Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-02-17

Plats
Tid

Sessionssalen, Stadshuset
Onsdagen den 17 februari, kl. 09:00-17:00

Ledamöter

Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
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)
Ordförande

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Fredrik Skreberg
Sekreterare

ADRESS

KOMMUNSTYRELSEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
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www.kungalv.se
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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

Antecknas

Information om 4 stycken utvalda delegationsbeslut kl.
09:00-09:20
5

Kommundirektörens rapport
-

Lägesinformation covid-19

-

Information om statsbidrag 2021

Antecknas

Information från Haleh Lindqvist kl. 09:20-10:20
6

Information om preliminärt bokslut

Antecknas

Information från Pia Jakobsson kl. 10:20-10:50

Paus kl. 10:50-11:00
7

Beslut om extrapengar

Beslut

Handlingar tillkommer och skickas ut separat
Föredragande: Haleh Lindqvist kl. 11:00-11:30
8

KS2020/0377

Överklagande av dom strandverket – förslag till
beslut från kommunstyrelsens presidium

Beslut
Omedelbar justering

Bilaga
Närvarande: Mats Mikulic kl. 11:30-11:45
9

KS2020/1470-38 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa
Marstrandsfärjan
Bilaga
Föredragande: Martin Hollertz och Mats Mikulic kl.
11:45-12:00

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt förvaltningen
Omedelbar justering
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Sammanträdesdatum

2021-02-17

Lunch kl. 12:00-13:00
10

KS2020/1936-3

Svar på granskning av intern kontroll av
ekonomiprocesser 2020

Enligt förvaltningen

Bilaga
Närvarande: Håkan Hambeson kl. 13:00-13:10
11

KS2020/1981-3

Svar på Granskningsrapport - Utökad
grundläggande granskning av kommunens VAverksamhet

Enligt förvaltningen

Bilaga
Närvarande: Håkan Hambeson kl. 13:10-13:20
12

KS2021/0077-1

Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2019/2020 –
uppföljningsrapport 1 Normer, värden och
delaktighet

Enligt UBL

Bilaga
Föredragande: Nina Silverblad kl. 13:20-14:20
13

KS2020/2005-2

Svar på remiss - Regional Handlingsplan för
friluftsliv i Västra Götalands län

Enligt förvaltningen

Bilaga
Föredragande: Anna Dahlen kl. 14:20-14:40
14

KS2017/0664-19 Förlängning av Markanvisningsavtal avseende
bostäder inom detaljplan Kärna 67:1, del av för
bostäder, skola och förskola

Enligt förvaltningen

Bilaga
15

KS2020/1208-24 Beslut - Antagande av Ändring av Detaljplan
för Arntorps verksamhetsområde

Enligt förvaltningen

Bilaga
16

KS2021/0128-1

Upplåning år 2021

Enligt förvaltningen

Bilaga
17

Uppdrag trafikåtgärder Tega Ängar
Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

Beslut
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Ärenden till kommunfullmäktige
18

KS2020/2051-2

Ansökan om kommunal borgen - Nordiska
folkhögskolan

Enligt förvaltningen

Bilaga
19

KS2021/0105-1

Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid- Enligt förvaltningen
19-lagen
Bilaga

20

KS2021/0098-1

Utdelning från Förbo AB

Enligt förvaltningen

Handlingar tillkommer och skickas ut separat
21

KS2020/1451-3

Svar på motion om inrätta en handlingsplan för Enligt UTS
att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i
hemmet
Bilaga

22

KS2020/1615-1

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra
kommunenens kultur- och naturarv

Enligt KoFB

Bilaga
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
23

KS2021/0086-1

Prioriteringsordning plan och vatten och
avlopp i Tjuvkil

Enligt USU

Bilaga
24

KS2019/0101-27 Antagande av Ändring av "Detaljplan för
Båtmansgärdet - servicelägenheter-"
(fastigheten Trädgårdsgärdet 7)

Enligt USU

Bilaga
25

KS2020/1064-2

Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden,
Tveten 1:1 m fl

Enligt USU

Bilaga
26

KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden
Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt USU
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27

KS2019/1384-8

2021-02-17

Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- Enligt USU
och grustäkt, Sand & Trä, Sandlid 1:1, 1:2
Bilaga

28

KS2020/1959-2

Rapportering till vattenmyndigheterna om
genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021

Enligt USU

Bilaga
29

KS2020/2019-1

Upphandling av avfallshämtning

Enligt USU

Bilaga
30

KS2019/0414-15 Beslut om samråd Planprogram för Aröd

Enligt USU

Bilaga
31

KS2016/0134-63 Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen

Antecknas

Bilaga
32

Redovisning av ordförandebeslut

Antecknas

Bilaga
33

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

KOMMUNSTYRELSEN

Rapport från möte med länsstyrelsen

Antecknas
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Anmälan av delegationsbeslut
Instansnr
106/21

Ärende
KS2020/1233-2

107/21
108/21

KS2021/0174-2
KS2016/0970-14

109/21
110/21

KS2017/0108-12
KS2019/0686-3

111/21

KS2020/0009-19

112/21

KS2020/0009-20

113/21

KS2020/0009-21

114/21

KS2020/0009-22

115/21

KS2020/1514-5

116/21
117/21
118/21
119/21
120/21
121/21
122/21
123/21
124/21

KS2020/2016-2
KS2020/2082-1
KS2021/0005-2
KS2021/0005-3
KS2021/0018-1
KS2021/0021-2
KS2021/0042-1
KS2021/0044-1
KS-VR2020/0376-2

125/21

KS-VR2020/0377-2

126/21

KS-VR2020/0378-2

127/21

KS-VR2020/0384-2

Titel
Överenskommelse om fastighetsreglering
undertecknat avtal.pdf
Avslagsbeslut på begäran om allmän handling
Nyttjanderättsavtal rörande väg inom Gärdet 1:1
och Lasarettet 1, samt överenskommelse om ansvar
för staket inom Gärdet 1:1
Avtal - överenskommelse om avbeställning
Undertecknat avtal om lägenhetsarrende för sjöbod
inom Marstrand 6:7
Delegationsbeslut oktober 2020 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 31 beviljade, 0 delavslag
och 2 avslag. Riksfärdtjänst 4 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdresor 0 beviljade, arbetsresor 0 beviljade.
Delegationsbeslut oktober 2020 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 7
beviljade, medpassagerare 2 beviljade och 1 avslag.
Delegationsbeslut november 2020 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 34 beviljade, 0 delavslag
och 1 avslag. Riksfärdtjänst 0 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdresor 0 beviljade, arbetsresor 0 beviljade.
Delegationsbeslut november 2020 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 11
beviljade, medpassagerare 1 beviljade och 1 avslag.
Beslut - Upphandling av systematiskt
brandskyddsarbete (SBA)
Uppsägning på grund av personliga skäl
Avtal om köp av Destinero Point
Avtal - bilplatsavtal, 4077-KYR-020
Avtal - bilplatsavtal, 4077-KYR-031
Tilläggsavtal Treserva - Rikssök
Avslagsbeslut på begäran om allmän handling
Avtal - uppsägning
Avtal - samverkansavtal för korttidsvistelse
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Lökeberg 6:4
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Instön 1:279
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Kovikshamn 1:7
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Börsel 6
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128/21

KS-VR2020/0392-2

129/21

KS2014/435-114

130/21
131/21
132/21

KS2017/0291-86
KS2018/2041-24
KS2018/2041-26

133/21
134/21
135/21
136/21
137/21
138/21

KS2018/2041-27
KS2018/2041-28
KS2019/0677-3
KS2019/1847-10
KS2019/1847-11
KS2019/1973-18

139/21

KS2020/0009-23

140/21

KS2020/0009-24

141/21
142/21
143/21
144/21

KS2021/0010-1
KS2020/0414-5
KS2020/0782-14
KS2020/1005-5

145/21
146/21
147/21
148/21
149/21
150/21
151/21
152/21
153/21
154/21
155/21

KS2020/1488-5
KS2020/1488-6
KS2020/1488-7
KS2020/1488-8
KS2020/1488-9
KS2020/1488-10
KS2020/1488-11
KS2020/1488-12
KS2020/1488-13
KS2020/1488-4
KS2020/1798-2

156/21
157/21

KS2020/1805-2
KS2020/1940-2

158/21
159/21

KS2020/1954-2
KS2020/1967-12

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsbeslut, beviljat uppehåll för hämtning av
hushållsavfall för Rörtången 270
Yrkande om slutlig ersättning för Ekelöv 1:36 och
Vävra 2:35
Förlikningsavtal
Arrendeavtal Brukshundsklubben 1296-226-004
Arrendeavtal Södra Inlands Biodlarförening 1296226-005
Tomträttsavtal Kareby IS 1231-747-001
Lägenhetsarrende Kareby IS 1231-139-006
Undertecknat lägenhetsarrende
Avtal - avtalsservitut, Trankärr 2:6
Avtal - avtalsservitut, Trankärr 2:1
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna
anställningsvillkor mm LOK 20
Delegationsbeslut december 2020 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 35 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 1 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade,
dagvårdresor 0 beviljade, arbetsresor 1 beviljad.
Delegationsbeslut december 2020 för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Förare 9
beviljade, medpassagerare 3 beviljade och 0 avslag.
Avtal vernissage
Ansökan om avstyckning
Anstånd
Ramavtal - Upphandling av stationskläder till Bohus
räddningstjänstförbund, BORF
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90059
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90060
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90061
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90062
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90063
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90068
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90069
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90070
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90071
Avtal - hyreskontrakt, garage 3801-90058
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
DHB Västra
Avtal Treserva
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Promyana Kungälv
Yttrande över ansökan om borgerlig vigselförrättare
Undantagen enligt sekretess. 18 kap § 8

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-02-17

160/21

KS2020/1970-2

161/21

KS2020/1995-2

162/21
163/21

KS2020/2017-3
KS2020/2034-2

164/21

KS2020/2040-2

165/21

KS2020/2062-2

166/21

KS2020/2071-2

167/21

KS2020/2090-2

168/21
169/21
170/21
171/21
172/21
173/21
174/21
175/21
176/21
177/21

KS2021/0003-9
KS2021/0003-10
KS2021/0003-6
KS2021/0003-7
KS2021/0003-1
KS2021/0003-2
KS2021/0003-3
KS2021/0003-4
KS2021/0003-5
KS2021/0016-4

178/21

KS2021/0022-2

179/21

KS2021/0027-2

180/21

KS2021/0033-2

181/21

KS2021/0036-2

182/21

KS2021/0051-2

183/21

KS2021/0071-2

184/21

KS2021/0079-6

185/21

KS2021/0080-2

186/21

KS2021/0081-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Avtal - säkerhetsskyddsavtal
Delegationsärende sociala föreningsbidrag 2021:
SPF Seniorerna Solberga/Hålta
Delegationsbeslut, sociala bidraget 2021: PRO
Ytterby
Avsked
Delegationsbeslut, sociala bidraget 2021: PRO
Kungälv
Delegationsbeslut sociala bidraget 2021: SPF
Seniorerna Kongahälla
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Synskadades riksförbund, SRF Kungälv
Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2021:
Hermansby PRO-förening
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Reumatikerföreningen Kungälv
LTF Kvarngatan, parkering 1 tim
LTF Kongahällagatan, parkering 30 min
LTF Selma Lagerlöfs gata, parkering avgift
LTF Karebyvägen, parkering tid
Rökan, parkering avgift, klass 1.pdf
Rökan, parkering avgift klass 2.pdf
Rökan, parkering avgift släpkärra.pdf
Rökan, parkering PRH.pdf
Styrmansgatan brandstationen parkering avgift.pdf
Marstrand 6:132, markägarens godkännande av
överlåtelse av avtal om bostadsarrende
Delegationsbidrag sociala föreningsbidrag 2021:
Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och
drogberoende
Delegationsbeslut, sociala bidraget 2021: RPG i
Kungälv
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Psoriasisförbundet Muskot
Delegationsbeslut, sociala bidraget 2021: Marstrands
pensionärsförening
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Hjärt- och lungföreningen Kungälv
Delegationsbeslut sociala föreningsbidraget 2021:
Anhörigföreningen Handen
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021: SPF
Kareby
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
SeniorNet Kungälv
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187/21

KS2021/0087-2

188/21

KS2021/0088-2

189/21

KS2021/0091-2

190/21

KS2021/0094-1

191/21

KS2021/0096-2

192/21
193/21

KS2021/0097-1
KS2021/0097-2

194/21

KS2021/0111-3

195/21

KS2021/0118-1

196/21
197/21

KS2021/0159-1
KS2021/0246-2

198/21
199/21

KS-VR2020/0306-3
KS-VR2020/0385-2

200/21

KS-VR2020/0395-2

201/21

KS-VR2020/0399-2

202/21

KS-VR2021/0003-22

203/21

KS-VR2021/0008-2

204/21

KS-VR2021/0010-2

205/21

KS-VR2021/0012-2

206/21

KS-VR2021/0013-2

207/21

KS-VR2021/0014-2

208/21

KS-VR2021/0017-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Rädda Barnen Kungälv
Delegationsbeslut, sociala föreningsbidrag 2021:
Aktiva Seniorer
Delegationsbeslut sociala bidrag 2021: SPF
Seniorerna Romelanda
Samverkan med Göteborgsregionen om
praktikanskaffning, praktiksamordning och studieoch yrkesvägledning
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Kungälv/Ale diabetesförening
Avtal - hyreskontrakt
Avtal - överenskommelse om avstående från
besittningsskydd
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021: SPF
Seniorerna Kärna
Avtal om socialjour mellan Göteborgs stad Social
resursförvaltning och Kungälvs kommun för 2021
Beslut om avstängning från arbetet
Delegationsbeslut sociala föreningsbidrag 2021:
Epilepsi i Bohuslän
Delegeringsbeslut - beviljas
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Lökeberg 1:3
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Höga 1:36
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Skåra 1:26
Anmälan delegationsbeslut transportdispenser dec
2020 - jan 2021
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Torpe gränd 12
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Älvebacken 37
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Ulvesund 1:4
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Solberga-Hammar 1:63
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Älvebacken 14
Delegeringsbeslut – beviljas - Upplåtelse av allmän
platsmark - Uteservering, Västra Gatan 68

1(2)

Beredningsskrivelse

2021-02-09

Kommunstyrelsens presidium gällande överklagande av dom Strandverket
(Dnr KS2020/0377-27)
Sammanfattning
I syfte att i god demokratisk ordning ge alla styrelseledamöter möjlighet att ta del av innehåll
och besluta i ärendet överklagades dom i mål nr T 18097-19 med begäran att senare kunna
inkomma med kompletterande handlingar efter att kommunstyrelsen behandlat ärendet. Alla
ledamöter fick information i ärendet vid sammanträdet den 13 januari. Vid sammanträdet gavs
kommunstyrelsen presidium i uppdrag att beakta dialog och återkomma med förslag till beslut
i ärendet.
Kommunstyrelsens presidium anser frågan av principiell karaktär och behöver klargöras
huruvida muntliga avtal kan anses bindande utan att det finnes vare sig kommunala beslut,
kommunalt uppdrag eller kommunal delegationsordning att ingå avtal. Juridiska processer
innebär ofta ekonomiska risker. Kommunen har erbjudit två förlikningar utan framgång varför
kommunen måste ta ställning till att fortsatt driva frågan eller ej. Vid kommunstyrelsen dialog
den 13 januari visades olika argument både för och emot att överklaga. Kommunstyrelsens
presidium ser företrädesvis att styrelsen i principiella juridiska frågor agerar så enhälligt som
möjligt. Mot den bakgrunden och med anledning att det finns ett rättsligt utlåtande, föreslår
kommunstyrelsens presidium att frågan inte förs vidare till prövningstillstånd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen presidium föreslår kommunstyrelsen besluta:



Att inte driva ärendet vidare.
Att ge presidiet i uppdrag att vid lämpligt tillfälle lyfta den principiella frågan vidare i
politiska rum så som SKR och departement.

Att förvaltningen ges i uppdrag:


att kartlägga vilka funktioner som kan anses ha en ”ställningsfullmakt” ur ett juridiskt
perspektiv för att framledes undvika en högre befogenhetsställning än vad
delegeringsordningen anger.



att vidta övriga nödvändiga åtgärder för att öka säkerheten för att i Kungälvs kommun
ska endast skriftliga avtal gälla.
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Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Holmensköld (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Elisabeth Mattsson (L)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Expedieras till:

För kännedom till:

4/21 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan - KS2020/1470-38 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan : Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Mats Mikulic

1(5)

2021-02-03

Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan (Dnr
KS2020/1470-38)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr KS2020/1470, § 144) om taxa och sortiment
för Marstrandsfärjan m.m.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Kommunen har 2020-12-16 yttrat sig över
överklagan.
Klaganden har nu inkommit med ytterligare ett yttrande och anför bland annat att kommunens
kostnader inte motiverar priset enligt den beslutade taxan.
Förvaltningsrätten har i målet om laglighetsprövning (mål nr 15283-20) förelagt kommunen att
yttra sig över det som anförs i yttrandet.
Av upprättat förslag till yttrande framgår att kommunen vidhåller att förvaltningsrätten bör
avslå överklagan. Kommunfullmäktiges beslut strider inte mot likställighetsprincipen,
självkostnadsprincipen eller mot någon annan bestämmelse i kommunallagen. Det föreligger
därför ingen grund för upphävande av fullmäktiges beslut.
Juridisk bedömning
Den juridiska bedömningen finns nedan under rubriken ”Verksamhetens bedömning”.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr KS2020/1470, § 144) om taxa och sortiment
för Marstrandsfärjan m.m.
Kommunfullmäktiges beslut föranleddes av att Västra Götalandsregionen (”VGR”)
förväntades besluta, att med stöd av 3 kap 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, överlämna
befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan
Koön och Marstrandsön. VGR fattade sedermera ett sådant beslut 2020-11-30.
Ett överlämnande av befogenheterna enligt kollektivtrafiklagen innebär att kommunen kan
välja att antingen driva färjetrafiken i egen regi eller ingå ett avtal med en extern aktör.
Eftersom färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön kommer att bedrivas i kommunal regi
behövde en taxa för biljetterna på Marstrandsfärjan beslutas. Kommunfullmäktige beslutade
om en sådan taxa 2020-11-05 (§144).
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kommunfullmäktiges beslut har överklagats genom så kallad laglighetsprövning.
Kommunstyrelsen har 2020-12-16 (§ 368/2020) yttrat sig över överklagan.
Klaganden har nu inkommit med ytterligare ett yttrande och anför bland annat att kommunens
kostnader inte motiverar priset enligt den beslutade taxan.
Förvaltningsrätten har i målet (mål nr 15283-20) förelagt kommunen att yttra sig över det som
anförs i yttrandet.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har 2021-01-25 upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att
kommunen vidhåller att förvaltningsrätten bör avslå överklagan.
Vad gäller tillämpningen av självkostnadsprincipen framgår följande av yttrandet.
”3. Taxan är förenlig med självkostnadsprincipen (2 kap 6 § KL)
Om domstolen ändå bedömer att de omständigheter som M.G. hänvisar till i sitt yttrande ska
beaktas, utvecklar kommunen sin talan enligt följande.

