggande 
recipienter. 

Från Ullstorp finns i dagsläget goda kollektivtrafikförbindelser till Kungälvs centrum och 
Göteborg. Från Ullstorp är även gång- och cykelvägar utbyggda, sammankopplade med 
Kungälvs centrum. 

Verksamhetens bedömning 

En exploatering av området bedöms stå i strid med ett allmänt intresse att bevara området som 
närströvområde. Enligt gällande översiktsplan anges för aktuellt område markanvändningen 
närströvområde. Enligt Naturvårds- och friluftsplanen får omfattande exploatering, i 
närströvområden, ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med 
hänsyn till de höga natur- och /eller friluftsvärdena.  För närströvområden kan det i vissa fall 
bli aktuellt med ändrade gränsdragningar. Dessa skall dock föregås av en särskild studie som 
motiverar sådana ändringar från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. 

Mer än halva närströvområdet redan har fått beslut att utredas för exploatering. Ytterligare 
exploatering bedöms inte möjlig inom ramen för politiskt beslutade styrdokument. 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Kommunfullmäktiges strategiska mål 
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. –Då planläggning i 
närområdet redan är beslutad skulle positivt planbesked bedömas lämpligt att ske samordnat. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Större delen av de delmål som Agenda 2030 behandlar rör åtgärder på en högre nivå än 
aktuellt ärende och berör till stora delar utvecklingsländer och andra faktorer som inte är 
relevanta i aktuellt ärende. 
 
I målet Hållbara städer och samhällen förordas bl.a. tillgång till hållbara transportsystem, närhet till 
grönområden och stärka kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden. Aktuell ansökan skulle bidra till att fysiskt koppla samman de olika 
bostadsområdena i norra Kungälv, men samtidigt innebära att ett grönområde bebyggs och 
befintliga boende skulle komma att ha tillgång till mindre natur i sitt närområde. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Enligt gällande översiktsplan anges för aktuellt område markanvändningen närströvområde. 
Enligt Naturvårds- och friluftsplanen får omfattande exploatering, i närströvområden, ej 
förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de höga 
natur- och /eller friluftsvärdena.  För närströvområden kan det i vissa fall bli aktuellt med 
ändrade gränsdragningar. Dessa skall dock föregås av en särskild studie som motiverar sådana 
ändringar från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. 
 

Mer än halva närströvområdet redan har fått beslut att utredas för exploatering. Ytterligare 
exploatering bedöms inte möjlig inom ramen för politiskt beslutade styrdokument. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
Då det aktuella området idag är ett naturområde skulle ett positivt planbesked leda till att 
tillgången till natur minskar för de boende i den befintliga bebyggelsen i närområdet. 
Tillsammans med redan beslutad planläggning med syfte att bebygga stora delar av 
naturområdet söder om aktuellt område, kommer en stor del av närströvområdet att försvinna. 
Utbudet av bostäder i småhus skulle komma att öka. 
 

Ekonomisk bedömning 
Eventuell planläggning skulle komma att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.  
 
Den mängd bostäder aktuell ansökan innehåller skulle komma att tillsammans med 
tillkommande bostäder i närliggande områden att leda till behov av ytterligare en ny förskola.  
 
Ytterligare investeringar för att förstärka exempelvis VA, dagvatten och gatunät kan också 
uppstå. I detaljplaneläggning utreds dessa frågor djupare. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  

 

Avgift: 18 920 kr. 

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 



16 Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 - KS2020/1621-2 Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 : Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14

 
 
 

 
 

4(4) 

Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas. 
 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:  
BOKAB, (lars.pettersson@kungalv.se) 
Gunilla Karlsson, Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 

 

För kännedom till: 
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida 16 (24) 

 
 

 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 174/2020 

Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 (Dnr KS2020/1621) 

Ansökan avser bostäder, i småhusbebyggelse, beläget nordöst om den befintliga bebyggelsen i 
Ullstorp. Det aktuella området är ca 110 000 kvm stort och är idag ett skogsklätt naturområde.  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger närströvområde för det aktuella 
området. Närströvområdet är ca 750 000 kvm stort. På jordbruksmarken väster om aktuellt 
planområde anger översiktsplanen bostäder 2050. Det aktuella området omfattas inte av någon 
detaljplan. 

För större delen av naturområdet söder om aktuellt område gavs 2019-04-17 §103/209 positivt 
planbesked för planläggning av cirka 200 nya bostäder i småhus, förskola och LSS-boende, 
som avsågs genomföras med byggherredriven planprocess. Marken i detta område ägs av 
Bokab och Kungälvs kommun. Området är ca 330 000 kvm. Bakom ansökan stod Bokab. 
För ytterligare en del av naturområdet gavs 2020-05-13 § 152/2020 positivt planbesked för 
planläggning av 70 bostäder i rad- och parhus i bostadsrättsform, som avsågs genomföras med 
byggherredriven planprocess. Planläggningen ska föregås av ett planprogram. Området är ca 
50 000 kvm. 
 
Om en planläggning av aktuellt område skulle genomföras i närtid innebär det ytterligare 
bostäder i en tid då kommunen avser dra ner på tillväxttakten. 
 
En exploatering av området bedöms stå i strid med ett allmänt intresse att bevara området som 
närströvområde. Enligt gällande översiktsplan anges för aktuellt område markanvändningen 
närströvområde. Enligt Naturvårds- och friluftsplanen får omfattande exploatering, i 
närströvområden, ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med 
hänsyn till de höga natur- och /eller friluftsvärdena. För närströvområden kan det i vissa fall 
bli aktuellt med ändrade gränsdragningar. Dessa skall dock föregås av en särskild studie som 
motiverar sådana ändringar från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. 
 
Mer än halva närströvområdet redan har fått beslut att utredas för exploatering. Ytterligare 
exploatering bedöms inte möjlig inom ramen för politiskt beslutade styrdokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 
Bilaga Ansökan om utökning Ullstorp 

Förslag till kommunstyrelsen 

 
Negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
 

__________ 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:  
BOKAB, (lars.pettersson@kungalv.se) 
Gunilla Karlsson, Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: 
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 174/2020 

Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 (Dnr KS2020/1621) 

Ansökan avser bostäder, i småhusbebyggelse, beläget nordöst om den befintliga bebyggelsen i 
Ullstorp. Det aktuella området är ca 110 000 kvm stort och är idag ett skogsklätt naturområde.  

Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger närströvområde för det aktuella 
området. Närströvområdet är ca 750 000 kvm stort. På jordbruksmarken väster om aktuellt 
planområde anger översiktsplanen bostäder 2050. Det aktuella området omfattas inte av någon 
detaljplan. 