3.1 Beräknas för hela verksamheten

Enligt 2 kap 6 § KL får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Bestämmelsen innehåller den så kallade
självkostnadsprincipen.
Med självkostnad avses de sammanlagda kostnaderna för hela den avgiftsupptagande
verksamheten. Samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från
företagsekonomisk synpunkt kan ligga till grund för självkostnadsberäkningen. Alla relevanta
direkta och indirekta kostnader i verksamheten ska ingå i självkostnads-beräkningen.
Beräkningen enligt självkostnadsprincipen i aktuellt mål avser alltså färjeverksamheten
(Marstrandsfärjan) i dess helhet och tar inte sikte på intäkter/kostnader för varje enskild
biljettyp.
Den beslutade taxan för Marstrandsfärjan grundar sig på en kalkyl i enlighet med
självkostnadsprincipen, det vill säga att färjeverksamhetens intäkter ska motsvara
verksamhetens kostnader.
Viktiga ramar för färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön framgår av det avtal som
kommunen tecknat med Västra Götalandsregionen (VGR) med anledning av VGR:s beslut att
överlämna befogenheter till Kungälvs kommun, bifogas.
I avtalet anges vissa miljökrav, närmare bestämt att färjetrafiken som utförs med ordinarie
fartyg ska senast år 2030 bedrivas med enbart el som drivmedel (p. 3.1). Detta miljökrav
innebär investeringar i verksamheten vilket påverkar framtida kapitalkostnader. Det framgår
vidare i avtalet att trafiken ska bedrivas året runt med minimikrav på viss turtäthet (p. 3.2).
Turtätheten påverkar bemanningen och därmed personalkostnaderna.

3.2 Verksamhetens kostnader

Kostnadssidan är framtagen genom en analys av kostnaderna de senaste fyra åren samt
beräkningar av kommande kostnader för ombyggnationer och investeringar.
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Kostnaden för färjeverksamheten beräknas till totalt 17 600 000 kr och består av
personalkostnader (9,5 mkr), planerat underhåll och felavhjälpande (2,5 mkr) samt övriga
kostnader (5,6 mkr).
Kostnaden för planerat underhåll och felhjälpande om 2 500 000 kr avser underhåll och reparation
av färjorna.
I posten övriga kostnader om 5 600 000 kr ingår bland annat drivmedel, övriga driftskostnader,
angöring kaj (underhåll kaj) och kapitalkostnader. Konverteringen av färjan till eldrift enligt
avtalet med VGR (se bilaga) kommer att belasta framtida kapitalkostnader. Utredning om vilka
åtgärder och investeringar som behöver göras för konverteringen pågår.

3.3 Verksamhetens intäkter

Intäktssidan utgörs dels av ett kollektivtrafikbidrag från VGR om 5 000 000 kr, dels
biljettintäkter från fordonstrafik med 2 500 000 kr och från kollektivtrafikresenärer om totalt
10 100 000 kr. Ersättningen från VGR framgår av bifogat avtal (p. 4).
Kalkylen baseras på en uppskattning av antalet resenärer och vilken typ av biljetter som kan
komma att säljas.
Kommunen bedömer att ca 275 000 enkelbiljetter kommer att säljas och ca 900 periodkort,
varav 200 st utgörs av årskort och 700 st övriga periodkort. Med övriga periodkort avses
biljettyperna 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar och 90 dagar.
Priset för respektive kategori av biljett framgår av den antagna taxan Kungälvs Kommun Sortiment och priser, Marstrandsfärja.
Kommunen har vid beräkningen av intäkter och kostnader beaktat att Västtrafiks periodkort
är giltiga på färjan. Kommunen erhåller ingen intäkt för dessa periodkort.
Kalkylen baseras bland annat på den statistik som kommunen erhållit från Västtrafik och från
eget räkneverk, men det är svårt att mer exakt uppskatta hur många och vilken typ av biljetter
som kommer att säljas. Det finns vissa brister i det statistikunderlag som kommunen erhållit
från Västtrafik vilket medför viss osäkerhet avseende antalet resenärer. Om utfallet för 2021
avviker från den bedömning och analys som gjorts, kan detta medföra att taxan behöver
justeras. Det kan också i sådant fall bli aktuellt att återbetala viss del av kostnaden till resenärer
som köpt periodkort.”
Ekonomisk kalkyl Marstrandsfärjan 2021
Intäkter
Kollektivtrafikbidrag VGR
Fordonstransporter
Enkelbiljetter
Övriga intäkter (Periodkort)
Totala Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Planerat underhåll och felavhjälpande
Övriga kostnader
Totala kostnader

Nettokostnad:

5 000
2 500
9 300
800

17 600
-9 500
-2 500
-5 600

-17 600
0
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Sammanfattningsvis anser förvaltningen att kommunfullmäktiges beslut om taxa för
Marstrandsfärjan inte strider mot självkostnadsprincipen eller mot någon annan av de
grundläggande principerna i kommunallagen. Det föreligger inte heller någon annan grund för
upphävande av beslutet enligt 13 kap 8 § kommunallagen. Förvaltningsrätten bör därför avslå
överklagan.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att yttra sig till förvaltningsrätten i enlighet med
upprättat förslag 2021-01-25.
Yttrandet ska inges till förvaltningsrätten senast 2021-02-18 (anstånd har beviljats till detta
datum). Därför föreslås att kommunstyrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Inte relevant för yttrandet i målet om laglighetsprövning. Bedömning har gjorts i
tjänsteutlåtande inför det beslut som nu har överklagats.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inte relevant för yttrandet i målet om laglighetsprövning. Bedömning har gjorts i
tjänsteutlåtande inför det beslut som nu har överklagats.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte relevant för yttrandet i målet om laglighetsprövning. Bedömning har gjorts i
tjänsteutlåtande inför det beslut som nu har överklagats.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inte relevant för yttrandet i målet om laglighetsprövning. Bedömning har gjorts i
tjänsteutlåtande inför det beslut som nu har överklagats.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen och analysen utifrån självkostnadsprincipen redovisas ovan
under ”Förvaltningens bedömning”.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen yttrar sig i mål om laglighetsprövning (mål nr 15283-20) i enlighet med
upprättat förslag 2021-01-25.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Erik Lindskog
administrativ chef

4/21 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan - KS2020/1470-38 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan : Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan

5(5)

Expedieras till:
Förvaltningsrätten

För kännedom till:
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

Aktbilaga 14
Mål nr. 15283-20
Avd. 3

UNDERRÄTTELSE
2021-01-15

Kungälvs kommun

KS2020/1470 och §144/2020

Parter: Margareta Grundén ./. Kungälvs kommun
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev.
Vill ni lämna ett yttrande?

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet
vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 29 januari 2021.

När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 15283-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan
nås på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post.
Skicka gärna in handlingar med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00.
Pia Lindqvist
Bifogade handlingar: aktbilaga 12

Dok.Id 744239

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Sten Sturegatan 14
Telefon
031 - 732 70 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 53197
400 15 Göteborg

E-post
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se
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Marstrand 2021-01-12

Margareta Grundén ./. Kungälvs kommun (mål nr 15283-20)
Yttrande från Margareta Grundén

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 3

Jag vidhåller att kommunens beslut innebär en särbehandling av marstrandsborna i den
mening att inga andra innevånare i kommunen tvingas att betala 3 975 kr per år förINKOM:
att 2021-01-12
MÅLNR: 15283-20
kunna röra sig inom samhället. Jag hade förväntat mig att kommunen skulle anföraAKTBIL:
mer än12
att taxan är ”mycket billigare” än att köpa ett västtrafikkort när man höjer taxan med över
400% eftersom kommunen inte för ta ut en högre taxa än vad de har kostnader.
Det framgår inte av kommunens svar vilket underlag man har för att sätta taxan till precis
halva beloppet av ett årskort på Västtrafik men det är uppenbart att taxan inte är baserad på
något underlag för eller kalkyl av kommunens kostnader för de boendes nyttjande av färjan.
Jag hävdar att kommunens kostnader inte ens motiverar 950 kr per år, en mer rimlig taxa
torde vara 500 kr givet de nya begränsningarna för kortens användning som införts.
Med hänvisning till att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot
kostnader yrkar jag på att;
-

Kommunens taxebeslut upphävs och att tidigare taxa 950 kr återinförs tills vidare.
Kommunen åläggs att ta fram underlag för och besluta en taxa baserad på faktiska
kostnader.

Med vänlig hälsning,
Margareta Grundén
Mobil nr: 0706 56 09 04
Varvsgatan 14, 442 67 Marstrand
Email: meta.grunden@gmail.com

4/21 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan - KS2020/1470-38 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan : Laglighetsprövning Mål nr 15283-20 taxa Marstrandsfärjan förslag 210125

1 (4)

Förvaltningsrätten i Göteborg

FÖRSLAG 2021-01-25

Margareta Grundén ./. Kungälvs kommun (mål nr 15283-20)
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (dnr KS2020/1470)
--------------------Med anledning av förvaltningsrättens underrättelse 2021-01-15 (aktbil 14) yttrar sig
Kungälvs kommun enligt följande.
1. Ingen ändrad inställning
Kungälvs kommun bestrider alltjämt att kommunfullmäktiges beslut om taxa för
Marstrandsfärjan ska upphävas. Det föreligger ingen grund för upphävande av beslutet
enligt 13 kap 8 § kommunallagen (KL).
Det som Margareta Grundén (M.G.) anför i sitt yttrande daterat 2021-01-12 föranleder
således ingen ändrad inställning från kommunens sida.
I sitt yttrande framställer M.G. yrkanden som ligger utanför den prövning som sker i mål
om laglighetsprövning enligt 13 kap KL. Dessa yrkanden bör därför förvaltningsrätten
avvisa.
2. Bortse från nya omständigheter (13 kap 7 § KL)
Enligt 13 kap 7 § KL får domstolen vid prövningen av överklagandet inte beakta andra
omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.
Av aktuellt yttrande framgår att M.G. nu åberopar som grund för sin talan att
kommunfullmäktiges beslut även strider mot självkostnadsprincipen i 2 kap 6 § KL, som
kommunen uppfattar yttrandet.
Kommunen anser att M.G. i sitt yttrande åberopar omständigheter som klaganden inte har
hänvisat till före överklagandetidens utgång. Att M.G. i sin överklagan (aktbil 1) anfört att
priset är för högt kan inte jämställas med de uppgifter som M.G. nu hänvisar till.
Kommunen menar därför att förvaltningsrätten vid sin prövning av målet inte bör beakta
de uppgifter som M.G. nu åberopar till grund för sin talan.
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3. Taxan är förenlig med självkostnadsprincipen (2 kap 6 § KL)
Om domstolen ändå bedömer att de omständigheter som M.G. hänvisar till i sitt yttrande
ska beaktas, utvecklar kommunen sin talan enligt följande.
3.1 Beräknas för hela verksamheten
Enligt 2 kap 6 § KL får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Bestämmelsen innehåller den så
kallade självkostnadsprincipen.
Med självkostnad avses de sammanlagda kostnaderna för hela den avgiftsupptagande
verksamheten. Samtliga kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från
företagsekonomisk synpunkt kan ligga till grund för självkostnadsberäkningen. Alla
relevanta direkta och indirekta kostnader i verksamheten ska ingå i självkostnadsberäkningen.
Beräkningen enligt självkostnadsprincipen i aktuellt mål avser alltså färjeverksamheten
(Marstrandsfärjan) i dess helhet och tar inte sikte på intäkter/kostnader för varje enskild
biljettyp.
Den beslutade taxan för Marstrandsfärjan grundar sig på en kalkyl i enlighet med
självkostnadsprincipen, det vill säga att färjeverksamhetens intäkter ska motsvara
verksamhetens kostnader.
Viktiga ramar för färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön framgår av det avtal som
kommunen tecknat med Västra Götalandsregionen (VGR) med anledning av VGR:s beslut
att överlämna befogenheter till Kungälvs kommun, bifogas.
I avtalet anges vissa miljökrav, närmare bestämt att färjetrafiken som utförs med ordinarie
fartyg ska senast år 2030 bedrivas med enbart el som drivmedel (p. 3.1). Detta miljökrav
innebär investeringar i verksamheten vilket påverkar framtida kapitalkostnader. Det
framgår vidare i avtalet att trafiken ska bedrivas året runt med minimikrav på viss turtäthet
(p. 3.2). Turtätheten påverkar bemanningen och därmed personalkostnaderna.
3.2 Verksamhetens kostnader
Kostnadssidan är framtagen genom en analys av kostnaderna de senaste fyra åren samt
beräkningar av kommande kostnader för ombyggnationer och investeringar.
Kostnaden för färjeverksamheten beräknas till totalt 17 600 000 kr och består av
personalkostnader (9,5 mkr), planerat underhåll och felavhjälpande (2,5 mkr) samt övriga
kostnader (5,6 mkr).
Kostnaden för planerat underhåll och felhjälpande om 2 500 000 kr avser underhåll och
reparation av färjorna.
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I posten övriga kostnader om 5 600 000 kr ingår bland annat drivmedel, övriga
driftskostnader, angöring kaj (underhåll kaj) och kapitalkostnader. Konverteringen av
färjan till eldrift enligt avtalet med VGR (se bilaga) kommer att belasta framtida
kapitalkostnader. Utredning om vilka åtgärder och investeringar som behöver göras för
konverteringen pågår.
3.3 Verksamhetens intäkter
Intäktssidan utgörs dels av ett kollektivtrafikbidrag från VGR om 5 000 000 kr, dels
biljettintäkter från fordonstrafik med 2 500 000 kr och från kollektivtrafikresenärer om
totalt 10 100 000 kr. Ersättningen från VGR framgår av bifogat avtal (p. 4).
Kalkylen baseras på en uppskattning av antalet resenärer och vilken typ av biljetter som
kan komma att säljas.
Kommunen bedömer att ca 275 000 enkelbiljetter kommer att säljas och ca 900 periodkort,
varav 200 st utgörs av årskort och 700 st övriga periodkort. Med övriga periodkort avses
biljettyperna 1 dygn, 3 dygn, 30 dagar och 90 dagar.
Priset för respektive kategori av biljett framgår av den antagna taxan Kungälvs Kommun Sortiment och priser, Marstrandsfärja.
Kommunen har vid beräkningen av intäkter och kostnader beaktat att Västtrafiks
periodkort är giltiga på färjan. Kommunen erhåller ingen intäkt för dessa periodkort.
Kalkylen baseras bland annat på den statistik som kommunen erhållit från Västtrafik och
från eget räkneverk, men det är svårt att mer exakt uppskatta hur många och vilken typ av
biljetter som kommer att säljas. Det finns vissa brister i det statistikunderlag som
kommunen erhållit från Västtrafik vilket medför viss osäkerhet avseende antalet resenärer.
Om utfallet för 2021 avviker från den bedömning och analys som gjorts, kan detta medföra
att taxan behöver justeras. Det kan också i sådant fall bli aktuellt att återbetala viss del av
kostnaden till resenärer som köpt periodkort.

Ekonomisk kalkyl Marstrandsfärjan 2021
Intäkter
Kollektivtrafikbidrag VGR
Fordonstransporter
Enkelbiljetter
Övriga intäkter (Periodkort)
Totala Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Planerat underhåll och felavhjälpande
Övriga kostnader
Totala kostnader

Nettokostnad:

5 000
2 500
9 300
800

17 600
-9 500
-2 500
-5 600

-17 600
0
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Sammanställning ekonomisk kalkyl för Marstrandsfärjan 2021, tkr.

Kommunfullmäktiges beslut om taxa för Marstrandsfärjan strider följaktligen inte mot
självkostnadsprincipen eller mot någon annan av de grundläggande principerna i
kommunallagen.
Det har inte heller framkommit andra omständigheter som visar att beslutet strider mot
någon annan bestämmelse i lag eller författning. Det föreligger inte heller någon annan
grund för upphävande av beslutet enligt 13 kap 8 § KL. Förvaltningsrätten bör därför avslå
överklagan.

Kungälv 2021-02-17

Miguel Odhner
kommunstyrelsens ordförande

Bilaga
Avtal mellan kommunen och VGR
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Avtal
med anledning av
Västra Götalandsregionens beslut om att överlämna
befogenheter att ingå avtal om allmän trafik avseende
Marstrandsfärjan

[…] 2020
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DETTA AVTAL (”Avtalet”) är träffat mellan:
(1)

Västra Götalandsregionen, 232100-0131, (”VGR”) och

(2)

Kungälvs kommun, 212000-1371, (”Kommunen”)

VGR och Kommunen benämns nedan enskilt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.
1

BAKGRUND

1.1

VGR är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) och därmed behörig lokal
myndighet enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007
av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg osv (EU:s
kollektivtrafikförordning) och fattar beslut om allmän trafikplikt inom länet, se 3
kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik (kollektivtrafiklagen). RKM har
också befogenhet att ingå avtal om allmän trafik, som ska grunda sig på ett beslut
om allmän trafikplikt.

1.2

RKM får efter beslut av den beslutande församlingen överlämna befogenheten
att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag. RKM får även överlämna
befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om
kollektivtrafik som bedrivs inom denna kommuns område, se 3 kap. 2 §
kollektivtrafiklagen.

1.3

Kommunen ansökte den 20 augusti 2020 om att få överta befogenheten att
bedriva allmän kollektivtrafik för färjetrafik mellan Koön – Marstrand
(Marstrandsfärjan), se bilaga 1.

1.4

VGR planerar att senast den 3 december 2020 fatta beslut om att överlämna
befogenheten att ingå avtal om allmän trafik avseende Marstrandsfärjan till
Kommunen (”Beslutet”).

1.5

En förutsättning för att VGR ska fatta Beslutet är att Kommunen åtar sig att
uppfylla vissa minimivillkor. Parterna har mot denna bakgrund funnit skäl att ingå
Avtalet.

2

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER

2.1

Kommunen ska utöva driften av Marstrandsfärjan på eget ansvar och
självständigt i förhållande till VGR. Kommunen ska därför fatta samtliga beslut
rörande Marstrandsfärjan, däribland om färjetrafiken ska utföras av kommunen,
eller – efter upphandling när det erfordras – av ett kommunalt bolag eller extern
aktör, dock med de inskränkningar som följer nedan.

3

KOMMUNENS DRIFT AV FÄRJETRAFIKEN

3.1

Miljökrav

3.1.1

Den färjetrafik som utförs med ordinarie fartyg ska senast år 2030 bedrivas med
enbart el som drivmedel. Reservfartyg som nyttjas för förstärkningstrafik eller
som ersättning för ordinarie fartyg vid exempelvis ordinarie fartygs service mm.
omfattas inte av detta krav.

3.2

Tillgänglighet och utbud

3.2.1

Färjetrafiken ska bedrivas under hela året.

3.2.2

För färjetrafik under vardagar gäller följande:

2
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-

3.2.3

färjetrafiken ska bedrivas kl. 05.30-24.00 med minst en tur per timme kl.
05.30-06.00, 09.00-15.00 och 18.00-24.00, och med minst två turer per
timme kl. 06.00-09.00 och kl. 15.00-18.00.

För färjetrafik under lördag, söndag och andra helgdagar gäller följande:
-

färjetrafiken ska bedrivas kl. 08.00-24.00 med minst en tur per timme.

3.2.4

Kommunen fattar självständigt beslut om eventuell trafik som överskrider
ovanstående miniminivåer.

3.2.5

Kommunen ska tillse att färjelägena är tillgänglighetsanpassade i enlighet med
vad som framgår av VGR:s Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor.

3.3

Färdbevis och biljetter

3.3.1

Västtrafiks period- och skolkort ska vara giltiga färdbevis. Med periodkort avses
biljetter med giltighetstid från ett dygn och uppåt. Utifrån den kommande
zonindelningen innebär det period- och skolkort för zon B, eller
kombinationsbiljetter där zon B ingår (BC, AB, ABC).

3.3.2

Västtrafiks enkelbiljetter ska inte utgöra giltiga färdbevis.

3.3.3

Under 2021 har Marstrandsfärjan undantag från erbjudandet ”res 4 betala för 1”
vad gäller dygnsbiljett.

3.3.4

Intäkter för Västtrafiks period- och skolkort tillfaller Västtrafik.

3.3.5

Kommunen beslutar självständigt om prissättning av de biljetter som är unika för
Marstrandsfärjan. Intäkter för sådana biljetter tillfaller Kommunen.

4

ERSÄTTNING

4.1

VGR ska utge ersättning till Kommunen om 5 miljoner kronor per år i prisnivå
januari 2021. Beloppet indexeras månadsvis enligt följande:

4.2

Vid negativt index ska ersättningen inte understiga 5 miljoner kronor.

4.3

Efter övergång till eldrift av ordinarie fartyg, jfr 3.1.1 ovan, ska Parterna diskutera
och enas om nytt lämpligt index.

4.4

För det fall Kommunen inte tillhandahåller färjetrafik i avtalad utsträckning enligt
3.2.1-3.2.3 ska den årliga ersättningen enligt 4.1 minska proportionellt i
förhållande till den årliga minskningen av avtalad färjetrafik.

4.5

Ersättningen enligt 4.1 erläggs årligen senast den 30 juni.

3

4/21 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan - KS2020/1470-38 Yttrande i mål om laglighetsprövning, taxa Marstrandsfärjan : Avtal kommunen och VGR om Marstrandsfärjan

5

AVTALSTID

5.1

Avtalet gäller från och med 2021-01-01 till och med tidtabellskifte i december
2035 förutsatt att
-

Avtalet har undertecknats av bägge Parter,

-

VGR senast den 3 december 2020 fattat Beslutet och Beslutet har vunnit laga
kraft, och

-

Kommunens kommunfullmäktige senast den 3 december 2020 beslutat att
godkänna att Kommunen ingår Avtalet och beslutet har vunnit laga kraft.

5.2

Avtalstiden förlängs automatiskt med tio år i taget om inte Part senast tre år före
avtalstidens utgång skriftligen säger upp Avtalet.

6

OMFÖRHANDLING

6.1

Om det under avtalstiden inträffar händelse, vilken Parterna vid Avtalets
ikraftträdande inte rimligen kunnat förutse, som väsentligen förändrar
förutsättningarna för Avtalet, har Part rätt att skriftligen begära omförhandling av
Avtalet. Till en begäran om omförhandling ska biläggas skriftlig utredning om den
händelse som begäran om omförhandling avser.

6.2

Parterna är skyldiga att lojalt genomföra en omförhandling inom två månader från
begäran om omförhandling och verka för att uppnå en överenskommelse. De
ändringar av Avtalet som Parterna kommer överens om ska bekräftas skriftligen
och läggas som bilaga till Avtalet.

6.3

Har Parterna inte inom tre månader från begäran om omförhandling träffat
överenskommelse om ändring av Avtalet ska Avtalet gälla utan ändring.

7

UPPFÖLJNING

7.1

Avtalsuppföljning ska äga rum minst en gång per år. Kommunen ska vara
sammankallande.

7.2

Under 2022 ska en utvärdering av Kommunens utförande av den aktuella
färjetrafiken genomföras. Utvärderingen ska inte medföra någon möjlighet för
Parterna att justera villkoren i Avtalet.

8

ANSVARSBEFRIELSE

8.1

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som Parten inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Parten inte heller
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit och som förhindrar fullgörandet därav
(”Befriande omständighet”). Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras
på avtalat sätt.

8.2

Såsom Befriande omständighet ska anses extrema väderförhållanden, krig,
krigshandling, myndighets åtgärd, pandemi, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

8.3

Part ska utan dröjsmål meddela den andra Parten om att Befriande omständighet
föreligger.

4
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9

AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE

9.1

För det fall en fast förbindelse etableras mellan Koön och Marstrand har Part rätt
att säga upp Avtalet med iakttagande av en uppsägningstid om minst tre år.

10

TVIST

10.1

Tvist på grund av Avtalet ska i första hand lösas genom dialog mellan Parterna.
I andra hand ska tvist avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som
första instans och med tillämpning av svensk lag.
__________________

Avtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.
Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

Västra Götalandsregionen

Kungälvs kommun

___________________________
[Namn]

___________________________
[Namn]

5
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Handläggarens namn
Håkan Hambeson
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2021-02-03

Svar på granskning av intern kontroll av ekonomiprocesser 2020 (Dnr
KS2020/1936-3)
Sammanfattning
En granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser har genomfört under 2020 på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun. Granskningen föranledde
rekommendationer till kommunstyrelsen för ett antal processer. På uppdrag av
kommunstyrelsen har förvaltningen beaktat samtliga rekommendationer. Åtgärder har
vidtagits eller planeras att vidtas enligt revisionens rekommendationer.
Som ett led i 2020 års revision har revisionens noteringar från granskning av intern kontroll
under 2020 sammanställts i en ny rapport. Revisionen bedömer att det inom den interna
kontrollen finns vissa områden där ytterligare förbättringar kan ske.
Kommunstyrelsen förväntas återkomma med ett skriftligt svar senast 27 februari på vilka
åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten och de
rekommendationer som redovisas.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om åtgärder i enlighet med revisionens
rekommendationer förutom vad gäller bokslutsprocessen.
Juridisk bedömning
Det åligger kommunstyrelsen att svara på kommunrevisionens rekommendationer i rubricerad
granskningsrapport.
Bakgrund
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun genomfört en
granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser under 2020. I en granskningsrapport
gavs en beskrivning av gjorda iakttagelser och ett antal rekommendationer för vissa av
processerna. Kommunstyrelsen svarade 2020-05-13 att förvaltningen har beaktat samtliga
rekommendationer och åtgärder har vidtagits eller planeras att vidtas enligt revisionens
rekommendationer.
Som ett led i 2020 års revision har revisionens noteringar från granskning av intern kontroll
under 2020 sammanställts i en ny rapport. Revisionen bedömer att det inom den interna
kontrollen finns vissa områden där förbättringar kan ske. ”Granskning täcker endast områden
och aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla
svagheter i rutiner och intern kontroll”. Rapporten innehåller områden där revisionen har
synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Revisionens rekommendationer:
Bokslutsprocessen
Vi ser positivt på att kommunen stärkt dokumentationen av sin bokslutsprocess. Vi rekommenderar
kommunen att undersöka möjligheten att införa ett elektroniskt attestförfarande för samtliga manuella
bokföringsorder i likhet med övrig hantering.
Löneprocessen
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att formalisera de kontroller och moment som chefer
och medarbetare ska utföra i samband med löneutbetalning och att dessa kontroller och moment ska
dokumenteras för spårbarhet.
Inköps och utbetalningsprocessen
Vi har inga rekommendationer avseende inköps- och utbetalningsprocessen.
Investeringsprocessen
Vi ser positivt på att kommunen under året stärkt sin investeringsprocess. Vi rekommenderar kommunen att
fortsätta arbetet med att dokumentera underlag för aktivering på ett tydligt sätt för att möjliga spårbarhet i
framtiden.
Exploateringsprocessen
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta sitt arbete med att följa idéskriften Redovisning av kommunal
markexploatering från Rådet för kommunal redovisning, i synnerhet kopplat till
rekommendation R2 Intäkter med avseende på redovisning av gatukostnadsersättningar.
För att stärka rutinen bör kommunens rutinbeskrivning för exploateringsverksamheten färdigställas.
Efterlevnad av finanspolicy
Vi rekommenderar kommunen, att i enlighet med deras policy för styrdokument, löpande se över, fastställa och
vid behov uppdatera ovanstående dokument.
Vi rekommenderar kommunen att i samband med årsbokslutet dokumentera att ett effektivt
säkringsförhållande föreligger.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens svar på revisionens rekommendationer:
Bokslutsprocessen
Under 2020 gjordes drygt 1 700 manuella bokföringsordrar. Av dessa hanterades närmare 35
procent i ett elektroniskt attestflöde. Av de bokföringsordrar som inte hanterades elektroniskt
var det endast drygt 10 procent som inte hanterades av kommunens egen Ekonomienhet eller
Soltak Ekonomi. Bokföringsordrar utställda av dessa enheter kräver ingen attest. I samband
med delårsbokslut och bokslut görs alltid stickprov på manuella bokföringsordrar som en del i
bokslutsprocessen.
Vår bedömning är att det i nuläget är tillräckligt för att säkerställa ett korrekt attestförförande
och att införandet av ett elektroniskt attestförfarande för samtliga bokföringsordrar skulle
innebära alltför mycket administration.
Löneprocessen
Kungälvs kommun har infört rutinen att chef ska genomföra kostnadskontrollen varje månad.
En manual är framtagen som beskriver hur detta görs i lönesystemet. Information om
kostnadskontrollen har skett i ledningsgrupperna samt via chefsbrevet. HR skickar ut en
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påminnelse runt den 7:e i varje månad till alla chefer för att påminna om den nya rutinen.
Spårbarhet och dokumentation sker genom den lista som HR får varje månad från
SOLTAK. Listan visar vilka chefer som har tryckt på knappen ”godkänn” och alltså tagit
ansvar över sin personalkostnad. Denna lista används för att ytterligare stötta de chefer som
inte gjort sin kostnadskontroll.
Investeringsprocessen
Arbetet med att dokumentera underlag för aktivering på ett tydligt sätt kommer att utvecklas
ytterligare under 2021.
Exploateringsprocessen
Rutinbeskrivningen avseende exploateringsverksamheten kommer att färdigställas under 2021
enligt verksamhetsplan.
Efterlevnad av finanspolicy
Kommunen avser att följa policy för styrdokument och se över alla styrdokument i samband
med ny mandatperiod eller när behov uppstår.
Kommunen upprättar årligen i samband med årsbokslutet en säkringsdokumentation.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den intern kontrollen är ett verktyg för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens interna kontroll av förvaltningens
ekonomiprocesser. En väl fungerande ekonomiadministration ger förutsättningar för god
ekonomisk hushållning vilket är en viktig grund för en hållbar utveckling.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Den interna kontrollen utgår från reglemente för intern kontroll samt Riktlinjer för intern
kontroll.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kommunrevisionen föreslår förbättringar av den interna kontrollen. En väl fungerande intern
kontroll säkerställer en ändamålsenlig verksamhet och att resurser används på rätt sätt. I
förlängningen ökar nyttan för alla kommunens målgrupper.
Ekonomisk bedömning
Föreslagna åtgärder hanteras inom gällande budgetram.
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Förslag till beslut
1. Förslag på åtgärder enligt kommunrevisionens rekommendationer godkännes
förutom avseende bokslutsprocessen
2. Förvaltningens tjänsteskrivelse biläggs kommunstyrelsens svar till revisionen

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef
Annika Renström, Christina Gunnesby, Pia Jakobsson
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Kungälvs kommun

Kungälvs kommun
Granskning av intern kontroll inom
ekonomiprocesser 2020

5/21 Svar på granskning av intern kontroll av ekonomiprocesser 2020 - KS2020/1936-3 Svar på granskning av intern kontroll av ekonomiprocesser 2020 : Rapport granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser

Innehåll
1. Inledning ........................................................................................................................... 1
1.1. Bakgrund ................................................................................................................ 1
1.2. Granskningsansats .................................................................................................. 1
2.

Iakttagelser och förslag till förbättringar .................................................................... 2
2.1. Bokslutsprocessen .................................................................................................. 2
2.1.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 2
2.1.2. Rekommendation ............................................................................................. 2
2.2. Löneprocessen ....................................................................................................... 2
2.2.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 2
2.2.2. Rekommendation ............................................................................................. 3
2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen......................................................................... 3
2.3.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 3
2.3.2. Rekommendation ............................................................................................. 3
2.4. Investeringsprocessen ............................................................................................ 3
2.4.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 3
2.4.2. Rekommendation ............................................................................................. 4
2.5. Exploateringsprocessen .......................................................................................... 4
2.5.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 4
2.5.2. Rekommendation ............................................................................................. 5
2.6. Efterlevnad av finanspolicy..................................................................................... 5
2.6.1. Gjorda iakttagelser .......................................................................................... 5
2.6.2. Rekommendation ............................................................................................. 5

5/21 Svar på granskning av intern kontroll av ekonomiprocesser 2020 - KS2020/1936-3 Svar på granskning av intern kontroll av ekonomiprocesser 2020 : Rapport granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser

1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under
2020 sammanställts.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i
rutiner och intern kontroll.
Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.

1.2. Granskningsansats
Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen
av kommunens redovisning och interna kontroll.
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer:
h
h
h
h
h
h

Bokslutsprocessen
Löneprocessen
Inköp- och utbetalningsprocessen
Investeringsprocessen (anläggningstillgångar)
Exploateringsprocessen
Efterlevnad av finanspolicy

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad.
Övrig granskning som utförts är:
h Granskning av momsredovisning
h Granskning av intäkter inklusive kravrutiner
h Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och
kostnadskonton
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1. Bokslutsprocessen
2.1.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen har tagit fram en tidplan och anvisningar för bokslutsarbetet. Av anvisningarna
framgår att det är upp till sektorerna att tillse så att intäkter och kostnader bokförs korrekt.
Respektive verksamhetsekonom lämnar in blanketter avseende periodiseringar till den
centrala redovisningsavdelningen. Innan periodiseringarna bokförs görs kontroller av att
blanketterna är attesterad samt att erforderliga underlag bifogats.
En övergripande analys av resultatrapporten utförs av den centrala ekonomienheten i
samband med del- och årsbokslut. Resultatansvar för respektive sektor vilar på
sektorsansvariga. Varje verksamhetsekonom går igenom kostnadsuppföljning mot budget
månadsvis.
Manuella bokföringsorder kan upprättas av respektive verksamhetsekonom och personerna
inom den centrala ekonomienheten (del redovisning). Manuella bokföringsorder kan både
upprättas på papper och elektroniskt i ekonomisystemet. Det finns i dagsläget inget
tvingande systemstöd för attest utan manuella bokföringsorder ska attesteras i enlighet med
kommunens gällande attestordning.
Vi noterar att kommunen, i enlighet med vår rekommendation från föregående år, upprättat
en övergripande processbeskrivning för bokslutsprocessen. Utöver detta dokument har
även en mer detaljerad checklista tagits fram där bland annat ansvarsfördelning och
kontrollmoment framgår. Dessa dokument har använts i bokslutsarbetet under 2020.
2.1.2. Rekommendation
Vi ser positivt på att kommunen stärkt dokumentationen av sin bokslutsprocess.
Vi rekommenderar kommunen att undersöka möjligheten att införa ett elektroniskt
attestförfarande för samtliga manuella bokföringsorder i likhet med övrig hantering.