För större delen av naturområdet söder om aktuellt område gavs 2019-04-17 §103/209 positivt 
planbesked för planläggning av cirka 200 nya bostäder i småhus, förskola och LSS-boende, 
som avsågs genomföras med byggherredriven planprocess. Marken i detta område ägs av 
Bokab och Kungälvs kommun. Området är ca 330 000 kvm. Bakom ansökan stod Bokab. 
För ytterligare en del av naturområdet gavs 2020-05-13 § 152/2020 positivt planbesked för 
planläggning av 70 bostäder i rad- och parhus i bostadsrättsform, som avsågs genomföras med 
byggherredriven planprocess. Planläggningen ska föregås av ett planprogram. Området är ca 
50 000 kvm. 
 
Om en planläggning av aktuellt område skulle genomföras i närtid innebär det ytterligare 
bostäder i en tid då kommunen avser dra ner på tillväxttakten. 
 
En exploatering av området bedöms stå i strid med ett allmänt intresse att bevara området som 
närströvområde. Enligt gällande översiktsplan anges för aktuellt område markanvändningen 
närströvområde. Enligt Naturvårds- och friluftsplanen får omfattande exploatering, i 
närströvområden, ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med 
hänsyn till de höga natur- och /eller friluftsvärdena. För närströvområden kan det i vissa fall 
bli aktuellt med ändrade gränsdragningar. Dessa skall dock föregås av en särskild studie som 
motiverar sådana ändringar från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. 
 
Mer än halva närströvområdet redan har fått beslut att utredas för exploatering. Ytterligare 
exploatering bedöms inte möjlig inom ramen för politiskt beslutade styrdokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för bostäder, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 
Bilaga Ansökan om utökning Ullstorp 

Förslag till kommunstyrelsen 

 
Negativt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
 

__________ 
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 UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Expedieras till:  
BOKAB, (lars.pettersson@kungalv.se) 
Gunilla Karlsson, Plan/Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: 
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling 
Johan Hellborg, Plan/Samhälle och utveckling 
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VA 

 

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

2020-12-01 

 
 
 
 

Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (Dnr KS2020/1749-2) 
Sammanfattning 
En fastighetsägare har inkommit med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet. 
 
Ansökan är knapphändig och innefattar inte anslutning av samtliga de fastigheter som 
innefattas i planerad utbyggnad i Brunnefjäll/Åkerhög. 
 
Ansökan avser enbart anslutning av avlopp till ett fåtal fastigheter och innefattar alltså inte 
vatten. 
 
Kommunen håller på att slutföra projektering av helheten i området och har påbörjat 
ledningsrättsarbetet för en vatten- och avloppslösning som innefattas i begreppet enligt 
vattentjänstlagens mening med större sammanhang. (Lag 2006:412 om allmänna 
vattentjänster.) 
 
Den kommunala utbyggnaden i området är planerad till 2022/24. Byggnation och anslutning 
till vatten är inte möjligt innan dess av kapacitetsskäl.  
 
Verksamhetens bedömning är att inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet” avslås. 
 
 

Juridisk bedömning  
Kommunen håller på att slutföra projektering för det område som fastigheterna i ansökan 
avser. Ledningsrättsarbetet har påbörjats. Utbyggnaden planeras till 2022/24. 
 
Utbyggnaden sker utifrån vattentjänstlagens mening att det finns ett behov av vatten och 
avloppsanläggningen i ett större sammanhang, vilket innebär att kommen ska bygga ut och 
besluta om verksamhetsområde för de aktuella nyttigheterna. 
 

Bakgrund 
Det har från en fastighetsägare inkommit en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet för ett fåtal fastigheter. 
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Kommunen håller på att slutföra projektering av helheten i området och har påbörjat 
ledningsrättsarbetet för en vatten- och avloppslösning som innefattas i begreppet enligt 
vattentjänstlagens mening med större sammanhang. (Lag 2006:412 om allmänna 
vattentjänster.)  
De fastigheter som ansökan avser innefattas i detta område. 
 
I hela området Åkerhög/Brunnefjäll planeras en VA-utbyggnad via kommunens försorg och 
ett verksamhetsområde ska beslutas. 
 
Byggnationen är i dagsläget planerad till 2022/24. 
 

Verksamhetens bedömning 
För hela området Åkerhög/Brunnefjäll har kommunen gjort bedömningen att behov 
föreligger för en samlad va-lösning enligt vattentjänstlagens intensioner. Det innebär att 
kommunen bygger ut och inrättar verksamhetsområde.  
Arbetet med projektering håller på att slutföras och ledningsrättsarbetet har inletts.  
 
Den planerade utbyggnaden har anpassats till de befintliga anläggningarna i området samt 
innefattar även vattenledningar.  

 
 
Inkoppling till vatten kan inte ske förrän 2024 av kapacitetsskäl i vattennätet. 
 
En anslutning och utbyggnad i privat regi är därför ej aktuell. 
 
Den anslutning som ansökan avser är inplanerad i kommunens entreprenad samt innehåller 
även vattenledningar. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
”Mål 6. 
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. 
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan 
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning 
inom kommunen och dess bolag och samordning kommunenen och externa investerare.” 
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Planerat projekt möjliggör ytterligare byggnation av till exempel bostäder i området samt 
samordning med KEAB angående el och fibernätsutbyggnad. 
 
Planerad entreprenad kommer att upphandlas enligt LOU/LUF vilket möjliggör för externa 
entreprenörer att lämna anbud. 
 
Uppdrag 7:2 Kommunens VA utbyggnad/ekonomi med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet 
till bygglov utomplans. 
Den önskade anslutningen innefattar endast avlopp tar inte hänsyn till eventuellt tillkommande 
fastigheter. Önskad anslutning avser således inte den helhetslösning som ger möjlighet till 
ytterligare bygglov utomplans.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.  
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation. 
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 
 
Kovikshamnsområdet har en känd omfattande problematik både beträffande kvalitet och 
tillgång på vatten. Detta gäller stora delar av området och det är därför viktigt med en 
utbyggnad av vattenförsörjningen som ser till det större sammanhanget. Alla de tre målen 
berör dessa frågor och får en lösning som gynnar målen då man ser på frågan i det större 
sammanhanget. 
 
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att 
uppnå en hållbar utveckling. Idag är de enskilda avloppsanläggningarna i området i stor 
utsträckning undermåliga och de tunna jordlagren medger små möjligheter till att lösa 
avloppsfrågan lokalt på ett hållbart sätt ur ett miljö- och hälsomässigt perspektiv. Den lokala 
recipienten här är Kungälvs kustvatten som behöver avlastas från avloppsutsläpp. Detta 
gynnas av en lösning i ett större sammanhang, då avloppen har möjlighet att gå till anläggning 
med höggradig rening. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Finansiering av den kommunala VA-utbyggnaden sker genom kommunens VA-taxa.  
Den taxa som tillämpas är den som gäller vid debiteringstillfället. 
 
Det inträder när: 

 Ledningarna fram till förbindelsepunkten för fastigheten är anlagd 
 När fastighetsägaren är underrättad om förbindelsepunktens läge samt  
 Kommunen inrättat verksamhetsområde för nyttigheterna. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  
En samlad kommunal vatten- och avloppanslutning bedöms säkerställa behovet på lång sikt 
för den aktuella bebyggelsen samt ge möjligheter till ytterligare byggnationer i området som 
helhet. 
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Ekonomisk bedömning 
Kommunen projekterar och bygger ut vatten och avloppsnätet inom området och detta 
finansieras enligt den kommunala VA-taxan som är gällande vid anslutningstillfället. 

Förslag till beslut 
1. Kommunen avslår inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked 

om anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet”. 
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef teknik 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida 1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 177/2020 

Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (Dnr KS2020/1749) 
En fastighetsägare har inkommit med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet. 
 
Ansökan är knapphändig och innefattar inte anslutning av samtliga de fastigheter som 
innefattas i planerad utbyggnad i Brunnefjäll/Åkerhög. 
 
Ansökan avser enbart anslutning av avlopp till ett fåtal fastigheter och innefattar alltså inte 
vatten. 
 
Kommunen håller på att slutföra projektering av helheten i området och har påbörjat 
ledningsrättsarbetet för en vatten- och avloppslösning som innefattas i begreppet enligt 
vattentjänstlagens mening med större sammanhang. (Lag 2006:412 om allmänna 
vattentjänster.) 
 
Den kommunala utbyggnaden i området är planerad till 2022/24. Byggnation och anslutning 
till vatten är inte möjligt innan dess av kapacitetsskäl.  
 
Verksamhetens bedömning är att inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet” avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
Bilaga KS2020-1749-1 Ansökan 940655_1_1 

Förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunen avslår inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet”.  
 

__________ 
 
Expedieras till:  
Sten-Ove Dahlöf/SoU
  

För kännedom till: 
Martin Hollertz/SoU 
Anders Holm/SoU 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 177/2020 

Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (Dnr KS2020/1749) 
En fastighetsägare har inkommit med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet. 
 
Ansökan är knapphändig och innefattar inte anslutning av samtliga de fastigheter som 
innefattas i planerad utbyggnad i Brunnefjäll/Åkerhög. 
 
Ansökan avser enbart anslutning av avlopp till ett fåtal fastigheter och innefattar alltså inte 
vatten. 
 
Kommunen håller på att slutföra projektering av helheten i området och har påbörjat 
ledningsrättsarbetet för en vatten- och avloppslösning som innefattas i begreppet enligt 
vattentjänstlagens mening med större sammanhang. (Lag 2006:412 om allmänna 
vattentjänster.) 
 
Den kommunala utbyggnaden i området är planerad till 2022/24. Byggnation och anslutning 
till vatten är inte möjligt innan dess av kapacitetsskäl.  
 
Verksamhetens bedömning är att inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet” avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åkerhög 1:42 m fl, inkoppling till kommunalt VA utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
Bilaga KS2020-1749-1 Ansökan 940655_1_1 

Förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunen avslår inlämnad ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om 
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet”.  
 

__________ 
 
Expedieras till:  
Sten-Ove Dahlöf/SoU
  

För kännedom till: 
Martin Hollertz/SoU 
Anders Holm/SoU 
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Handläggarnas namn 
Ann-Sofie Carlberg 
Christina Storm 

2020-12-01 

 
 
 
 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 (Dnr KS2020/1832–1) 
Sammanfattning 
Enligt lag om kollektivtrafik ska i de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten ett Trafikförsörjningsprogram upprättas. I 
Trafikförsörjningsprogrammet ska det uppges omfattning samt grunderna för prissättning för 
resor med sådan trafik och åtgärder för att skydda miljön. I Kungälvs kommuns 
Trafikförsörjningsprogram redovisas samtliga av dessa punkter.  
 
Nuvarande Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Kungälv gällde under åren 2017 till och 
med 2019 och det nya uppdaterade Trafikförsörjningsprogrammet, som redovisas i detta 
ärende, gäller under åren 2020 till och med år 2022. 
 
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet skiljer sig inte så mycket från föregående 
Trafikförsörjningsprogram.  Informationen har uppdaterats gällande den nya färdtjänsttaxan 
som träder i kraft från 1 januari 2021 samt statistiken och informationen om åtgärder för att 
skydda miljön samt om uppföljning av miljökraven. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs 
kommun 2020–2022 antas. 

 

Juridisk bedömning  
Beslut om färdtjänst fattas utifrån Lagen om färdtjänst (1997:736) och handläggningen av 
färdtjänst är en myndighetsutövning som kommunen ansvarar över. 
 
Verksamhetens bedömning är att nuvarande Trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten måste 
uppdateras så att Kungälvs kommun följer lag om kollektivtrafik. 

 
Utöver Lagen (1997:736) om Färdtjänst, så tillämpas Kommunallagen (2017:724), 
Förvaltningslag (2017:900), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt kommunens egna 
styrdokument, m.m. 
 
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst strider inte mot någon av dessa lagar och 
styrdokument. 
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Bakgrund 
Nuvarande Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Kungälv gällde under åren 2017 till och 
med 2019 (KS 2016/1835) och det nya uppdaterade Trafikförsörjningsprogrammet, som 
redovisas i detta ärende, gäller under åren 2020 till och med år 2022. 
 
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet skiljer sig inte så mycket från föregående 
Trafikförsörjningsprogram. Vi har uppdaterat informationen med den nya färdtjänsttaxan som 
träder i kraft från 1 januari 2021, statistiken, informationen om åtgärder för att skydda miljön 
samt om uppföljning av miljökraven. 
 
Färdigställandet av Trafikförsörjningsprogrammet har inväntat beslut av de nya 
tillämpningsföreskrifterna för färdtjänst som föranletts av att Västtrafik har ändrat sina zoner i 
kollektivtrafiken. Detta för att få med aktuell information i programmet som gäller 2020–2022. 
 