2.2. Löneprocessen
2.2.1. Gjorda iakttagelser
Kommunens lönehantering administreras av kommunsamverkansbolaget SOLTAK AB.
SOLTAK har upprättat generella, ej kommunspecifika, rutinbeskrivningar för lönerutinen.
HR-cheferna i medlemskommunerna har tillsammans med SOLTAK under 2019 tagit fram
en ny rutin för stickprovskontroller per kommun. Det är kommunens ansvar att initiera
stickprovskontrollerna genom att skicka ett ärende till SOLTAK. Kommunen har under året
också arbetat med att dokumentera sin löneprocess med tillhörande månadskontroller.
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För att rimlighetsbedöma lönekostnader i samband med löneutbetalning kan ansvarig chef
ta fram och godkänna en rapport ur lönesystemet, så kallad kostnadskontroll. Det finns i
dagsläget ingen formaliserad rutin eller uppföljning av vilka kontroller ansvariga chefer utför
i samband med löneutbetalning. Kommunen arbetar dock för närvarande med att slutföra
arbetet med att införa en sådan rutin innefattande lathund för kostnadskontroll, checklista
för chefens ansvar samt checklista för medarbetarnas ansvar. Vi har erhållit information
från kommunen att införandet av kostnadskontroll beräknas ske i närtid.
2.2.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att formalisera de kontroller och
moment som chefer och medarbetare ska utföra i samband med löneutbetalning och att
dessa kontroller och moment ska dokumenteras för spårbarhet.

2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen
2.3.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterar att kommunen utför ett flertal kontroller i syfte att säkerställa avtalstrohet till
upphandlade leverantörer. Ekonomienheten utför tillsammans med upphandlingsenheten
stickprov på löpande inköp under året. Vidare sker det för helåret en kontroll av inköp per
leverantör för att säkerställa att tröskelvärden för upphandling inte överstigs för områden
där ramavtal saknas.
Vi noterar att kommunen saknar fastställda beloppsgränser i ekonomisystemet som styr
behörigheten att attestera en faktura. Vi bedömer dock att kommunen har kompletterande
kontroller för att säkerställa ett korrekt attestflöde.
2.3.2. Rekommendation
Vi har inga rekommendationer avseende inköps- och utbetalningsprocessen.

2.4. Investeringsprocessen
2.4.1. Gjorda iakttagelser
Enligt ett särskilt framtaget granskningsprogram för anläggningsregister framkommer att
kommunen i de flesta fall har tillfredställande kontroller på plats. Vi noterar att kommunen
under 2020 stärkt sin investeringsprocess och arbetat med ett antal av våra
rekommendationer från föregående år. Nedanstående kontrollmoment kommenterades i
föregående års rapportering:
h

Redovisningsansvarig granskar och godkänner alla väsentliga anskaffningar
som registreras i anläggningsregistret. I samband med detta kontrolleras
komponentindelning
och
beräknad
nyttjandeperiod.
Utifrån
investeringsbilagor och faktureringsunderlag från leverantörer finns
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underlag för bedömning av komponentindelning och beräknad
nyttjandeperiod. Kommunen arbetar fortsatt med att dokumentera dessa
underlag tydligt för att i framtiden kunna härleda vilka överväganden som
gjorts för respektive anläggning.
h

Vi noterade tidigare år att det inte utförs någon regelbunden dokumenterad
analys och bedömning av nyttjandeperiod och nedskrivningsbehov för
kommunens anläggningstillgångar. En sådan analys bör granskas och
godkännas av redovisningsansvarig/ekonomichef. Kommunen har arbetat
fram en sådan rutin som en del av bokslutsprocessen och har utfört en
dokumenterad analys i samband med årsbokslutet 2019, vilket kommunen
även har för avsikt att upprätta för årsbokslutet 2020.

2.4.2. Rekommendation
Vi ser positivt på att kommunen under året stärkt sin investeringsprocess.
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att dokumentera underlag för
aktivering på ett tydligt sätt för att möjliga spårbarhet i framtiden.

2.5. Exploateringsprocessen
2.5.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen redovisar inkomster från försäljningar direkt mot exploateringsredovisningen.
Intäktsredovisning har tidigare år skett först när exploateringsprojekt slutredovisat, vilket
inte överensstämmer med idéskrift Redovisning av kommunal markexploatering från Rådet
för kommunal redovisning. Kommunen har från och med 2018 ändrat sin hantering och
resultatavräknar nu försäljningar under innevarande år. Resultatavräkningen sker från och
med 2020 även i delårsbokslutet, vilket föregående år enbart skedde i samband med
årsbokslutet.
Vi noterar att kommunen, i enlighet med vår rekommendation från föregående år, fortsatt
arbetet med att upprätta en rutinbeskrivning för exploateringsverksamheten. Kommunen
avser att utveckla rutinbeskrivningen vidare under 2021.
Vi noterade tidigare år att kommunen saknat en rutin för värdering av exploateringsprojekt
i samband med del- och helårsbokslut. Kommunen har under 2019 arbetat fram en sådan
rutin som en del av bokslutsprocessen och har upprättat ett värderingsintyg i samband med
årsbokslutet 2019, vilket kommunen även har för avsikt att upprätta för årsbokslutet 2020.
Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation RKR R2 Intäkter fastställt att det
fr o m år 2020 inte längre är tillåtet att skuldföra gatukostnads- och exploateringsersättningar i balansräkningen när det inte föreligger en förpliktelse mot finansiären. Istället ska
kommunen redovisa dessa ersättningar som en intäkt i sin helhet. Kommunen gör för närvarande avsteg från rekommendationen RKR R2 Intäkter och redovisar erhållna gatukostnadsersättningar som en skuld i balansräkningen även i de fall när förpliktelse mot finansiären saknas.
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2.5.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta sitt arbete med att följa idéskriften Redovisning
av kommunal markexploatering från Rådet för kommunal redovisning, i synnerhet kopplat till
rekommendation R2 Intäkter med avseende på redovisning av gatukostnadsersättningar.
För att stärka rutinen bör kommunens rutinbeskrivning för exploateringsverksamheten
färdigställas.

2.6. Efterlevnad av finanspolicy
2.6.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterade föregående år att kommunen finanspolicy och KS tillämpningsföreskrifter för
den finansiella hanteringen innehöll en del äldre uppgifter och skrivningar som var i behov
av uppdatering. Dåvarande dokument var från 2012 (Finanspolicy) och 2013 (KS
tillämningskriterier för den finansiella verksamheten). Vi erhöll då information om att en
översyn avseende dokumenten pågick. Under december 2019 har kommunfullmäktige
antagit fyra nya finansiella styrdokument; Finanspolicy, borgenspolicy, bolagspolicy och
policy för fastigheter och exploatering.
Vi noterar vidare att kommunen vid vårt granskningstillfälle inte upprättat någon
säkringsdokumentation för 2020 avseende kommunens ränteswapar. Utifrån upprättad
säkringsdokumentation från föregående gör kommunen bedömningen att ett effektivt
säkringsförhållande föreligger även för 2020.
2.6.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen, att i enlighet med deras policy för styrdokument, löpande se
över, fastställa och vid behov uppdatera ovanstående dokument.
Vi rekommenderar kommunen att i samband med årsbokslutet dokumentera att ett effektivt
säkringsförhållande föreligger.

Göteborg den 27 november 2020

Hans Gavin
Auktoriserad revisor och
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB

Marcus Gustafson
Auktoriserad revisor och
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB
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2021-02-03

Svar på Granskningsrapport - Utökad grundläggande granskning av
kommunens VA-verksamhet (Dnr KS2020/1981-3)
Sammanfattning
Revisionsbyrån EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun
utökat den grundläggande granskningen med att granska kommunens VA-verksamhet. Syftet
med granskningen har varit att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt beredning
av ny VA-taxa.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för
ansvarsprövning är att:
≠ Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende
VA
≠ Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VAanläggningar
≠ Kommunstyrelsen inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa
Utifrån granskningen lämnas nedanstående rekommendationer. Rekommendationerna syftar
till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till granskningens område.
≠ Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
≠ Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och tydligt
sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
≠ Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
Kommunstyrelsen förväntas återkomma med ett skriftligt svar senast 31 mars på vilka åtgärder
som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av rapporten och de
rekommendationer som redovisas.
Förvaltningens uppfattning är att kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt övertagande
av föreningars VA-anläggningar. Revisionens slutsats bygger på ett felaktigt resonemang.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om åtgärder i enlighet med revisionens
rekommendationer.

ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Juridisk bedömning
Det åligger kommunstyrelsen att svara på kommunrevisionens rekommendationer i rubricerad
granskningsrapport. Förvaltningens förslag bedöms vara inom gällande lagstiftning.
Bakgrund
Syftet med granskningen är att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt beredning
av ny VA-taxa.
Granskningen visar i huvudsak följande:
≠ Det finns en tydlig investeringsplan och en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi
noterar att det saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och underhållsplan. Arbete
pågår dock för framtagande av dessa styrdokument.
≠ Det finns en tydlig styrning av övertagande av enskilda VA-anläggningar. Kommunen
har tydliga policys och riktlinjer som anger hur arbetet ska gå till. Vidare visar
granskningen att kommunen värderar anläggningarna efter en fastställd metodik och
att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen som vid behov kan anlita externa
värderare.
≠ I alternativ utbyggnad av VA har kommunstyrelsen i sin beredning frångått den
juridiska bedömningen och föreslagit att kommunen inte ska tillämpa LOU/LUF vid
alternativ utbyggnad av VA-nätet. Vi menar att tillämpning av LOU/LUF inte är
valbart men noterar att rättsläget är osäkert.
≠ VA-taxan har hanterats genom två olika ärenden, ett avseende principbeslut av fast
avgift för enskilda VA-anläggningar och ett avseende taxans numeriska värden. Detta
har enligt vår bedömning bidragit till att VA-taxan i sin helhet har varit svår att
överblicka. Enligt vår mening kan även beslutsunderlagen stärkas genom tydligare
ekonomiska kalkyler och bedömningar.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för
ansvarsprövning är att:
≠ Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende
VA
≠ Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VAanläggningar
≠ Kommunstyrelsen inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa
Utifrån granskningen lämnar revisionen nedanstående rekommendationer.
Rekommendationerna syftar till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till
granskningens område.
1. Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
2. Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och
tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
3. Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
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Verksamhetens bedömning
Revisionens bedömning att kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av
föreningars VA-anläggningar grundas på ett resonemang att kommunen inte följer LOU/LUF
i samband med alternativ utbyggnadsmodell.
Det är enligt förvaltningen en felaktig slutsats då övertagande av redan byggd enskild VAförening inte omfattas av LOU. Det finns inget krav på en förening som ska bygga en enskild
anläggning (i syfte att äga och driva anläggningen i föreningens regi) att upphandla den enligt
LOU. Övertagande processen av en sådan anläggning om den i ett senare skede övergår till
kommunen sker inte med LOU som utgångspunkt, utan med den rutin för värdering av
anläggningens status och värde som vi beskrivit.
Förvaltningen föreslår följande åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer:
1. Att KF upphäver punkten §1 i KS2019/0507 ” Kungälvs kommun tillämpar inte
LOU / LUF vid alternativ utbyggnadsmodell för VA”.
2. Följa nedanstående process vid förberedelse till framtida VA-taxor:
≠ Under vinter & vår sker månadsavstämning i förvaltningsledningen kring
taxans utformning (gäller vid framtagande av ny taxekonstruktion).
≠ Dialogmöte mellan förvaltningen och politik sker regelbundet under vår när
det gäller principer för kostnadsfördelning. (Gäller vid framtagande av ny
taxekonstruktion).
≠ Vid indexhöjning av taxan genomförs, efter sommaren, dialog i KS info
(oktober) samt beslut i KS i oktober och KF i november. I arbetet med
revidering av VA-taxa görs alltid simulering av hur olika kategorier av
abonnenter påverkas av ny taxa. Det görs även jämförelser med andra
kommuner.
3. Inför varje justering av VA-taxan görs simuleringar gällande hela taxan (intäkter och
kostnader) som mynnar ut i behov av procentuell förändring. Därefter analyseras om
fördelningen mellan olika abonnentkategorier behövs (lägenhet kontra villa,
industrier, sjukhus mm). Då framkommer vilka konsekvenser som uppstår hos olika
abonnenter.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Revisionens arbete är ett verktyg för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppnås.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
En väl fungerande revision som granskar kommunens styrning och verksamhet bidrar positivt
till intentionerna i Agenda 2030. Förvaltningens förslag bedöms inte motarbeta Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
≠
≠
≠
≠
≠
≠

Avlopp, tillsynsplan
Dagvattenplan del 1 2 och 3
VA-policy
VA-utbyggnadsplan (med bilagor)
Vattenförsörjningsplan
VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2021
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Styrning och ledning av VA-verksamheten innebär att balansera en mängd intressen. VAkollektivets ekonomi är särskild från kommunens skattefinansierade ekonomi men utbyggnad
av VA påverkar inte bara brukarna utan kan även påverka enskilda medborgare och
allmänintresse. Ekonomiska beslut inom VA-kollektivet påverkar enskilda brukare.
Revisionens rekommendationer och förvaltningens förlag på åtgärder förbättrar
förutsättningarna för god styrning av VA-verksamheterna.
Ekonomisk bedömning
Revisionens rekommendationer och förvaltningens förlag på åtgärder förbättrar
förutsättningarna för god styrning i syfte att följa lagar och riktlinjer samt god ekonomisk
hushållning.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på underlag för beslut om
förändring av tillämpning av LOU/LUF vid alternativ utbyggnad av VA-nätet
2. Förvaltningens beskrivning av process vid förberedelse till framtida VA-taxor
och kalkylering vid justering av VA-taxor gäller och ska användas
3. Förvaltningens tjänsteskrivelse biläggs kommunstyrelsens svar till revisionen

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Martin Hollertz
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun utökat den
grundläggande granskningen med att granska kommunens VA-verksamhet. Syftet med
granskningen har varit att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt
beredning av ny VA-taxa.
Granskningen visar i huvudsak följande:
► Det finns en tydlig investeringsplan och en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi noterar
att det saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och underhållsplan. Arbete pågår
dock för framtagande av dessa styrdokument.
►

Det finns en tydlig styrning av övertagande av enskilda VA-anläggningar. Kommunen
har tydliga policys och riktlinjer som anger hur arbetet ska gå till. Vidare visar
granskningen att kommunen värderar anläggningarna efter en fastställd metodik och
att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen som vid behov kan anlita externa
värderare.

►

I alternativ utbyggnad av VA har kommunstyrelsen i sin beredning frångått den juridiska
bedömningen och föreslagit att kommunen inte ska tillämpa LOU/LUF vid alternativ
utbyggnad av VA-nätet. Vi menar att tillämpning av LOU/LUF inte är valbart men
noterar att rättsläget är osäkert.

►

VA-taxan har hanterats genom två olika ärenden, ett avseende principbeslut av fast
avgift för enskilda VA-anläggningar och ett avseende taxans numeriska värden. Detta
har enligt vår bedömning bidragit till att VA-taxan i sin helhet har varit svår att
överblicka. Enligt vår mening kan även beslutsunderlagen stärkas genom tydligare
ekonomiska kalkyler och bedömningar.

Vår sammanfattande
ansvarsprövning är att
►

►
►

bedömning

utifrån

granskningens

syfte

och

grunderna

för

Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete
avseende VA
Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VAanläggningar
Kommunstyrelsen inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Rekommendationerna
syftar till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till granskningens område. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
► Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och
tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
3
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Det har i kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys uppkommit risker inom ramen för
Kungälvs kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA). Kommunrevisionen har särskilt
uppmärksammat tre risker:
1. Kommunen behöver genomföra betydande reinvesteringar för att byta ut äldre VAanläggningar. Detta på grund av problem med inläckage av grund- och ytvatten samt
läckage och missfärgat vatten i dricksvattenledningar.
2. VA bland annat i kustzon byggs ut och kommunen kan överta driften av VAanläggningar från enskilda föreningar. Dessa anläggningar ska värderas i samband
med övertagandet.
3. Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för VA. Beslutet har fått uppmärksamhet
och skapat upprördhet bland kommuninvånare. Beslutet har exempelvis överklagats
till förvaltningsrätten.
Revisorerna har utifrån sin väsentlighets- och riskbedömning därför sett det som väsentligt att
utöka den grundläggande granskningen med ett särskilt fokus på kommunens VA-verksamhet.
I detta ingår kommunens underhållsarbete, övertagande av anläggningar samt beredning av
ny taxa.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den utökade grundläggande granskningen är att granska om kommunen har
säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas
VA-anläggningar samt beredning av ny VA-taxa.
Granskningen inriktas på att besvara följande revisionsfrågor:
► Hur bedrivs underhållsarbetet inom ramen för VA-verksamheten?
► Finns investerings- och underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll
av VA-verksamheten?
► Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom ramen för VAverksamheten?
► Vilken uppföljning och kontroll genomförs av VA-verksamheten?
► Hur genomförs arbetet med att överta VA-anläggningar av föreningar?
► Hur värderas föreningars VA-anläggningar vid övertagande av kommunen?
► Hur många VA-anläggningar har kommunen övertagit av föreningar?
► Vilka underlag låg till grund för beredning inför beslut om VA-taxan i
kommunfullmäktige i december 2019?
► Har ekonomiska och juridiska aspekter belysts i beredningen?
► Vilka domslut har förvaltningsrätten och eventuella övriga instanser fattat beslut
om utifrån den laglighetsprövning avseende beslutet om VA-taxan som inkom
till förvaltningsrätten?
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1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
►

Kommunallag (2017:725) 6 kap om styrelsens ansvar

►

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 39-40 § om inlösen av enskilda
anläggningar

►

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

►

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

►

Kommunspecifika policyer och riktlinjer inkl. budget.