Verksamhetens bedömning 
Verksamhetens bedömning är att uppdatering av tidigare Trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst (KS 2016/1835) måste göras så att Kungälvs kommun följer Lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik. 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Ärendet utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål nr 3, att ge möjligheter till en aktiv 
fritid för alla åldrar. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  
Ärendet tillhör mål 11, Hållbara städer och samhällen, där hänsyn bör tas till personer med 
funktionsnedsättning, barn samt äldre människors behov.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Bedömning har skett utifrån politiska styrdokumenten: 
- Tillämpningsföreskrifter för särskild kollektivtrafik 
- Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 
- Befolkningsprognos 2019–2023 med utblick mot 2028. 

 

Ekonomisk bedömning 
Under år 2019 gjordes totalt 22 352 resor inklusive riksfärdtjänstresor och kostnaden totalt för 
resorna var 8 045 000 kr. Av dessa resor var 16 534 st inom Kungälvs färdtjänstområde. Under 
år 2020 har resorna minskat ca 60 % enligt uppgifter från Västtrafik sedan mars 2020 med 
anledning av Covid-19. Färdtjänstresenärerna har ingen samplanering just nu utan resenärerna 
åker ensamma i fordonen. Västtrafik har tillfälligt infört ensamåkning och endast 
baksätesplacering på grund av Covid -19 sedan den 27 mars 2020. 

 
Verksamhetens bedömning är att ekonomin inte kommer att förändras i förhållande till 
föregående Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst även om kostnaden för färdtjänst minskar 
tillfälligt med anledning av det minskade resandet som Covid-19 medfört. 
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Kostnaderna ryms inom befintlig budget och närmsta ekonom är väl insatt i färdtjänstens 
budget. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun  
2020–2022 antas. 

 
 
 
Martin Hollertz Anders Holm 
Verksamhetschef teknik Sektorchef Samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 

 

För kännedom till: 
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 
Christina Storm 
Ann-Sofie Carlberg 
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Medverkande: 

Ann-Sofie Carlberg, Färdtjänsthandläggare, Samhälle och utveckling 

Christina Storm, Färdtjänsthandläggare, Samhälle och utveckling 
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1 Inledning 
Enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ska i de kommuner som inte överlåtit 
ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ett 
trafikförsörjningsprogram upprättas. Varje kommun ska där uppge omfattningen av trafik 
enligt Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (1997:735) samt grunderna 
för prissättningen för resor med sådan trafik.  

Programmet gäller för perioden 2020–2022 och kommer vid behov att revideras. 

2 Bakgrund 
Kommunen har lagkrav på sig att upprätta trafikförsörjningsprogram eftersom 
kommunen har ansvaret för färdtjänsten. För att följa lagstiftningen ska programmet 
minst omfatta tre fastställda punkter. I detta trafikförsörjningsprogram görs en 
redovisning av vad som gäller i Kungälvs kommun för samtliga av dessa tre punkter, se 
nedan. 

 Omfattningen av kommunens färdtjänst 
 Grunder för prissättning av resor 
 Åtgärder för att skydda miljön 

 3 Målsättning   
Tillgänglighet och delaktighet för alla – Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs 
kommun är ett styrdokument som är antaget av kommunfullmäktige. Följande mål 
gällande resor och kommunikation nämns i denna. ”Kungälvs kommun ska verka för att 
regionen förbättrar kollektivtrafiken utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Kungälvs 
kommun ska i samverkan med Västtrafik och trafikföretagen förbättra komplement till 
kollektivtrafiken så som färdtjänst och skolskjuts utifrån en helhetssyn och ett 
tillgänglighetsperspektiv i Kungälv.” 

 

Kommunen har som målsättning att öka integrationen av färdtjänst och allmän 
kollektivtrafik. I takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika 
personers fysiska och psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och 
riksfärdtjänst med personbil och specialfordon. Det är dock kommunens uppfattning att 
behovet av färdtjänst kommer att kvarstå för vissa personer.  

4 Omfattning av kommunens färdtjänst 
Enligt Lag om färdtjänst (1997:736) skall tillstånd till färdtjänst meddelas för dem som på 
grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om 
sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder. Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning 
bekostas av det allmänna. Det är Kungälvs kommun som handlägger och utreder 
ansökningar gällande färdtjänsttillstånd samt riksfärdtjänsttillstånd.  



18 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 2020/1832 - KS2020/1832-1 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 2020/1832 : Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 2020-2022

5 
 

Kungälvs kommun har överlåtit till Västtrafik att upphandla transport och 
beställningstjänster samt utföra samordning av färdtjänstresor med andra typer av 
anropstyrda resor och sjukresor.  

Nuvarande ”Avtal mellan Västtrafik AB och Kungälvs kommun angående upphandling, 
samordning och utförande av särskild kollektivtrafik” gäller till och med 2022-04-30. 

Kommunen har riktlinjer för färdtjänst där bland annat färdtjänstområdet samt avgifter 
framgår. 

Kungälvs Kommuns färdtjänstområde omfattar Kungälvs kommun, Ale, Göteborg, 
Mölndal, Partille, Lerum, Härryda, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås, Tjörn, Öckerö, 
Orust och från 1 januari 2021 även Kungsbacka. Den färdtjänstberättigade har möjlighet 
att göra det antal resor hen har behov av. Resenären får normalt sett resa obegränsat antal 
resor inom färdtjänstområdet. I vissa fall kan färdtjänsttillståndet begränsas eller utformas 
utifrån den enskildes förutsättningar. Resenären kan även beviljas resa i annan kommun, 
där den tillståndsberättigade vistas. Resenären har möjlighet att beviljas resa inom 
vistelsekommunen och dess angränsade kommuner. För kund som vistas på annan ort 
erhålls resa i annan kommun i maximalt 6 månader.  
Den färdtjänstberättigade har rätt att ta med en medresenär, samt egna barn eller syskon 
upp till 20 år, dock inte fler än vad som ryms i ett fordon.  

 

I tabellen nedan redovisas statistik över antal färdtjänsttillstånd och antal resor under 
perioden 2017–2019. 

År Totalt antal 
tillstånd 

Totalt antal 
nyttjade 
tillstånd 

I % 
nyttjade 
tillstånd 

Totalt antal 
resor 

2019 1476  858 58 % 22 352 

2018 1493 868 58 % 23 480 

2017 1453 840 58 % 23 080  

 

 5 Färdtjänstens utveckling till år 2028 i Kungälv 
Den åldersgrupp som till största delen uppfyller kraven för beviljande av färdtjänst är 
personer 80 år och äldre. Enligt befolkningsprognosen 2019-2023 med utblick mot 2028 
för Kungälvs kommun så växer den äldre befolkningen i antal. Den yngre 
pensionärsgruppen, 65–79-år, har ökat stadigt sedan 1980 och i en extra snabb takt de 
senaste 10 åren då de stora kullarna födda på 1940-talet kommit in i dessa åldrar. 
Ökningen kommer att fortsätta under såväl prognos- som utblicksperiod, detta då de 



18 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 2020/1832 - KS2020/1832-1 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 2020/1832 : Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 2020-2022

6 
 

årskullar som nu träder in i dessa åldrar fortsatt är större än de som träder ut. Även 
gruppen 80 år och äldre växer stadigt. Medellivslängden ökar i Sverige idag vilket främst 
beror på minskad dödlighet bland äldre.  

Eftersom antalet äldre ökar kan man förmoda att antalet personer i behov av färdtjänst 
kommer att öka i samma takt. Det behöver dock inte bli så, då ett fortsatt 
tillgänglighetsarbete inom kollektivtrafiken görs. Det skapas förutsättningar för fler att ta 
del av kollektivtrafimen med låggolvsbussar, anpassning av hållplatser och tillfartsvägar, 
förbättrad information, tillgång till ledsagning mellan trafikslag, anropsstyrd trafik samt 
samplanering mellan trafikslag. Detta bör leda till att gruppen som är i behov av färdtjänst  
minskar något. Dock bedöms behovet av färdtjänst att kvarstå för vissa personer. 

Nedanstående diagram är hämtat från ”Befolkningsprognos 2019-2023 med utblick mot 
2028”. Kungälvs kommun. 

 

 

I tabellen nedan redovisas hur fördelningen på antal färdtjänsttillstånd per födelseår 
såg ut år 2019: 

Födelseår Män  Kvinnor 

- 1939 236 615 

1940 - 1954  130 202 

1955 - 1974 59 92 

1975 - 1999 48 52 

2000 -    33 9 
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 6.1 Grunder för prissättning av resor  
  Avgift utgår enligt kommunfullmäktige beslutad taxa för färdtjänst.  

Egenavgiften beräknas utifrån hur många taxezoner som resan företas inom och varje 
kommun utgör en zon. 

En årlig höjning görs med Västtrafiks indexreglering.  

Beslut om ny färdtjänsttaxamodell fattades av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun 
den 5 november 2020 och gäller från 1 januari 2021. Startbeloppen baseras på år 2020 års 
egenavgifter och regleras första helgfria måndagen i mars med start 2021 och sker sedan 
årligen. 

Egenavgifter 2020: 

Inom Kungälvs kommun vuxen 65 kr och ungdom 49 kr 
Kungälv-Ale  vuxen 78 kr och ungdom 59 kr 
Kungälv-Göteborg  vuxen 130 kr och ungdom 98 kr 
Kungälv-Mölndal  vuxen 130 kr och ungdom 98 kr 
Kungälv-Partille  vuxen 130 kr och ungdom 98 kr 
Kungälv-Lerum  vuxen 130 kr och ungdom 98 kr 
Kungälv-Härryda   vuxen 130 kr och ungdom 98 kr 
Kungälv-Stenungsund vuxen 133 kr och ungdom 99 kr 
Kungälv-Lilla Edet  vuxen 133 kr och ungdom 99 kr 
Kungälv-Alingsås  vuxen 187 kr och ungdom 140 kr 
Kungälv-Tjörn  vuxen 187 kr och ungdom 140 kr 
Kungälv-Öckerö   vuxen 187 kr och ungdom 140 kr 
Kungälv-Orust  vuxen 187 kr och ungdom 140 kr 
Kungälv-Kungsbacka vuxen 187 kr och ungdom 140 kr 

 

Vid arbetsresor är egenavgiften Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för månadskort + 25 % 
påslag. Oavsett om den färdtjänstberättigade resenären arbetar hel- eller deltid gäller taxa 
för hel månad. Resor som anställda gör inom tjänsten skall bekostas av arbetsgivaren och 
omfattas inte av tillstånd till färdtjänst.  
 
Färdtjänstberättigade barn 0-6 år åker gratis. Från 7-årsdagen gäller ungdomstaxa. 
Färdtjänstberättigade ungdomar 7-19 år betalar 75 % av egenavgiften för vuxen. Från 20-
årsdagen gäller vuxentaxa. 
 
Nattaxa gäller för resor som påbörjas mellan 00:00-04.00. För alla resor görs ett tillägg 
med 50 % på egenavgiften. 
 
Medresenär betalar samma taxa som den färdtjänstberättigade resenären.  

  
Ledsagare betalar ingen egenavgift.  

 

För resor utanför färdtjänstområdet sk. riksfärdtjänst gäller en taxa som är fastställd av 
regeringen. Se avsnitt 6.2 Riksfärdtjänst. 
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  6.2 Resa i annan kommun 
Resenärer som har färdtjänsttillstånd i Kungälvs kommun kan även vid särskild prövning 
beviljas resor inom en kommun utanför färdtjänstområdet.  Resenären har möjlighet att 
beviljas inom vistelsekommunen och dess angränsande kommuner. Resenären betalar 
den egenavgift som tas ut för färdtjänst i vistelsekommunen. För kund som vistas på 
annan ort erhålls resa i annan kommun i maximalt 6 månader.  

  

 6.3 Riksfärdtjänst 
I lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, anges att en kommun ska på de villkor som anges i 
lagen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och 
varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Beslut om riksfärdtjänst 
fattas enligt lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735)  

Riksfärdtjänst är resor som sker utanför Kungälvs kommuns färdtjänstområde. Vid resa 
med riksfärdtjänst ska resenären betala en viss avgift, den sk. egenavgiften fastställd av 
regeringen. Regeringens föreskrifter om resenärens egenavgift anges i förordningen 
(193:1148).  Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna 
färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Utgångspunkten för vad som är 
normala reskostnader har varit SJ:s taxesättning för resa med tåg 2 klass.  
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  Egenavgift riksfärdtjänst fr om 970101 fastställd av regeringen 

Vägavstånd i km Egenavgift 7-25 år  

0-100 105:- 73:50 

101-125 130:- 91:- 

126-150 165:- 115:50:- 

151-175 195:- 136:50:- 

176-200 220:- 154:- 

201-225 255:- 178:50:- 

226-250 275:- 192:50:- 

251-275 300:- 210:- 

276-300 320:- 224:- 

301-350 370:- 259:- 

351-400 420:- 294:- 

401-450 455:- 318:50:- 

451-500 480:- 336:- 

501-600 535:- 374:50:- 

601-750 600:- 420:- 

751-1000 655:- 458:50:- 

1001-1250 680:- 476:- 

1251-1500 700:- 490:- 

1501 och längre 755:- 528:50:- 

 

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Ett krav för att tillstånd 
ska ges är att resan är särskilt kostsam för den sökande. 