1.4. Metod
Granskning genomförs som en dokument- och intervjustudie. Inför intervjuer har även skriftliga
svar inhämtats. Dokument som granskas är exempelvis underhållsplaner och beslutsunderlag
inför beslut om ny VA-taxa. Intervju genomförs med sektorchef för Samhälle och utveckling
samt verksamhetschef för teknik. Källförteckning framgår av bilaga 1.

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Uppdraget avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor samt till att avse kommunstyrelsen.
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2. Underhållsarbetet
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om hur underhållsarbetet bedrivs inom ramen för VAverksamheten. Kapitlet avslutas med vår bedömning.
2.1. Kommunens ambitioner kommer att driva ytterligare investeringar
Enligt kommunens VA-utbyggnadsplan har det under flera år pågått ett omfattande arbete med
att bygga ut kommunalt VA. Kommunfullmäktige beslutade exempelvis under 2008 om
projektering av genomförande av de områdena i kustzon med stort behov av åtgärder för
förbättrad VA-lösning.1 De intervjuade uppger att det huvudsakliga motivet till utbyggnaden är
miljöskäl och att invånarna ska få dricksvatten med god kvalitet.
Kommunen har en tidplan för VA-utbyggnaden som sträcker sig till 2034. I tabell 1 nedan
framgår tidplan för VA-utbyggnad fram till och med 2024. Planen håller enligt uppgift på att
revideras.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aröd
Nordkroken
Tjuvkil
Håffrekullen
Instön (norra)
Ulvesund
Kornhall
Arntorp
Tabell 1 – Plan för VA-utbyggnad, 2017-2024, Kungälvs kommun.

För att klara tillkomsten av ytterligare hushåll och exempelvis utbyggnad av Kungälvs sjukhus
har kommunen även investerat i ett nytt vattenverk.
För perioden 2017-2024 har cirka 1 400 miljoner kronor avsatts inom avgiftskollektivet2, varav
i princip hela summan avser VA. De intervjuade uppger att ökade investeringar medför ökade
driftskostnader. Eftersom detta bärs av avgiftskollektivet uppges att taxorna även framledes
kommer att höjas till följd av VA-utbyggnaden.

2.2. Utvecklingsarbete pågår vad gäller styrning av underhållsarbetet
Enligt de skriftliga svaren bedrivs underhållsarbetet på två sätt: dels akut, dels planerat. Det
akuta underhållet uppkommer oplanerat, exempelvis vid läckage. Det planerade underhållet
är ett mer systematiskt underhåll, exempelvis löpande utbyte av VA-nätet. Enligt uppgift
uppgår förnyelsetakten av kommunens VA-nät till cirka en halv procent per år.

De sex område som berördes var Aröd, Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil Marstrand/Koön, Instön
och Kovikshamn.
2 Med avgiftskollektiv avses de verksamheter som i sin helhet är avgiftsfinansierade. I Kungälvs kommun
består avgiftskollektivet av dels renhållning, dels VA.
1
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De intervjuade uppger att Kungälv har ett förhållandevis ungt och väl underhållet VA-nät. Detta
medför att kommunen inte behöver förnya det befintliga ledningsnätet i samma takt som
kommuner i närområdet.
Kommunen har trots detta vissa förnyelsebehov. Kommunen har exempelvis fått
förelägganden avseende delar av dricksvattennätet.3 Verksamhetschef Teknik har därför
beslutat om att en förnyelseplan ska tas fram. I förnyelseplanen ska en detaljerad riskanalys
göras på samtliga ledningar, exempelvis vad gäller ålder och material. Enligt
uppdragsdirektivet påbörjades arbetet med förnyelseplan under 2019 och ska slutredovisas
senast mars 2021. Det pågår även arbete med att ta fram en drift- och underhållsplan. Driftoch underhållsplanen sker på uppdrag av kommunen tillsatt styrgrupp infrastruktur. Arbetet
utgår enligt uppgift från den arbetsprocess som framarbetats av Svenskt vatten.4

2.3. VA-verksamheten är uppdelad på två organisatoriska enheter
Ansvar för VA-frågor återfinns inom verksamhetsområde Teknik som i sin tur är placerat inom
Sektor Samhälle och utveckling. Verksamhetsområde teknik har delat upp ansvaret på två
organisatoriska enheter; en för drift och en för teknik.

Teknisk chef

Chef VA-teknik
Handläggare
VA-ingenjörer
Kvalitets- och miljösamordnare

Chef VA-drift
Drifttekniker vatten
Drifttekniker avlopp
Drifttekniker vattenverk
Drifttekniker avloppsverk
Processingenjör

Figur 1 – EY:s tolkning av VA-verksamhetens organisationsstruktur och funktioner

Enligt organisationsbeskrivningen har VA-teknik 11 medarbetare som ansvarar för frågor som
exempelvis budget, taxor, debiteringar av anläggningsavgifter, detaljplanearbete och
föreningsanslutningar. Inom VA-drift återfinns 25 medarbetare som ansvarar för drift av
vattenverk, avloppsverk, vattenreservoarer, avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer
samt ledningsnätet.

Enligt uppgift har de flesta förelägganden hanterats, exempelvis avseende Aröd. Andra förelägganden
har planerade åtgärder, exempelvis Tjuvkil.
4 Svenskt vatten är en branschorganisation som företräder kommunala vattentjänstföretag.
3
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Kommunstyrelsens delegation till tjänstepersoner framgår av delegationsordning. Enligt
delegationsordningen har enhetschef för VA-teknik mandat att:
x Sluta avtal om anslutande abonnenter utanför VA-verksamhetsområde
x Sluta avtal om mottagande av och leverans av vatten
x Sluta avtal om mottagande av och leverans av slam
x Sluta övriga avtal med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna
bestämmelser för brukade av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar
x Uppsägning eller hävande av avtal avseende vatten- och avloppsverksamhet som ej
är av principiell beskaffenhet
Kommunstyrelsen har utöver ovan inte delegerat ytterligare VA-frågor till tjänsteperson.

2.4. Uppföljning och kontroll
EY:s notering: På grund av den sekretess som råder inom området kommer vi enbart att
redogöra för uppföljningen på en övergripande nivå och inte granska vilka kontroller som görs
av ledningsnät och dricksvatten samt vad dessa visar.
De intervjuade uppger att investeringsprojekt följs upp inom ramen för kommunens
projektmodell. Styrgruppen för infrastruktur hanterar budgetar och uppföljning av
investeringsprojekt löpande. Projektmodellen anger bland annat att varje investeringsprojekt
planeras, följs upp och att en slutrapport fastställs. Styrgruppen ansvarar för att dessa moment
genomförs. Kommunstyrelsen följer upp hela investeringsportföljen två gånger per år. De
intervjuade menar att Kungälvs styrning utgår ifrån ett portföljtänk där kommunstyrelsen styr
helheten och olika styrgrupper respektive projekt.
Egenkontroller av verksamheten genomförs med hjälp av ramverket HACCP (Hazard Analysis
and Critical Controll Point). Utifrån ramverket identifieras de faror som utgör störst risk och
kategoriseras utifrån ett antal på förhand givna kategorier. Därefter upprättas exempelvis
övervakningssystem och korrigerande åtgärder. Denna del av verksamheten kontrolleras även
av kommunens Miljöenhet samt Länsstyrelsen.
Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt sker enligt uppgift löpande. Kommunstyrelsens
utskott för samhälle och utveckling har enligt utskottshandlingarna för 2020 följt upp ekonomi
i maj och september. Kommunstyrelsen har enligt styrelsehandlingarna följt upp ekonomi i
april, maj, augusti och september. Investeringarna följs även upp mer samlat i samband med
delårs- och årsbokslut. Uppföljningen ligger därefter till grund för den årliga revideringen av
taxorna.
De intervjuade uppger att kommunen har en generellt god uppföljning och kontroll vad gäller
VA-verksamheten. De intervjuade menar att en utmaning är att kondensera all nödvändig
information på ett pedagogiskt sätt till kommunstyrelsens uppföljning.
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2.5. Bedömning
Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att underhållsarbetet inom
ramen för VA-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig på
att investeringsplaner finns, att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att tillräcklig
uppföljning och kontroll genomförs.
Granskningen visar att det finns investeringsplaner för att säkerställa drift av VAverksamheten. Vi noterar att kommunens ambitionsnivå med fortsatt VA-utbyggnad sannolikt
kommer medföra återkommande höjningar av VA-taxan. Granskningen visar emellertid också
att det i nuläget saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och underhållsplan. Enligt vår
mening skulle kommunstyrelsens styrning stärkas av tydligare drifts- och underhållsplaner. Vi
noterar att arbete pågår med framtagande och att dessa väntas vara slutförda i närtid.
Vidare finns enligt vår mening en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom ramen för VAverksamheten. Organiseringen består av två tydliga enheter med avgränsade ansvar och
mandat.
Slutligen visar granskningen att uppföljning sker av investeringsprojekten inom ramen för
kommunens projektmodell och att kommunstyrelsen erhåller övergripande ekonomisk
uppföljning. Uppföljning sker även inom förvaltningen vad gäller vattnets kvalitet.
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3. Övertagande av VA-anläggningar från föreningar
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om hur arbetet med att överta VA-läggningar av
föreningar genomförs. Kapitlet avslutas med vår bedömning
3.1. Föreningarna initierar arbetet med övertagande
Enligt kommunens hemsida inleds ett övertagande med att föreningen begär att kommunen
ska ta över anläggningen.5 Av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 39-40 §§
framgår att om det för en fastighet inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde finns
en enskild anläggning som kan användas av den allmänna VA-anläggningen, är den som äger
den enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta
den enskilda anläggningen ingå i den allmänna VA-anläggningen.
Enligt policy, för ersättningar för enskilda VA-anläggningar, är huvudregeln att ersättningen
beräknas utifrån bruksvärdesprincipen.6 Detta innebär att ersättningen beräknas utifrån
nyanskaffningsvärdet med avdrag för art, ålder och skick. Det framgår exempelvis att
avskrivningstiden avgör avdraget för ålder. Kommunen kan göra undantag från värderingen,
exempelvis utgår ingen ersättning för anordning utöver vattenförsörjning och avlopp.

Medlemmarna i föreningen
är överens och begär ett
övertagande.

VA:s driftavdelning gör en
bedömning av status hos
ledningsnätet

Diskussion förs kring tidsram
för uppsägning och
restvärdet på anläggningen.
Tidsramen beror på
avslutandet av
lantmäteriförrättningen

Uppsägning av nuvarande
VA-avtal mellan föreningen
och kommunen

Utbetalning av restvärdet

Kommunen tar över nätet,
bildar verksamhetsområde
och kommunal drift startar

Figur 2 – EY:s tolkning av process för övertagande av VA-förening enligt kommunens hemsida

Enligt de intervjuade genomför VA-ingenjör en teknisk besiktning av anläggningen i samband
med övertaganden. Utifrån anläggningens tekniska status fastställs därefter ett värde. De
intervjuade uppger att det uppskattade värdet för många anläggningar har varit lägre än
föreningarna väntat sig. Det rör sig ibland om en köpeskilling som snarare är att betrakta som
symbolisk. I de fall kommunen och föreningarna inte är eniga om värdet anlitas en extern
värderare. Enligt uppgift är det ovanligt att kommunen och föreningar inte kommer överens.

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/vatten-och-avlopp/kommunalt-allmant-vatten-och-avlopp/vaforeningar-informationssida/ hämtad 2020-10-15
6 Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-20
5
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3.2. Antalet enskilda VA-anläggningar är betydande
I Kungälvs kommun finns enligt uppgift drygt 180 VA-anläggningar som inte drivs av
kommunen men är inkopplade på kommunens nät. Av dessa är 55 att betrakta som större med
ett flertal hushåll inkopplade.
Enligt uppgift har kommunen tidigare övertagit cirka en VA-anläggning varje eller vartannat år.
Under 2020 har kommunen övertagit en anläggning och arbete pågår för övertagande av
ytterligare nio anläggningar.
De intervjuade menar att det finns tre huvudsakliga skäl till att föreningar önskar att kommunen
övertar anläggningar. Det första är att VA-föreningarna huvudsakligen drivs ideellt och det är
utmanande att säkerställa kompetens och bemanning. Det andra skälet är att anläggningarna
börjar bli gamla. Många föreningar står inför betydande underhåll eller reinvesteringar för att
bevara värde och funktionalitet. Det tredje skälet är att lagkraven kring framförallt
avloppsanläggningar har förändrats. Lagen ställer nu högre krav jämfört med när många
anläggningar byggdes. Detta kommer också att öka föreningarnas kostnader framledes.

3.3. Övertaganden riskerar leda till ökade kostnader för kommunen
De intervjuade uppger att föreningars nät och pumpstationer är konstruerade för småskalighet.
De har exempelvis fler men mindre pumpstationer än det kommunala nätet. Pumpstationer
och ledningsnät kräver återkommande planerat och akut underhåll.
Ett kommunalt övertagande av föreningarnas anläggningar skulle enligt uppgift medföra att
antalet pumpstationer i kommunens ägo mer än fördubblades. Detta medför att kommunen
kommer att behöva utöka sitt larmsystem och organisation för att motsvara behoven. Eftersom
föreningarnas nät generellt är i behov av underhåll och åtgärder för att säkerställa efterlevnad
av lagkraven kan även initiala investeringar behövas. Ökade investeringar och ökad
driftsorganisation medför risk att kostnaderna för kommunen ökar med anledning av
övertaganden.

3.4. Kommunen har beslutat att frångå LOU/LUF vid alternativ föreningsutbyggnad
Kungälvs kommun har beslutat om en så kallad ”alternativ utbyggnadsmodell för VA”.
Modellen innebär att någon annan än kommunen bygger ut VA-nätet med ändamålet att
kommunen ska överta anläggningen.
Vid kommunstyrelsens behandling i september 2019 framgår i beslutsunderlagen hur den
alternativa utbyggnadsmodellen kan tillämpas. Exempelvis framgår att erforderlig upphandling
ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade att frångå den
juridiska bedömningen och föreslog för kommunfullmäktige att kommunen inte tillämpar Lagen
om offentlig upphandling (LOU)/Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) i
samband med alternativ utbyggnadsmodell för VA.
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Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.7 Enligt uppgift
saknas prejudicerande rättsfall på området. Kommunen har i skrivande stund tecknat ett avtal
om övertagande enligt alternativ utbyggnad (Tjuvkil 2:67). Två projekt med alternativ
utbyggnadsmodell pågår men är inte övertagna; Rishammar (Bonava) och Rollsbo/Västerhöjd
(Bokab/Ytterbygg).

3.5. Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete med övertagande av VA-läggningar från
föreningar inte sker på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig på att kommunen
inte följer LOU/LUF i samband med alternativ utbyggnadsmodell, men har en tydlig styrning
genom riktlinjer och policys för övertagande och värdering.
Granskningen visar att kommunfullmäktige beslutat att inte tillämpa LOU/LUF i alternativ
utbyggnad efter att kommunstyrelsen gått emot den juridiska bedömningen i sin beredning av
frågan. Kommunen har till dags dato tecknat ett avtal om övertagande enligt alternativt
utbyggnadsmodell. Vi kan konstatera att krav på upphandling gäller så till vida inte något
undantag föreligger. Exempel på undantag är intern upphandling mellan kommunen och
kommunala bolag. Krav på upphandling gäller enligt vår mening vid en byggnation som syftar
till att kommunen ska överta anläggningen. Krav på upphandling gäller däremot inte för
övertaganden i enlighet med LAV av redan byggd enskild VA-anläggning. Den alternativa
utbyggnadsmodellen framstår enligt vår mening som ett försök att kringgå LOU/LUF. Vi vill
därför erinra kommunstyrelsen att kommunstyrelsen inte kan välja när LOU/LUF ska tillämpas
och inte. Samtidigt noterar vi att det på området inte finns prejudicerande rättsfall. Vi kan därför
konstatera att den rättsliga utgången av en eventuell prövning är oviss.
Granskningen visar även att det är föreningarna som initierar ett övertagande och att detta kan
ske av olika skäl. Enligt vår mening finns risk för kostnadsökningar för VA-kollektivet om de
övertagande anläggningarna inte motsvarar den standard som krävs för storskalig drift.
Granskningen visar slutligen att kommunen arbetar efter en fastställd värderingsmetodik och
att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen. Vi noterar att kommunen vid behov kan anlita
externa värderare men att detta är ovanligt.

7

Kommunfullmäktige den 7 november 2019, § 256/2019, dnr KS2019/0507
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4. Beredning inför beslut om VA-taxan i december 2019
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om vilka underlag som låg till grund för beredning inför
beslut om VA-taxan i kommunfullmäktige i december 2019. Kapitlet avslutas med vår
bedömning.
4.1. VA-taxan är uppdelad i två delar
Enligt underlagen för beslut om ny VA-taxa består taxan dels av en anläggningsavgift, dels en
brukningsavgift. Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av VA-anläggningar.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas då en fastighet ansluter sig till
kommunens VA-anläggning. Avgiften är generell och ett genomsnitt av anslutningskostnaden.
Brukningsavgiften i sig består av en rörlig del och en fast del. Den fasta avgiften baseras på
dels avgift för vattenmätare, dels avgift för dagvatten8. Den rörliga delen utgörs av en kostnad
per kubikmeter vatten och spillvatten. Taxans utformning följer enligt uppgift i stort hur Svenskt
Vatten utformat sitt typförslag.

Anläggningsavgift
VA-taxa

Fast del
Brukningsavgift
Rörlig del

Figur 3 – EY:s tolkning av VA-taxans konstruktion

Kommunens vatten och avlopp är enligt kommunens hemsida taxefinansierad. Detta betyder
att alla kostnader för VA-verksamheten ska täckas av VA-taxan. Enligt självkostnadsprincipen
i kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna. Av
detta följer enligt de intervjuade att kommunen behöver justera sin taxa om det behövs för att
verksamheten sett över en treårsperiod ska redovisa ett nollresultat.9

Avrinnande vatten på markytan.
Med nollresultat menas att intäkter och kostnader går jämnt ut. Det är även möjligt, under vissa
omständigheter, att avsätta driftsöverskott till en investeringsfond för att därigenom inte justera taxan
utifrån treårsperioden.
8
9
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4.2. VA-taxa för föreningar
För VA-föreningar som är inkopplade på det kommunala VA-nätet men som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet10 skrivs avtal mellan kommunen och föreningarna. Avgiften
har historiskt enbart baserats på förbrukningsvolym (rörlig del av brukningsavgift). Den årliga
avgiften har därmed baserats på mätaren i inkopplingspunkten och inte på antalet anslutna
fastigheter, vilket är en skillnad mot hanteringen inom det kommunala verksamhetsområdet.
Detta har inneburit att brukningsavgifter för föreningarna har understigit brukningsavgifterna
för fastigheter inom det kommunala verksamhetsområdet.
4.3. Föreningarna belastades inte för den fulla kostnaden med tidigare
taxekonstruktion
Enligt beslutsunderlag inför beslut kopplade till alternativ VA-utbyggnad framgår att 80 till 85
procent av kommunens kostnader utgörs av fasta kostnader. De fasta kostnaderna utgörs
exempelvis av kostnader för vattenverk och avloppsverk.
Vidare framgår att de fasta kostnaderna finansieras av den del i VA-taxan som inte är rörliga,
det vill säga taxan som inte baseras på förbrukningsvolymen. Föreningarnas avgift baseras i
nuläget enbart på förbrukningsvolym. Föreningarna betalar enligt uppgift därmed inte fullt ut
för nyttjade tjänster. Detta innebär enligt underlagen att föreningarna nyttjar tjänster för
motsvarande cirka 6 miljoner kronor som i dagsläget belastar övriga delar av VA-kollektivet.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att den fasta delen av brukningsavgiften tas
ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande VA-taxa. Eftersom föreningarna
sköter drift och underhåll av sina egna anläggningar beslutade kommunfullmäktige i december
2019 att reducera den fasta delen av brukningsavgiften med 20 procent.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att upphäva beslut om att ta ut den fasta delen av
brukningsavgiften från november 2019.

4.4. Simulering visade ett behov av att höja taxan med 10 procent under 2020
Vid beräkning av VA-taxan använder förvaltningen en simuleringsmodell. Modellen tar hänsyn
till flera faktorer, bland annat antagen inflation, nya investeringar, låneskuld samt uppräkning
av driftskostnader. Simuleringen utgår ifrån att ingen taxejustering görs och ger därmed ett
prognostiserat resultat. Simuleringen prognostiserar resultat för 8 år framåt. Utifrån det
prognostiserade resultatet kan förvaltningen beräkna behov av årlig taxejustering.
Simuleringen inför fastställande av VA-taxa 2020 visade att det fanns ett behov av att öka
taxorna med 10 procent för 2020. Det huvudsakliga skälet för höjningen berodde enligt
underlagen på att Kungälvs nya vattenverk och kringliggande ledningsnät var färdigställt och
dessa kostnader kommer att belasta VA-kollektivets ekonomi under 2020 och framåt.

10 Det kommunala verksamhetsområdet är inom det område som kommunen är skyldig att tillhandahålla
en eller flera VA-tjänster.
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Av det totala behovet om 10 procent avgiftshöjning kunde cirka hälften finansieras genom att
ta ut en avgift för den fasta delen av brukningsavgiften från föreningar, vilket
kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. Taxehöjning för VA-kollektivet kunde
därmed beräknas till 5 procent.

4.5. Två ärenden har hanterats parallellt
Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll visar att den samlade VA-taxan har hanterats
genom två olika ärenden.
Det första ärendet hanterades av kommunfullmäktige i november 2019 och avsåg alternativ
utbyggnadsmodell samt principbeslut om uttagande av fast brukningsavgift från
föreningsanslutna fastigheter.11 Av beslutsunderlagen framgår ekonomisk konsekvensbeskrivning. Det framgår bland annat att nuvarande konstruktion medför att föreningarna
underfaktureras cirka 6 miljoner kronor per år. Det framgår ingen juridisk bedömning av uttag
av fast avgift för föreningsanslutningar i detta ärende.
Det andra ärendet hanterades av kommunfullmäktige i december 2019 och avsåg de
numeriska värdena i taxan.12 Av beslutsunderlagen framgår ekonomisk och juridisk
bedömning. Enligt den juridiska bedömningen följer utformningen branchorganisationens
normalförslag och är kontrollerad utifrån kravet på rättvis och saklig grund. Av den ekonomiska
bedömningen framgår att taxorna behöver öka med 5 procent under 2020 och cirka 6 procent
per år kommande två år. Det framgår även att ytterligare fastigheter kommer ansluta sig till
kommunalt VA i exempelvis Aröd och Tjuvkil. Detta kommer att innebära ökade intäkter och
ingår i den uträkning som genomförts.

4.6. Beslut om VA-taxan har överklagats
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om det ovan omnämnda andra ärendet som
avsåg taxan numeriska värden. Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 även att införa
en avgiftsreduktion om 20 procent på den fasta brukningsavgiften som kommunfullmäktige
beslutade om att införa för föreningsanslutna hushåll i november 2019.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg (hädanefter Förvaltningsrätten).
Klaganden har yrkat på dels att beslutet ska upphävas, dels på inhibition av beslutet, det vill
säga att beslutet till dess att förvaltningsrätten avgjort målet inte ska gälla. Klaganden anförde
bland annat att taxan strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Klaganden menade
även att kommunen genom brukningsavgiften tar ut avgift för samtliga drifts- och
underhållskostnader hela vägen till deras fastigheter – trots att kommunen vare sig bedriver
drift eller underhåll fram till den enskilda anläggningens förbindelsepunkt. Förvaltningsrätten
avslog i januari 2020 yrkandet om inhibition.

11
12

KS2019/0507
KS2019/1456
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Kommunen yttrade sig i ärendet under juni 2020. Kommunen menar att beslutet är förenligt
med lag, exempelvis eftersom LAV inte är tillämpligt på förhållandet mellan kommunen och
klagandena samt att taxan uppfyller kraven i LAV.

Figur 4 - EYs bild av överklagandeprocessen

Förvaltningsrätten har vid tiden för granskningen, oktober 2020, inte avgjort ärendet.

4.7. Bedömning
Vår bedömning är att kommunen inte fullt ut säkerställt en tydlig hantering och beredning inför
beslut om justering i VA-taxan. Vår bedömning grundar sig på att två ärenden hanterats
parallellt som är tätt sammanhängande samt att underlagens utformning kan stärkas.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har hanterat VA-taxan i två olika ärenden. Det första
som rör uttagande av den fasta delen av brukningsavgiften och den andra om taxans
numeriska värden. Enligt vår uppfattning kan denna uppdelning ha inneburit otydligheter. Ett
tecken på detta är att kommunfullmäktige redan på kommande sammanträde reviderade sitt
beslut. Vi menar att kommunstyrelsens beredning skulle stärkas genom att hantera VA-taxan
i sin helhet eftersom dessa båda aspekter påverkar varandra väsentligt.
Enligt vår mening finns viss generell utvecklingspotential vad gäller hur kommunen utformar
sina tjänsteskrivelser. Vi noterar exempelvis att den juridiska bedömningen presenteras innan
ärendet har presenterats, medan exempelvis den ekonomiska bedömningen presenteras efter.
Vi menar även att det inte är tydligt vad som är rubriker eller underrubriker. Kommunstyrelsens
beredning skulle enligt vår mening stärkas genom tydligare mall för beslutsunderlag.
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Enligt beslutsunderlagen belastas inte föreningarna för den fulla kostnaden för nyttjade
tjänster. Enligt vår mening framstår argumentationen som rimlig. Skälet för detta är att
brukningsavgifterna skulle kunna sägas finansiera själva driften av verksamheten medan
kommunen har ytterligare kostnader, exempelvis kapitalkostnader. I granskningen har inte
ingått en granskning eller kvalitetssäkring av kommunens beräkningar. Vi menar ändock att
kommunstyrelsens fortsatta hantering av ärendet skulle stärkas genom att tydligare redogöra
för vad det kostar att tillhandahålla VA-tjänster för föreningar utanför kommunalt
verksamhetsområde samt vad föreningarna betalar för dessa tjänster.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Hur bedrivs underhållsarbetet inom
ramen för VA-verksamheten?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i
huvudsak har säkerställt att underhållsarbetet
inom ramen för VA-verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig
på att investeringsplaner finns, att det finns en
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att
tillräcklig uppföljning och kontroll genomförs.
Bedömningen grundas även i att det i nuläget
saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och
underhållsplan. Vi noterar att arbete pågår med
framtagande av förnyelseplan samt drifts- och
underhållsplan.

x

x

x

Finns investerings- och
underhållsplaner för att
säkerställa drift och underhåll
av VA-verksamheten?
Finns det en tydlig roll- och
ansvarsfördelning inom ramen
för VA-verksamheten?
Vilken uppföljning och kontroll
genomförs av VAverksamheten?

Hur genomförs arbetet med att överta
VA-anläggningar av föreningar?
x

x

Hur värderas föreningars VAanläggningar vid övertagande
av kommunen?
Hur många VA-anläggningar
har kommunen övertagit av
föreningar?

Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete
med övertagande av VA-läggningar från
föreningar inte sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vår bedömning grundar sig på att kommunstyrelsen i sin beredning frångått den juridiska
bedömningen och föreslagit att kommunen inte
ska tillämpa LOU/LUF vid alternativ utbyggnad
av VA-nätet. Kommunen har till dags dato
tecknat avtal om ett alternativt utbyggnadsprojekt. Vi noterar att rättsläget är osäkert
avseende hanteringen av alternativ utbyggnad.
Vår bedömning är även att kommunen har en
tydlig styrning genom riktlinjer och policys för
övertagande och värdering. Vidare baseras
bedömningen på att kommunen arbetar efter en
fastställd värderingsmetodik och att detta görs av
sakkunniga inom förvaltningen som vid behov
kan anlita externa värderare. Granskningen visar
att kommunen under 2020 övertagit en VAanläggning och har påbörjat arbete för
övertagande av ytterligare nio.
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Vilka underlag låg till grund för
beredning inför beslut om VA-taxan i
kommunfullmäktige i december 2019?
x

x

Har ekonomiska och juridiska
aspekter belysts i
beredningen?
Vilka domslut har förvaltningsrätten och eventuella övriga
instanser fattat beslut om
utifrån den laglighetsprövning
avseende beslutet om VAtaxan som inkom till
förvaltningsrätten?

Vår bedömning är att kommunen inte fullt ut
säkerställt en tydlig hantering och beredning inför
beslut om justering i VA-taxan. Vår bedömning
grundar sig på att VA-taxan hanterats genom två
olika ärenden samt att underlagens utformning
kan stärkas. Den parallella hanteringen har enligt
vår uppfattning inneburit att VA-taxan i sin helhet
varit svår att överblicka. Vi noterar även viss
generell utvecklingspotential vad gäller beslutsunderlags utformning. Granskningen visar också
att Förvaltningsrätten i januari 2020 avslagit
yrkandet om inhibition. Förvaltningsrätten har per
oktober 2020 inte avgjort ärendet avseende VAtaxan.

5.2. Slutsatser
Granskningens syfte har varit att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt
beredning av ny VA-taxa.
Vår bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende VA.
Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt ett ändamålsenligt
övertagande av föreningars VA-anläggningar. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen inte
fullt ut säkerställt en tydlig hantering och beredning av ny VA-taxa.
Bedömningen grundar sig i att det övergripande finns en tydlig styrning av investerings- och
underhållsarbetet men att styrningen kan stärkas genom tydligare förnyelseplan samt driftsoch underhållsplan. Vidare grundar sig bedömningen även på att kommunen beslutat att inte
följa LOU/LUF vid alternativ utbyggnadsmodell, men att övertagande sker efter en fastställd
metodik för värdering. Bedömningen grundar sig slutligen på att kommunen kan stärka sin
hantering och beredning av beslut om VA-taxan.
Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Rekommendationerna
syftar till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till granskningens område. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
► Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och
tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
► Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
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Systematiskt kvalitetsarbete läsår 2020/2021 – uppföljningsrapport 1
Normer, värden och delaktighet (Dnr KS2021/0077-1)
Sammanfattning
Skollagen ställer krav på att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen (Skollagen 4 kap. § 3). I Kungälvs kommun följs kvaliteten i verksamheten upp
vid tre tillfällen under läsåret. Aktuell rapport fokuserar på enheternas arbete gällande
”normer, värden, ansvar och inflytande”.
Rapporten skickas till ledamöterna och information om rapporten antecknas i protokollet.
Juridisk bedömning
Huvudman ska enligt skollagen följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de
nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i huvudmannens ansvar är
att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen
förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Bakgrund
Skollagen 4 kap. § 3 fastslår att: ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.” Syftet med kravet
på systematiskt kvalitetsarbete är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med
utgångpunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
I Kungälv följs utbildningen upp vid tre tillfällen per läsår. De tre tillfällena bildar tre ”vågor”
där uppföljning och analys genomförs på olika nivåer: lärare/arbetslag, rektor/skolledning,
verksamhetschef/huvudman för att sedan återkopplas tillbaka genom de olika nivåerna. De tre
”vågorna” bygger på de centrala mål som finns formulerade i läroplaner för de olika
verksamheterna inom skolväsendet.
Verksamhetens bedömning
I rapporten presenteras skolans likabehandlingsarbete och arbetet med att förebygga och
förhindra kränkande behandling.
Uppföljningsrapporterna av de nationella målen är tänkt att ligga till grund för huvudmannens
prioriteringar och målformuleringar för skolväsendet i Kungälv.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Skolas systematiska kvalitetsarbete inkluderas i Agenda 2030 och målet God utbildning för
alla. Målet ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att skapa en kvalitativ och likvärdig utbildning för
alla barn och elever i Kungälvs kommun. Barnens röster är också viktigt att ta vara på i det
systematiska kvalitetsarbetet, det sker bland annat genom årlig elevenkät.
Ekonomisk bedömning
Ingen bedömning är aktuell.
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1. Grundskola
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enheternas planer för att motverka
kränkande behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.
Skolans värdegrundsarbete är en viktig del i det förebyggande arbetet med att motverka diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling samt främja likabehandling. Skolans värdegrund omfattar;
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen vilket
kan främjas genom att lärare arbetar medvetet med att exempelvis stärka gemenskapen mellan eleverna.
Vad följer vi upp och varför?
I grundskolans läroplan1 som även gäller för förskoleklass och fritidshem anges de mål om normer och
värden som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Det som är skolans uppdrag är att
aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar
och låta dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang. I det arbetet ingår
bland annat att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling, bidra till att skolan präglas av
jämställdhet och solidaritet mellan människor samt att det vardagliga arbetet ska utfå från ett demokratiskt
förhållningssätt.
För att ta reda på hur våra elever upplever sin skolsituation sammanställs den årliga elevenkäten som svaras
av elever i årskurs 2, 5 och 9 samt skolornas egna analyser och sammanställningar om elevernas upplevelser
på skolan. Skolorna uppdaterar sin egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som ska
innehålla en kartläggning gjord tillsammans med elever och personal. En sammanställning och analys av
samtliga kränkningsanmälningar till huvudman kommer också redovisas i rapporten.

Uppföljning föregående års insatser


Ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande i syfte att utveckla elevernas trygghet, studiero och lärande.
Samtliga skolor använder sig av de metoder som ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande i
sin undervisning. Hur man använder metoderna och vad de har bidragit till redovisas mer ingående i
rapporten.



Ökat fokus på värdegrundsfrågor med hjälp av förstelärare som driver på och utvecklar processen.
Under året har det anställts förstelärare som har haft i sitt uppdrag att arbeta med att hålla ihop arbetet
på samtliga enheter.



Fortsatt arbete med träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) på mellanstadiet.
Nu är utbildningsinsatserna klara utifrån det ursprungliga uppdraget med hälsofrämjande
skolutveckling. Erbjudandet att ta del av utbildningen har givits samtliga F-6 skolor. Dock har inte alla
skolor genomfört hela utbildningen av olika anledningar och i skolornas kvalitetsrapporter
framkommer det inte hur man har tagit sig an kompetensen på skolan och om den har lett till en
positiv förändring på skolan. Under våren 2021 kommer stödenheten utvärdera insatsen mer ingående.

1

Läroplan för grundskola samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)
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1.2 Grundskola F-6
1.2.1 Nuläge
I skolornas rapporter framgår skolornas olika fokus i sitt värdegrundsarbete. Det skiljer sig också en del åt
mellan skolenheterna kring organisering av arbetet. Några skolor har trygghetsteam som ansvarar för att
tillsammans med personalen revidera skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och
sammanställa samtliga kränkningsanmälningar på enheten. Samtliga skolor har en kurator som är delaktig
i det förebyggande och främjande arbetet.
Skolorna arbetar kontinuerligt med olika former av samarbets- och värderingsövningar och etiska samtal
i syfte att skapa goda relationer mellan elever och mellan elever och personal. Det kooperativa lärandet är
i fokus på samtliga skolor och rektorerna beskriver att det gett en positiv effekt i de klasser och fritidshem
där man använt modellen. Exempel på positiva effekter är ett ökat samarbete mellan elever och att eleverna
känner sig mer delaktiga i sitt lärande. Skolorna ser kontinuerligt över lärmiljön för eleverna för att främja
trygghet och studiero.
Majoriteten av skolorna använder sig av Elevhälsomöten (EHM) där alla pedagoger i en årskurs, både
skola och fritidshem, deltar samtidigt. Syftet är att elevhälsan och lärare ska arbeta tillsammans för att
främja elevens lärande, utveckling och trivsel2. Sparråsskolan beskriver sitt elevhälsoarbete som en platt
organisation där det inte finns någon hierarki där det behövs en ”ärendegång” som bygger på att man
måste gjort vissa saker innan man får prata med elevhälsans personal utan man ska kunna få hjälp när man
behöver. Detta för att tydliggöra vikten av ett fungerande relationellt och salutogent elevhälsoarbete. Det
känslomässiga stödet mellan lärare och elev påverkar elevers delaktighet och engagemang, och i
förlängningen potentiellt också lärandet och skolprestationer3. Det salutogena har fokus på vad som
främjar hälsa och fokuserar på det snarare än att ta fasta på riskfaktorer och ohälsa.
På flertalet skolor har man ökat vuxennärvaron på rasterna och har strukturerade rastaktiviteter som en
vuxen ansvarar för vilket skapar en ökad trygghet på raster och att fler elever känner sig delaktiga i en
aktivitet. Kullen skolan beskriver att man har ett Lekotek där eleverna kan låna material ifrån på samtliga
raster. Lekoteket används mest av eleverna i lågstadiet men också av eleverna i grundsärskolan som har
bidragit till en vikänsla på skolan då grundsärskolans elever integreras mer med grundskolans elever än
tidigare. Några skolor har trivselledare på skolan som har en daglig kontakt och finns tillgängliga för alla
elever.