  Riksfärdtjänstresa kan ske med 

- Tåg, flyg och andra allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare 
- Taxi eller annat särskilt anpassat färdtjänstfordon. 
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    Ansökan görs för varje enskild resa.  

Kungälvs kommun har avtal med Riksfärdtjänsten Sverige AB för utförandet av 
riksfärdtjänstresor.  

  I tabellen nedan redovisas antalet riksfärdtjänstresor per år 2017-2019: 

År Antal 
riksfärdtjänstresor 

2019 281 

2018 367 

2017 258 

   

 7  Samband med övrig kollektivtrafik 
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänst ska ge personer med varaktiga funktionshinder möjligheter 
att förflytta sig i samhället. Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att resor kan ske i 
kombination med allmän kollektivtrafik som är anpassad för funktionsnedsatta och 
färdtjänst.  

Då Kungälvs kommun precis som Västra Götalandsregionen har Västtrafik som 
leverantör som utförare så samplaneras sjukresor och färdtjänstresor idag.  

 8  Åtgärder för att skydda miljön 
Västtrafik har ett uppdrag att utveckla, upphandla, planera och samordna de tjänster som 
behövs för att utföra anropsstyrda resor så effektivt som möjligt. De upphandlar således 
de trafikföretag som utför färdtjänstresor för Kungälvs kommun.  

I avtalet gällande transporttjänster VTAB för anropsstyrda resor i Västra Götaland har 
Västtrafik ställt följande miljökrav.  

”Västtrafik vill att Trafikföretaget ska arbeta med miljöförbättringar och ställer därför 
krav på miljöledningsarbete hos Trafikföretaget. Arbetet med miljöledning syftar till att 
Trafikföretaget ska ha ett förhållningssätt, där verksamhetens miljöpåverkan alltid är en 
faktor, när beslut fattas eller investeringar genomförs.   

Trafikföretaget ansvarar för att alla fordon ska kunna trafikera hela Västtrafiks geografiska 
område. Det gäller t.ex. miljözoner och där det finns krav på fordonens däck eller 
eventuella avgifter för att få köra med dubbade vinterdäck.  
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Fordon som är registrerade för upp till fem personer inklusive föraren ska vara typ-
godkända som MK2008/Euro 5 eller miljöklass med högre årtals- eller Eurobeteckning.   

Personbilar ska vid avtalets början minst uppfylla miljökraven för miljöbil enligt 
Vägtrafikskattelagen gällande från 1 januari 2013. Vid nyanskaffning under pågående avtal 
ska personbil minst uppfylla vid var tid gällande miljökrav för miljöbil.  

Specialfordon ska vara klassade som MK2008/Euro 5 eller miljöklass med högre årtals- 
eller Eurobeteckning.  

Trafikföretaget ska sträva efter att kontinuerligt minska utsläppen av koldioxid i enlighet 
med de mål som finns i regionen:   

Västra Götalandsregionens mål om fossiloberoende fordonsflotta år 2020, vilket ska 
tolkas som minskning av koldioxidutsläppen från fossil energi från källa till 
slutanvändning (WTW) med 80 % jämfört med år 2010. Västra Götalandsregionens mål 
för kollektivtrafik om att år 2025 ska minst 95 % av kollektivtrafiken utföras med 
förnybar energi.   

Diesel och bensin bör endast användas där det saknas tankställen för förnybara drivmedel 
eller där miljöfordon saknas (specialfordon). Om dieselolja eller bensin används ska den 
vara av sämst miljöklass 1. Vid dieselanvändning ska hög inblandning av HVO 
(Hydrogenated Vegetable Oil, biodiesel) eftersträvas, dvs. företaget bör välja tankställen 
där det är möjligt att tanka diesel med hög inblandning av HVO. Vid brist på miljöklass 1 
drivmedel ska bästa tillgängliga miljöklass användas.   

Trafikföretaget ska sträva efter att kontinuerligt minska utsläppen av växthusgaser och 
under avtalsperioden arbeta med bränslebesparing/energieffektivisering för den trafik 
som omfattas av uppdraget. 

För att stimulera till en minskning av klimatpåverkande koldioxidutsläpp, och samtidigt 
bidra till Västra Götalandsregionens mål om att öka mängd och användning av biogas 
samt driva utvecklingen, erbjuder Västtrafik fordon som är registrerade som gasfordon 
eller elfordon en tilläggsersättning.  

Trafikföretaget ska arbeta antingen efter de standardsystem för miljöarbete som finns, 
t.ex. miljöledningssystem enligt ISO 14001, miljöprogram efter branschanpassade 
manualer eller motsvarande. Miljöarbetet hos Trafikföretaget ska innefatta en miljöpolicy 
som relaterar till företagets miljöpåverkan och innehåller ett åtagande om att minst följa 
gällande lagstiftning. Policyn ska också innefatta ett åtagande om ständig förbättring av 
företagets miljöprestanda. Miljöarbetet ska också innefatta arbete med och redovisning av 
företagets miljöaspekter, samt mål och mått för dessa. Samtliga förare samt övrig personal 
som arbetar med trafikuppdraget ska involveras i miljöarbetet.  

Miljöarbetet ska vara etablerat senast åtta månader efter trafikstart. Trafikföretaget ska 
efter begäran från Västtrafik kunna visa dokumentation som visar att Trafikföretaget 
utför miljöarbete enligt ovan.  
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Trafikföretaget bör använda däck som håller en hög klass vad gäller energieffektivitet, 
väggrepp vid vått väglag och buller. Västtrafik rekommenderar att bästa klass eftersträvas, 
vilket innebär klass A och B vad gäller energieffektivitet och väggrepp vid vått väglag 
respektive 68 dBA för buller.   

Från och med 1 november 2012 omfattas de flesta däck av krav på energimärkning (EU-
förordningen för energimärkning av däck, EC 1222/2009). Märkningen visar 
energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.   

Trafikföretaget bör också inom ramen för sin verksamhet arbeta med sparsam körning 
för att minska buller och utsläpp. Västtrafik rekommenderar att arbete med sparsam 
körning innehåller utbildning, uppföljning av bränsleförbrukning och kommunikation 
kring denna samt eventuellt teknisk utrustning i fordonet som uppmuntrar till sparsam 
körning. Tips på hur man kör sparsamt finns i Trafikverkets informationsfoldrar samt i 
snabbkurs i sparsam körning på webben.” 

Kommunen har som huvudregel att samåkning ska ske vid färdtjänstresor. Samåkning 
sker  mellan färdtjänstresenärer och även mellan färdtjänstresenärer och sjukresenärer där 
Kungälvs kommun betalar för färdtjänstresenärens del av resan och Västra 
Götalandsregionen betalar för sjukresenärens del av resan, efter att kunden betalat sin 
egenavgift. Endast i undantagsfall beviljas ensamåkning vid färdtjänstresa. Samåkningen 
bidrar till att fler personer kan åka med i fordonen under en och samma resa och på så vis 
kan antalet bilresor minskas. Det bidrar till mindre utsläpp i vår miljö. 

Undantag: Med anledning av Covid -19 har Västtrafik sedan den 27 mars 2020 tillfälligt 
infört ensamåkning och endast baksätesplacering i fordonen, för att minska 
smittspridning mellan förare och färdtjänstresenärer. Hur länge denna åtgärd fortgår är 
ännu inte bestämt. 
 

8.1 Uppföljning av miljökraven 
Trafikföretaget ska för varje enskilt avtal lämna miljöredovisning till Västtrafik. 
Trafikföretagets årliga miljöredovisning lämnas senast 15 februari varje år. 
Miljöredovisningen består av: Årlig miljöredovisning. Trafikföretagets miljöpolicy, som 
ska relatera till företagets miljöpåverkan och innehålla åtagande om att driva arbetet mot 
ständig förbättring samt minst följa gällande lagstiftning. Trafikföretagets mest betydande 
miljöaspekter som också ska finnas med i företagets mål, åtgärder och redovisning. 
Trafikföretagets miljömål ska redovisas, målen ska vara mätbara och tidsbestämda och 
verkligt utfall ska ingå. Det ska framgå vilka miljömål som går längre än vad lagstiftning 
och trafikavtal kräver. Trafikföretaget ska uppge vilken typ av 
miljöledningssystem/miljöprogram som verksamheten omfattas av.   

Västtrafik har rätt att sammanställa trafikföretagens miljöredovisningar för att öppet 
kunna redovisa kollektivtrafikens sammanlagda miljöpåverkan. Västtrafik har rätt att göra 
en revision av redovisningen bland annat genom att ta del av dokumentation och 
besiktiga teknisk utrustning på fordonen. 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida 1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 178/2020 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 (Dnr KS2020/1832) 
Enligt lag om kollektivtrafik ska i de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten ett Trafikförsörjningsprogram upprättas. I 
Trafikförsörjningsprogrammet ska det uppges omfattning samt grunderna för prissättning för 
resor med sådan trafik och åtgärder för att skydda miljön. I Kungälvs kommuns 
Trafikförsörjningsprogram redovisas samtliga av dessa punkter.  
 
Nuvarande Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Kungälv gällde under åren 2017 till och 
med 2019 och det nya uppdaterade Trafikförsörjningsprogrammet, som redovisas i detta 
ärende, gäller under åren 2020 till och med år 2022. 
 
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet skiljer sig inte så mycket från föregående 
Trafikförsörjningsprogram.  Informationen har uppdaterats gällande den nya färdtjänsttaxan 
som träder i kraft från 1 januari 2021 samt statistiken och informationen om åtgärder för att 
skydda miljön samt om uppföljning av miljökraven. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs 
kommun 2020–2022 antas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 
Bilaga Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 2020-2022 
 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun 2020–2022 antas. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 

För kännedom till: 
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 
Christina Storm 
Ann-Sofie Carlberg 
 

 
 



kommun Dnr KS 2020/1832 - KS2020/1832-3 Protokollsutdrag - Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 2020/1832 - Utskottet för Trygghet och stöd : Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 december 2020

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-09 
Sida 1 (1) 
 

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD 

 

Justeras sign 

 

 § 100/2020 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 (Dnr KS2020/1832) 
 
Ann-Sofie Carlberg och Christina Storm, färdtjänsthandläggare informerar om 
Trafikförsörjningsprogrammet. Informationen berör i huvudsak följande; 
 

 Färdigställandet har kunnat göras först nu, pga inväntat nya föreskrifter samt ändrade 
zoner från Västtrafik. 

 Omfattningen av kommunens färdtjänst är att de som är berättigade färdtjänst, ska ha 
varaktigt funktinshinder. 

o Väsentliga svårigheter att förflytta sig 
o Utreder och handleder riskfärdtjänst 
o Västtrafik har hand om transporten på uppdrag av kommunen 

 Riktlinjer för priser, färdtjänstlinjer och gäller till och med 2022-04-30 
 Harmoniserat senast 2015-2016 med omkringliggande kommuner för prissättningen 

o Dock ej Göteborg 
o Göteborg begränsar resorna något 

 Utökat till Kungsbacka kommun 
 Medresenärer tillåtna 

o Ledsagare kan beviljas om man inte klarar resorna själv 
 Befolkningsprognosen: äldre befolkningen ökar i Kungälvs kommun 

o Många äldre är bättre behandlade för sjukdomar än förr och således inte givet 
att färdtjänsten kommer att öka i takt med befolkningsökningen. 

 Avgift som är beslutad av KF. 
o Nya zoner: Kungälv valt att ligga kvar på kommungränserna och göra en årlig 

höjning utifrån Västtrafiks index – Görs första måndagen i mars  
o Fortsätter att följa utvecklingen i omkringliggande kommuner 

 
 
 
 
Beslut 

 Informationen antecknas till protokollet. 
 
__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
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UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 178/2020 

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 (Dnr KS2020/1832) 
Enligt lag om kollektivtrafik ska i de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten ett Trafikförsörjningsprogram upprättas. I 
Trafikförsörjningsprogrammet ska det uppges omfattning samt grunderna för prissättning för 
resor med sådan trafik och åtgärder för att skydda miljön. I Kungälvs kommuns 
Trafikförsörjningsprogram redovisas samtliga av dessa punkter.  
 
Nuvarande Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Kungälv gällde under åren 2017 till och 
med 2019 och det nya uppdaterade Trafikförsörjningsprogrammet, som redovisas i detta 
ärende, gäller under åren 2020 till och med år 2022. 
 
Det nya Trafikförsörjningsprogrammet skiljer sig inte så mycket från föregående 
Trafikförsörjningsprogram.  Informationen har uppdaterats gällande den nya färdtjänsttaxan 
som träder i kraft från 1 januari 2021 samt statistiken och informationen om åtgärder för att 
skydda miljön samt om uppföljning av miljökraven. 
 
Förvaltningens förslag till beslut: Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs 
kommun 2020–2022 antas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun Dnr KS 
2020/1832 
Bilaga Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 2020-2022 
 
 
Förslag till kommunstyrelsen 

 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst för Kungälvs kommun 2020–2022 antas. 