2
3

EHM-Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell. A. Bengtsson, M. Kempe Olsson, 2017
Forskning för skolan, Hälsa för lärande-lärande för hälsa, Skolverket, 2019
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I årets elevenkätresultat från årskurs 5 syns stabila
värden över tid. På frågor kring grundläggande
värden i skolan skattar årets klasser frågorna ”I min
skola respekterar vi varandra” och ”Mina lärare är
rättvisa mot oss elever” högre än föregående år och
kommunens snitt ligger något över rikets.
Elevernas upplevelse om rättvisa lärare och
respekten på skolan har ökat något de senaste åren
vilket indikerar att det råder tillit mellan lärare och
elev i stort.
Frågorna om skolans arbete med att förhindra
kränkningar skattar relativ jämnt över tid och
kommunens index ligger i linje med rikets.
Vid en jämförelse av frågan förhindra
kränkningar i elevenkät, personalenkät och
vårdnadshavarenkät skattar personalen arbetet
högre än eleverna. Vårdnadshavare och elever
i årskurs 9 skattar frågorna lägst. Svaren
indikerar att personalen på skolan har mer
kunskap i hur man ska agera när en elev
känner sig kränkt jämfört med elevernas
upplevelse att vuxna reagerar och
vårdnadshavare upplever att de har i
jämförelse mindre kunskap om hur skolan
arbetar för att förhindra kränkningar.
Fråga till elev i åk 2; jag har vuxna att prata med i
skolan, fråga till elev i åk 5 och 9: De vuxna på skolan
reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot
en elev, fråga till personal: Jag vet vad jag ska göra om
jag upptäcker att en elev utsätts för kränkningar, fråga
till vårdnadshavare: Jag upplever att mitt barns skola
arbetar aktivt med att förhindra kränkande
behandling.
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Elevenkätresultaten
i årskurs5 påområdettrygghetvisarpåstabilavärdenövertid därkommunensresultat
i helhetliggeri linje medrikets.De förstafrågornai tabellennedan”I min skolafinns det eleversomjag
är räddför” och I min skolafinns det vuxnajagär räddför” är omväntställdavilket innebäratt ju högre
siffra destobättre.Det är utifrån tabellenfler barn som är räddaför andraeleverpå skolanän vuxnapå
skolan.Andelennegativasvarpå att manär räddför en annanelevpå skolanhar sjunkitfrån 29 % till 19
% mellan2019och 2020.

Att fler eleveruppleversigmindreräddaför andraeleverpå skolankanbottnai det förebyggande
och
främjandearbetesomskolornaarbetarmed.

Indexvärdetpå frågan”Jagkännermig tryggi skolan”
liggerpå relativtstabilasiffror över tid
och liggeri linje medriketsresultat.Andelen
eleversomkännersig tryggai skolarär 86 % och har
sjunkit en procentandefrån föregåendeår. Dock är
det den frågan inom områdetnormer, värden och
studierosomelevernagerflestpositivasvarpå.

Vid en jämförelsemellan resultatenav elevenkät,
personalenkät och vårdnadshavarenkät visar
indexvärdetatt elevernaskattartrygghetenhögreän
personaloch vårdnadshavare.
Flickor i årskurs 5
skattartrygghetnågotlägreän pojkar.
Frågatill elev:jag kännermig tryggi skolan,frågatill
vårdnadshavare:
mittbarnkännersigtryggti skolan,frågatill
personalen:
Pådenhärskolankännersigeleverna
trygga.
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Trygghetoch studieroär betydelsefulltför hur elevernakommeratt lyckasnå målenför utbildningen.
Struktureradoch varieradundervisning,tillitsfulla relationermellan lärareoch eleversamt ett aktivt
värdegrundsarbete
är förutsättningarför detta.4
Skolinspektionendefinierari sin granskning”Skolans arbeteför att säkerställastudiero” begreppet
”studiero” som att elevernagenom undervisningenfokuserarpå lärandetoch att störandeinslag
minimeras.Granskningenhar visat att eleversupplevelseav trygghetoch studieroi skolanpåverkasav
flerafaktorer.Undervisningens
innehålloch läraresledarskaphar stor betydelse,
menävenprocessersom
exempelvisberöreleversinflytandeliksomarbetetmedskolansvärdegrundspelarroll. Det är av stor vikt
att arbetasystematiskt
bådemedtrygghetoch medstudiero.
Det finns flera delar som är viktiga i undervisningenför att skapastudiero.Särskiltviktigt är lärarens
kunskapom elevernas
individuellaförutsättningarochanpassar
undervisningen
efterdet.Mendetär också
viktigt att göraelevernadelaktigasåatt de får möjlighetatt förståinnehålloch syftetmedsin utbildning.
I elevenkäten
kanmanseenökningavelevernas
upplevelse
av studieropålektionernaoch derasmöjlighet
att få argumentera
och kännasigdelaktiga.

Studiero
6,2 6,4 6,1
5,4 5,8

7
6
5
4
3
2
1
0

3,7 3,5

Jaghar studiero på
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Fråga ställd till rektorerna: Utifrån elevernasupplevelseoch delaktighet vilka positiva faktorer
som kan ha bidragit till det?
Mångaskolorbeskriveratt de har blivit bättrepå att uppmärksamma
elevernaom vid vilka situationerde
är medoch deltaroch bidrarmed vadde tyckergenomatt lyfta begreppsom inflytandeoch delaktighet.
Elevernauppmuntrasredani tidig ålder att ta egetansvarför sitt lärande.Skolanarbetarmedatt få eleverna
medvetnaom hur de lär och vilka inlärningssituationer
som passardem bäst.I takt med ålder deltar
elevernai planeringav undervisningmed utgångspunktfrån gällandestyrdokumentvilket ger dem
upplevelseav delaktighetoch inflytande.På exempelvisKastellegårdsskolan
har man ett stort fokus på
relationsbyggande
mellanvuxna och eleversom ger en ökad upplevelseav delaktighetoch inflytande
eftersomeleverkännersigseddaoch lyssnadepå.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda
-och-organisera
-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/framja
-trygghet-ochstudiero
4
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Många skolor beskriver det positiva arbetet med kooperativt lärande som ger stora möjligheter att öka
elevers delaktiga i undervisningssituationerna, både i skolan och på fritids. Kooperativt lärande är ett sätt
att organisera samarbete och lärande mellan elever Samarbetet mellan elever utvecklar deras kunskaper
och sociala förmågor samtidigt5.
En skola beskriver att klassrådens och elevrådets funktion har blivit tydligare med tydliga teman för varje
möte, till exempel ordningsregler och arbetsmiljö. På en annan skola har fritids fler fritidsråd än tidigare
med utgångspunkt från aktuella frågor, som pedagoger och elever tar fram tillsammans. Det har lett till att
eleverna har fått en rutin på att vara med och besluta och vid skolans fritidsråd går man igenom
genomförandet av det som beslutats. Det ökar elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet.
Att sätta fokus på strukturer skev många rektorer om i förra årets rapport då samtliga rektorer och
pedagoger genomgått utbildningen i ledarskapet i klassrummet.
Följdfrågan; kan någon/några av dessa faktorer appliceras på arbetet med ökad studiero och
trygghet?
Samtliga rektorer menar att det finns en stark koppling mellan arbetet som görs med elevernas delaktighet,
studiero och trygghet. Skolorna har lyft och pratat om begreppet studiero vilket har gjort eleverna
medvetna om begreppet och dess funktion. Diskussioner har bland annat handlat om att studiero inte
måste innebära att alla är helt tysta utan man kan lära sig på olika sätt.
Ledarskapet i klassrummet och det kooperativa lärandet har haft stort genomslag i hur skolorna arbetar
och en rektor beskriver att det kooperativa lärandet är ett förhållningssätt som genererar ökad trygghet
och studiero.
Klöverbacken/Olseröd skriver att undervisning av hög kvalité är centrum i arbetet med trygghet och
studiero. Genom utveckling av lärarens undervisningskompetens skapas förutsättningar för undervisning
av hög kvalitet som borgar för hög måluppfyllelse bland annat genom trygghet och studiero,
elevengagemang samt inkludering och anpassning. Skolans arbete kring kooperativt lärande och betyg och
bedömning har i syfte att utveckla lärares undervisningskompetens.
En annan viktig faktor som flertalet skolor tar upp är att skapa goda relationer mellan elev och elev och
mellan lärare och elev. När eleverna känner sig delaktiga i frågor som rör dem skapas en mer positiv känsla
till uppgifterna och lektionerna vilket också skapar trygghet och studiero.

Anmälda kränkningar
I år har andelen kränkningar inom F-6 sjunkit från föregående år, från 435 till 334. Men ändå står aktuellt
verksamhetsområde för 67 % av alla anmälningar. Tidigare har anmälningarna ökat för varje år sannolikt
på grund av att kunskapen kring när man ska anmäla ökat för varje år. Det är framför allt kunskapen om
att det som anmäls ska vara ”en elevs upplevelse” av att ha blivit utsatt för kränkande behandling. Det
behöver alltså inte vid anmälan vara bevisat att en kränkning ägt rum. Att anmälningarna minskat kan bero
på den extraordinära situationen med covid under 2020 men också att våra skolor har ett strukturerat
arbetssätt kring kränkande behandling som gett resultat.

5

Grundbok i kooperativt lärande, N.Fohlin, A. Moerkerken, L.Westman, J. Wilson, 2018

8
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Majoriteten av ärendena rör fysiska kränkningar följt av verbala kränkningar. Inom grundskolan finns inga
kränkningar från personal mot elev. Nedan görs en sammanställning av fördelningen av inkomna
kränkningar från alla verksamheter utifrån kategori. Då grundskolan står för majoriteten av ärendena
speglar den framför allt grundskolans situation. Av anmälda kränkningar har det gått att utläsa att tre
händelser ägt rum under tiden i fritidshem. Majoriteten av kränkningar har skett i förflyttningar och på
raster som ju också kan vara under tiden i fritidshemmet.

1.2.2. Analys
Skolornas arbete med ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande har haft stort genomslag och
bidragit till en positiv effekt av skolornas arbete. Bland annat har man sett en ökad medvetenhet hos lärare
i undervisningens strukturer samt en ökad delaktighet och trygghet och eleverna.
Utifrån elevresultaten på skolnivå är det svårt att dra slutsatser om att trygga elever även upplever hög
delaktighet och studiero. I diagrammet nedan kan man utläsa att tryggheten skattas högst på samtliga
enheter, argumentation och delaktighet näst högst och studiero lägst. Att studiero skattas lägst är något
som återspeglas även nationellt. Och det kan vara så som en rektor beskrev att det är viktigt att diskutera
begreppet studiero och att den kan se olika ut för olika elever. Vissa skolors trångboddhet bidrar också till
att lärare har svårt att dela upp klasser i grupper under dagen för att kunna anpassa lärmiljön efter alla
elevers behov.

Jämförelse indexvärde, 2020
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6
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Argumenation och kritiskt tänkande/Delaktighet och inflytande
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På sex av tio skolor anser eleverna att de inte får vara delaktiga i undervisningen jämfört med personalen.
På nio av tio skolor anser eleverna att studieron är sämre än personalen. På nio av tio skolor anser eleverna
att skolan är mer trygg än personalen.
Att förhindra kränkningar är en av frågorna som skattas högs av personalen i Skolinspektionens enkät. I
sammanställning ovan när resultaten jämförs mellan elev, personal och vårdnadshavare i området
förhindra kränkningar ser vi att eleverna i årskurs 2 är nästan lika nöjda som personalen medan elever i
årskurs 5 är lite mer skeptiska till att de vuxna på skolan reagerar på kränkningar. Vid en jämförelse med
de enheter som har flest anmälda kränkningar under 2020 (Diseröd och Kareby) och elevernas upplevelse
kring förebygga kränkningar har båda skolor ett högst svarsindex vilket pekar på att eleverna upplever att
skolan jobbar aktivt med kränkningar. Och att det istället handlar om att skolan är uppmärksam och
anmäler kränkningar såsom skollagen beskriver att man ska göra.
Utifrån skolornas rapporter och enkätresultaten är det svårt att dra en gemensam slutsats då skolornas
rapporter skiljer sig en del åt och skolorna har valt att olika fokus beroende på den egna skolans situation
och förutsättningar. Fortsättningsvis kommer vertikala dialoger mellan rektor och verksamhetschef kring
området normer och värden ge verksamhetschefen mer kunskap om varje enskild skolas förutsättningar
som kommer att bidra till en ökad likvärdighet.

1.2.2. Så här går vi vidare:
Som ovan beskrivits kommer arbetet med vertikala dialoger, med utgångspunkt från varje skolenhet bli
det primära fokuset framledes. Dock kommer vi också att fortsätta ta fram positiva faktorer från enskilda
skolor, vilka skulle kunna bidra till en positiv utveckling för hela F-6.
Vi kommer också att fortsätta försöka identifiera framgångsfaktorer (tex. ökad delaktighet) och försöka
applicera dessa på andra områden samt synliggöra och analysera varför elever, medarbetare och
vårdnadshavare har lite olika syn på graden av trygghet och studiero.
Vi skall inte vara nöjda med att ligga i paritet, eller något över riket i målvärde, utan målsättningen är att
kontinuerligt öka tryggheten och studieron på varje skola och därmed för hela F-6.
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1.3

Grundskola 7–9

1.3.1 Nuläge
I förra årets rapport beskrev vi skolornas arbete med Ledarskapet i klassrummet och att rektorerna då såg
att modellen hade en positiv effekt av studieron i klassrummet. I årets elevenkät kan vi se att samtliga
skolor har fått ett ökat värde på elevenkätens fråga ”Jag har studiero i klassrummet” och kommunens snitt har
höjts jämfört med föregående år. Dock ligger kommunens resultat något under rikets. I en jämförelse
mellan elevenkät och personalenkät kan man se att lärarnas indexvärde (sammanlagda värde) på studieron
är högre än elevernas.

Studiero
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Kungälv 2018

Kungälv 2019

Kungälv 2020

Riket 2020

En förutsättning för upplevelsen av studiero är att eleverna känner sig delaktiga och har inflytande över
sin undervisning. Fokus under året har varit att få eleverna att vara delaktiga i sitt eget lärande genom att
synliggöra undervisningen, vad varje arbetsområde handlar om, vilka kunskapskrav man arbetar mot och
hur detta ska bedömas. Detta ska leda till att eleverna kan äga sitt eget lärande. En del i detta arbete har
varit att det ska finnas planeringar för varje arbetsområde i Unikum. Planeringarna gör det möjligt för
eleverna att lättare förstå målen med undervisningen samt vad som krävs av eleven.
Fråga till rektorerna: Vilka möjligheter har eleverna till att påverka, ta ansvar och vara delaktig i
undervisningen i din skola? Vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?
Alla tre skolor har påbörjat arbetet med kooperativt lärande för att få eleverna mer delaktiga i
undervisningen. Samtliga pedagoger på högstadiet hade en föreläsning under hösten 2020 med
utbildningsledare Liz Fristedt i kooperativt lärande som skriver att; ”kooperativt lärande är både ett arbetssätt
och ett förhållningssätt som grundar sig på ett samarbetsinriktat lärande där eleverna använder varandra som lärresurser.
Språket och interaktionen står i centrum för lärandet där man genom att formulera sig språkligt och sammanfatta sina
kunskaper i dialog med andra, befäster kunskapen. Inlärningen är således inte något läraren gör åt eleverna utan något
eleverna gör i interaktion med varandra”6.
Förutom kooperativt lärande har Thorildskolan haft fokus på Specialpedagogik för lärande. En utbildning
som all personal genomför i syfte att bättra möta alla elevers behov. Ytterbyskolan arbetar med att befästa
de befintliga strukturer för lärande där man ser att skolan behöver avsätta tid så att strukturerna finns hos
varje lärare vid varje lektionstillfälle. De elevaktiva metoder som personalgruppen fått pröva i klassrummen
kommer skolan stegvis införliva i befintliga strukturer för ett ökat elevinflytande och delaktighet i
6

https://www.klutbildning.com/om/
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undervisningen. På Munkegärdeskolan har man fokus på Traumamedveten omsorg (TMO) som är en
relationell teori.
Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan beskriver en problematik med att få lärare engagerade i
trygghetsteamet och merparten av de aktiva medlemmarna tillhör skolans stödfunktioner. Att ha
pedagoger med i trygghetsteamet har ett symboliskt värde då arbetet är en del av grunduppdraget och inte
något som ska skötas på sidan av. Arbetet med att få lärare mer engagerade i frågor som inte enbart är
kopplade till ämnesundervisningen ingår i verksamhetens strategiska arbete. Rektor och verksamhetschef
arbetar med att klargöra lärares hela uppdrag bland annat genom huvudöverenskommelsen (HÖK).