__________ 
 
Expedieras till:   
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 

För kännedom till: 
Mikael Svensson 
Martin Hollertz 
Anders Holm 
Christina Storm 
Ann-Sofie Carlberg 
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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 
Fredrik Skreberg  

2021-01-05 

 
 
 
 

Redovisning av ordförandebeslut  (Dnr KS2016/0056-21) 
Sammanfattning 

 
Följande ordförandebeslut har fattats den 17 och 18 december 2020 med stöd av 
kommunstyrelsens delegeringsordning:  
 
§ 14/2020 - Beslut om stängning av Trekungagymnasiet (Dnr KS2020/2057) 
§ 15/2020 - Beslut om nedstängning av kommunala anläggningar (Dnr KS2020/2064) 
 

Förslag till beslut 
 

 Informationen antecknas till protokollet. 
 

 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  

  



19 Redovisning av ordförandebeslut  - KS2016/0056-21 Redovisning av ordförandebeslut  : KS2020-2057-3 Protokollsutdrag - Ordförandebeslut kommunstyrelsen - 17 december 2020

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-17 
Sida 1 (1) 
 

ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 14/2020 

Beslut om stängning av Trekungagymnasiet (Dnr KS2020/2057) 
 

Vid Trekungagymnasiet är en stor andel av personalen frånvarande och det pågår en 
smittspridning av covid 19. Skolchef har haft dialog med smittskyddsläkare om situationen 
eftersom en säker verksamhet inte kan upprätthållas under dessa omständigheter. 
Smittskyddsläkaren instämmer i bedömningen och beaktar särskilt att det är fråga om en extra 
skyddsvärd grupp av elever. 
 
Med anledning av det stora bortfallet av personal och efter samråd med smittskyddsläkare 
beslutar huvudmannen att stänga Trekungagymnasiet från och med 17 december 2020 och till 
och med den 18 december 2020, utifrån bestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
smittskyddslagen (2004:168).  
 
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut om stängning av Trekungagymnasiet 
 
Beslut  
 

Från och med torsdagen den 17 december 2020 och till och med den 18 
december 2020, stängs Trekungagymnasiet. 

__________ 
 
 
 



19 Redovisning av ordförandebeslut  - KS2016/0056-21 Redovisning av ordförandebeslut  : KS2020-2064-2 Protokollsutdrag - nedstängnng av kommunala anläggningar 2020-12-18 958741_1_1

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-18 
Sida 3 (3) 

 
 

 ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 15/2020 

Beslut om nedstängning av kommunala anläggningar (Dnr KS2020/2064) 
 
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig, 
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutar 
kommunstyrelsen att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun ska stängas 
från och med denna dag. Detta omfattar bl.a. kommunens sim-, fritids- och 
idrottsanläggningar, bibliotek och kulturhus. Beslutet gäller som längst till och med den 24 
januari 2021. 
 

Beslut 

Kungälvs kommuns samtliga sim-, fritids- och idrottsanläggningar, bibliotek och kulturhus 
stängs med omedelbar verkan. Beslutet gäller med omedelbar verkan och som längst till och 
med den 24 januari 2021. 
 
Samtliga berörda verksamhetsutövare i kommunens lokaler skall informeras om gällande 
rekommendationer för att minska smittspridningen. 

 
__________ 
 
Expedieras till:   

För kännedom till: 

 
 



19 Redovisning av ordförandebeslut  - KS2016/0056-21 Redovisning av ordförandebeslut  : Protokollsutdrag - Ordförandebeslut kommunstyrelsen - 22 december 2020

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-22 
Sida 1 (2) 
 

ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 16/2020 

Beslut om öppning av kommunala utomhusanläggningar (Dnr 
KS2020/2064) 

 
Regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som 
inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, och Folkhälsomyndigheten vill 
komplettera rekommendationen. 
 

Den 22 december har Folkhälsomyndigheten valt att förtydliga och komplettera regeringens 
rekommendation gällande träning på utomhusanläggningar.  

Till följd av Folkhälsomyndighetens kompletterande information (2020-12-22) beslutar Kungälv 
kommun att öppna sina utomhusanläggningar för viss föreningsverksamhet. Under förutsättning att det 
sker på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.  

Genom beslutet ligger ett stort ansvar på föreningarna, som ska följa Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) och därmed säkerställa att verksamheten 
sker ur en smittskyddssynpunkt säkert sätt. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd finner ni på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
Inga omklädningsrum kommer att vara öppna på anläggningarna. Det är inte tillåtet med 
tillträde för allmänhet/publik. Allmänhetens åkning på Skarpe Nord kommer inte att öppna.  

Beslut 
Kungälvs kommun beslutar att öppna utomhusanläggningar för organiserad 
föreningsverksamhet från och med den 23 december. 
 
De utomhusanläggningar som beslutet omfattar är följande: 

 Kongevi 
 Yttern 
 Kareby 
 Romevi (ej bokningsbar via kommunen, anläggningen sköts av Romelanda 

ungdomsförening) 
 Lunnevi 
 Kärnavallen 
 Skarpe Nord 

Samtliga berörda föreningsutövare skall informeras om gällande rekommendationer för att 
stoppa smittspridningen. 

 
Detta beslut kompletterar tidigare taget beslut: 

 2020-12-18 § 15/2020 Beslut om nedstängning av kommunala anläggningar (Dnr 
KS2020/2064) 
 

Beslutet gäller tillsvidare, eller tills nytt beslut fattas. 
__________ 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-22 
Sida 2 (2) 
 

ORDFÖRANDEBESLUT 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 
 Expedieras till  

 För kännedom till  

 
 
 



20 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen - KS2016/0134-61 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen : Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen

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 
Fredrik Skreberg  

2020-12-22 

 
 
 
 

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr 
KS2016/0134-61) 
Sammanfattning 

 
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till 
kommunstyrelsen för perioden 5 december till 18 december 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen. 
 
Förslag till beslut 
  Informationen anteckna till protokollet.  
 



20 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen - KS2016/0134-61 Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen : Bilaga - Inkomna skrivelser

Dokumentnr. Dokumenttitel Ankomstdatum
KS2020/1788 2 Skrivelse inbjudan till samrådsmöte, politiker 2020 12 17
KS2020/2038 1 Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 223. Uppdrag

vidare utredning av förutsättningarna för ett gemensamt
utförarregister, köpt vård och boende inom individ och
familjeomsorg samt funktionshinder

2020 12 11

KS2020/2005 1 Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra
Götalands län

2020 12 08

KS2020/1986 1 Remiss förslag till handlingsplan för klimatanpassning 2020 12 07



21 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag -   :

Denna behandling '21 Rapporter från ledamöter med regionala politiska uppdrag och/eller bolagsuppdrag' har inget
tjänsteutlåtande.