Delaktighet och inflytande
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På samtliga högstadieskolor har man klasstid på schemat. Klasstid är ett forum för eleverna att arbeta med
värdering- och samarbetsövningar samt diskutera frågor gällande trygghet och respekt samt att ge eleverna
möjlighet att arbeta med jämställdhet på klassnivå. Strävan är att alla elever ska känna självtillit och kunna
vara delaktiga och ta ansvar för sig själva, för varandra och för sin miljö utifrån skolans värdegrund. Arbetet
ska genomsyra alla lektioner men med extra fokus under klasstid för att skapa trygga grupper. Skolorna
rapporterar olika utmaningar med klasstiden. Thorildskolan som implementerade klasstid förra läsåret ser
att det finns möjlighet att få in värdegrundsarbetet även på andra lektioner. Skolan har en klasstidsgrupp
som jobbar med utvecklingen av ämnet klasstid och kommer ha fler områden där personalen kommer
efterfråga elevernas åsikter i än mer utsträckning än idag och begära feedback. Att man har ämnet klasstid
på schemat har inneburit att frågor kring värdegrund har lyfts mer och personalen ser en vikt vid att jobba
med frågorna vid fler tillfällen. Munkegärdeskolan fortsätter arbetet med att implementera klasstid för alla
årskurser och klasser på skolan. Ytterbyskolan som är den skola som arbetat med klasstid längst har efter
senaste utvärderingen uppmärksammat att klasstiden används på lite olika sätt utifrån ansvarig pedagog.
Majoriteten av lärarna använder klasstiden till att diskutera värdegrundsfrågor men några använder tiden
mer för lästräning och omprövningar. Ledningen på skolan ser att de behöver stötta vissa lärare som
behöver kompetensutveckling för att komma vidare med arbetet. De ser också att nyexaminerade lärare
behöver hjälp med struktur och stöttning i hur man leder denna typ av dialog med elever.
Under förra året fick högstadieskolorna en förstärkning inom elevhälsan med utökad kuratoristid.
Samtliga skolor tycker det har varit positivt med förstärkning med kuratorstid på skolan och man har fått
mer hjälp och stöd i skolans värdegrundsarbete.
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Den frågasomnoterarhögstutfall av Kungälvseleveri årskurs9 om mankännersigtryggi sin skoladär
83%avelevernainstämmerhelt ellerdelvis.Förraåretsresultatlåg på79%. Somvisatstidigarei rapporten
skattarelevernaupplevelsen
av trygghethögreän vadpersonalengör.
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: mittbarnkännersigtryggti skolan,frågatill personalen:
Pådenhärskolankännersigeleverna
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Vid engranskningpåavresultatenpåenhetsnivåframkommeratt personalen
påhögstadieskolorna
skattar
trygghetenlägreän eleverna.Och arbetetmedatt förebyggakränkningarhögre.

Anmälda kränkande behandlingar under 2020
Det totalaantaletkränkningarhar minskatmellan2019och 2020.Verksamhetsområdet
7–9 stodför 29%
av det totalaantaletkränkningarför samtligaverksamhetsområden
.
Tidigareharanmälningarna
ökatför varjeår sannoliktpågrundavatt kunskapenkring närmanskaanmäla
ökat för varjeår. Det är framför allt kunskapenom att det somanmälsskavara”en elevsupplevelse”av
att ha blivit utsatt för kränkandebehandling.Det behöveralltsåinte vid anmälanvara bevisatatt en
kränkning ägt rum. Att anmälningarnaminskat kan bero på den extraordinärasituationenmed
Covidpandeminunder 2020men ocksåatt våra skolor har ett struktureratarbetssättkring kränkande
behandlingsomgett resultat.
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Precis som i de yngre åldrarna rör majoriteten av ärenden fysiska kränkningar följt av verbala kränkningar.
Det är ovanligt att kränkningar sker i klassrummet men mer vanligt i matsal och omklädningsrum. De
kränkningar som sker på Internet eller mobiltelefon representeras främst från elever i årskurs 6 och på
högstadiet. Högstadiet är överrepresenterad i ärenden kring trakasserier och diskriminering enligt
diskrimineringslagen.
Toleransen
Två elevgrupper startades läsåret 19/20. Man beslutade även att testa ett nytt narrativ för den ena gruppen
vilket innebar att ena gruppen skulle utgå från Förintelsen och göra en studieresa till Polen och den andra
gruppen skulle utgå från folkmordet på Balkan och göra en studieresa till Bosnien.
Vid terminsstart besökte utbildningsledarna Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan och genomförde
halvdagsfortbildning med personalgrupperna. Fokus var Toleransarbetets tematik och förhållningssätt och
hur Toleransarbetet kan integreras och utgör en del av elevernas ordinarie skolarbete. Thorildskolan
genomförde en liknande fortbildningshalvdag föregående läsår. Under hösten besökte även
utbildningsledarna samtliga elever i årskurs 8 och 9 för att berätta om arbetet och delade ut
ansökningsblanketter. Precis som tidigare år genomfördes undervisningen på Lunnevi, Kode IP, där
Toleransgrupperna har möjlighet att använda klubbstugan för undervisning. Att vara utanför den egna
skolan har stora vinster för den sociala interaktionen i gruppen, och för det trygghetsskapande arbetet.
Bosniengruppen fokuserade sin undervisning till folkmordet på Balkan, och planerade för s.k. ”life-talks”
med inbjudna gäster som djupintervjuades inför eleverna och berättade om sina egna upplevelser. Ett av
dessa samtal kom att genomföras, vilket var med en kvinna som flytt från Bosnien till Sverige under kriget,
och som berättade oerhört gripande för eleverna om kriget och flykten och sitt liv idag.
Polengruppen tog sin utgångspunkt i Förintelsen i Polen, men varvade undervisningen med dagsaktuella
ämnen, elevernas aktuella frågor och med parallell tematik och kom under sina lektioner att ta upp
mänskliga rättigheter, fördomar, maskulinitet, normer och värden, identitet, etnicitet. Och undervisade
inte bara om Förintelsen i Polen och folkmordet på judarna, utan också om islamism, ockupationen av
Norge, minoriteter, samer, demokrati och diktatur, andra folkmord i världen mm.
Efter ett par månader fick grupperna besked att upphandlingen av resan till Bosnien inte var lösbar, utan
att även den gruppen skulle resa till Polen. Då bytte undervisningen för Bosniengruppen inriktning och
gick över till en mer traditionell Toleransundervisning med Förintelsen som tema. Eftersom den gruppen
tappat en del tid kom deras undervisning att enbart handla om folkmordet på judarna.
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I mars blev det klart att eleverna inte skulle få lov att resa på grund av Covidpandemin. Men eleverna var
tydliga med att de trots allt ville fortsätta träffas och ha sina lektioner. Gruppen hade blivit viktig för
eleverna. I Bosniengruppen avslutade 8 av 12 elever hela utbildningen. I Polengruppen avslutade 19 av 21
elever hela utbildningen.

Trygga Ungdomsmiljöer, TUM
Trygga ungdomsmiljöers uppdrag på högstadieskolorna är en viktig del i skolor men också i kommunens
arbete för att arbeta förebyggande och främjande med trygghet. Ungdomsarbetarna har ett uppsökande
uppdrag enligt socialtjänstlagen kapitel fem för att fånga upp ungdomar som är i riskzon och kan hamna i
utanförskap. Under hösten 2021 har dialoger förts mellan verksamhetschef rektorer och enhetschef för
TUM med syfte att skapa en likvärdighet i arbetet på skolorna.

1.3.2 Analys
Kommunens tre högstadieskolor står inför olika utmaningar då de befinner sig i olika stadier av sin
organisatoriska utveckling. Skolorna arbetar dock målinriktat och strukturerat med de utvecklingsområden
som de står inför och elevenkätsresultaten skiljer sig inte nämnvärt mellan skolorna.
Vid en jämförelse av enkätresultaten för elever i årskurs 9 och personalen är personalen mer positiv på
samtliga frågor som ställs förutom i området trygghet där eleverna är mer positiva. Att eleverna upplever
en högre grad av trygghet än personalen visar på de faktum att vuxna och tonåringar har olika bilder och
upplevelser. På frågan att förhindra kränkningar är personalen mer positiv än eleverna vilket pekar på att
rutiner för vem man ska vända sig till och hur man ska agera är mer tydligt för personalen än för eleverna.
På Munkegärdeskolan och Ytterbyskolan har resultaten i personalenkäten sjunkit på samtliga områden
sedan 2018. Att personalens enkätresultat har sjunkit är något som Ytterbyskolan problematiserar och en
slutsats som skolan har kommit fram till är att många i personalen har en bild av hur det egentligen borde
vara och därför svarar relativt lågt.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin utbildning7.
Att eleverna känner sig delaktiga har också en stor betydelse i elevernas kunskapsutveckling. Vid en
jämförelse mellan de tre högstadieskolorna och riket kan man se att kommunens skolor följer rikssnittet.
Trygghet är något som skattas högst jämfört med studiero och delaktighet. Thorildskolans elever upplever
en högre grad av delaktighet jämfört med Munkegärdeskolan och Ytterbyskolan men en lägre grad av
studiero. En intressant aspekt är dock att eleverna på Ytterbyskolan upplever en låg grad av delaktighet
men är de elever som har högst andel godkända betyg jämfört med de andra skolorna där delaktighet och
inflytande skattas högre. Att eleverna har en högre andel godkända betyg kan ha sin förklaring i den
socioekonomiska fördelning som råder i kommunen där Ytterbyskolans vårdnadshavare har en hög
utbildningsbakgrund i kommunen.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/framja-trygghet-ochstudiero
7
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Delaktighet och inflytande

Enligt grundskolans elevhälsoplan ska elevhälsoarbetet sättas i ett sammanhang och utgöra en del av skolans och
förvaltningens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Det framåtsyftande arbetet ska ta sin utgångspunkt i den analys
som gjorts på enhets- och kommunnivå. Elevhälsoarbetet ska innefattas i trygghetsarbetet, likabehandlingsarbetet och
inkluderingsarbetet8. I skolornas rapporter framgår inte hur man har arbetet tillsammans med skolans
elevhälsopersonal för att analysera nuläget eller komma med åtgärder. Elevhälsans personal finns ofta med
i trygghetsteam och elevhälsoteam. När resultat analyseras på skolnivå används inte elevhälsans
professioner i tillräckligt hög grad.
Då skolorna arbetar utifrån sina förutsättningar och utmaningar behöver verksamhetschef och rektor föra
dialog kring fortsatt utveckling för förbättring av skolans resultat kring området normer och värden.
Vertikala dialoger, enligt tillitsbaserad styrning, kommer påbörjas under vårterminen 2021

1.3.3 Så här går vi vidare
Metoden Kooperativt lärande fortgår på samtliga skolor.
Vertikala dialoger, enligt tillitsbaserad styrning, kommer påbörjas under vårterminen 2021.
Toleransarbetet kommer inte att genomföras i dess nuvarande form utan anpassas till skolornas arbete
med värdegrundsfrågor.
Stödenheten kommer framgent vara med involverad i det systematiska kvalitetsarbetet på både enhetsoch central nivå.
Fortsatt dialog med Trygga Ungdomsmiljöer för att utveckla samverkan.

8

Elevhälsoplan för grundskolan 2020-04-30
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1. Gymnasieskolan
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enheternas planer för att motverka
kränkande behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.
Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§
skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling
(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur
skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman9 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta
åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).
2.1

Uppföljning föregående års insatser

Ur uppföljningsrapport 1 läsåret 19/20:
Båda enheter på Mimers hus har haft samma åtgärder för året.


Omstrukturering av elevhälsans arbete för att bättre kunna verka förebyggande och främjande.

För denna åtgärds tycks bägge enheter på Mimers ha kommit långt. Arbetet med att arbetslag och elevhälsa
träffas regelbundet har fallit ut väl. Det har bidragit till en större insyn i alla elevers utveckling mot målen
och att tidigt uppmärksamma elever med frånvaro. En tydligare frånvarorutin har tillämpats där elevhälsan
blir involverade vid ett tidigare skede i syfte att främja närvaro. Närvaroarbetet har dock varit svår att
utvärdera på grund av Covid-19 som inneburit att elever har behövt vara hemma mer än tidigare.
Ytterligare en aspekt av skolans elevhälsoarbete har varit implementeringen av Unikum, vilket möjliggjort
att anpassningar noteras digitalt och tillgängligt för berörd personal.


Utveckling mötesstrukturen på arbetslagsmöten, klassrådsmöten, klassrådstid
elevhälsomöten för ökat samarbete och fokus på elevernas utveckling mot målen.

samt

Syftet med att göra om mötesstrukturen har varit att skapa förutsättningar för personal att kunna föra mer
strukturerade och systematiska pedagogiska samtal och utveckla ett mer elevnära förhållningssätt.
Rektorerna bedömer det som att detta har utvecklats bra och arbetslagen tar ett allt större gemensamt
ansvar för elevernas utveckling. Detta visar sig bland att i ett mer utvecklat samarbete mellan medarbetarna
för hur man hanterar elever på individ och på gruppnivå. Skolan ser dock fortfarande
förbättringsmöjligheter avseende implementering av åtgärdsprogram då dessa innehåller information som
många på skolan behöver ta del och att programmen därför behöver kommuniceras bättre. Dessutom
behöver skolan bli bättre på att tidigt fånga upp elever som är på väg utför, det vill säga elever som uppvisar
tecken på att tappa motivation till sina studier samt elever som har hög frånvaro, dessa grupper behöver
fångas upp i ännu större utsträckning. Det finns en förhoppning om att Unikum ska förbättra arbetet med
extra anpassningar kring dessa elever.


Revidering av skolans ordningsregler med större delaktighet bland elever.

Arbetsgången av skolans ordningsregler var i behov av att förnyas för en ökad delaktighet bland elever
och personal. Detta så att reglerna skulle bli mer kända och levandegjorda på skolan. Arbetsgången kring
revidering av ordningsregler är nu satt och har genomförts under hösten 2020. Ett utkast av regler,
föregående årsregler, tas upp på klassråd, skolans demokratiska forum och slutligen på skolmöte vilket ger
9

I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor.
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eleverna, genom ordinarie demokratiska system på skolan, möjlighet att tycka till och påverka reglerna.
Personal tycker till på APT och slutligen beslutar rektor vilka ordningsregler som gäller för året.


Samverkan kring drogproblematik på skolan.

Under läsåret har en person arbetat vars främsta uppgift varit drogförebyggande. Detta har skapat en bättre
kännedom om eleverna och bra samarbete med polisen. Samverkan sker också med andra delar av
kommunen (samverkansmöten med skola/socialtjänst/polis/fritid, också kallat ”SSPF”) och inom skolan
i elevhälsans arbete. Skolan får idag oftast en tidig signal om elever som håller på att hamna i svårigheter
och kan därigenom sätta in insatser och samarbete med socialtjänst och polis. Inför vårtermin 2021 skall
planen för drogförebyggande arbete uppdateras då upplevelsen är att skolan behöver förtydliga kring vad
som kan, får och bör göras när en elev kommer till skolan påverkad.


Fortbildning i ”ledarskap i klassrummet” i syfte att skapa en diskussion kring hur läraren kan skapa
ett tryggt och strukturerat klassrumsklimat samt integrera värdegrundsarbetet i undervisningen.

På grund av pandemin har tänkt upplägg ej kunnat genomföras. All tid har prioriterats till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för elever och lärare då de växlar mellan fysisk och digital undervisning.
skolledningen ämnar fortsätta med tänkt upplägg till våren 2021 då starten förra läsåret visade goda resultat
i utvärderingar.
2.2

Nuläge

Elev- och personalenkät (GR/Skolinspektion)
Under vårterminen 2020 genomfördes Skolinspektionens elevenkät för årskurs 2 på gymnasieskolan, dock
med undantag för elever på introduktionsprogrammen. Jämförelser har dock kunnat göras med GR:s enkät
som sju av GR-kommunerna genomförde10 vid ungefär samma tidsperiod. I resultaten för Mimers Hus
kunde små positiva förändringar över tid utläsas på områdena ”förhindra kränkningar” och
”grundläggande värden i undervisning”. Alltjämt är frågeområden som handlar om normer och värden
(”förhindra kränkningar”, ”grundläggande värden i undervisningen”, ”grundläggande värden på skolan”
och ”ordningsregler”) fortfarande de områden som avviker mest mot GR i negativ bemärkelse bland alla
områden i enkäten. Också frågeområdet ”elevhälsa” ligger på en låg nivå i förhållande till GR. Gällande
delaktighet och inflytande är avvikelsen mot GR inte lika stor som ovan nämnda områden, men
förändringen över tid för frågeområdet är väldigt liten och ingen tydlig trend åt något håll går att utläsa.

Då Skolinspektionens och GR:s elevenkät genomförs ungefär samtidigt samt innehåller samma frågor deltar inte alla
kommuner varje år i GR:s enkät.
10
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Skolinspektionens/GR:s elevenkät åk 2 gymnasieskolan: Indexvärden
frågeområden över tid
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Mellan enheterna Hugin och Munin kan vissa skillnader utläsas bland elevernas uppfattning om
ovanstående områden. Störst skillnad är det på elevernas upplevelse av ordningsregler (0,8 indexvärde
skillnad) följt av att förhindra kränkningar (0,6) och delaktighet och inflytande (0,6).
Också bland personalen på de olika enheterna visar sig relativt stora skillnader i upplevelsen av skolans
arbete i de olika frågeområdena. Enheten Munin har överlag högre indexvärden bland sin personal på
frågeområdena inom normer, värden och trygghet. Lärarnas upplevelse av att ge eleverna inflytande är
dock högre på Hugin.
Skolinspektionens personalenkät VT20: Indexvärden frågeområden enheter
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Personalens enkätresultat blir mest relevant då de jämförs med elevernas. Ovanstående mönster, där
personalen för Munin har högre resultat i nästan alla områden, bekräftas också av eleverna på Munin där
alla områden förutom ”grundläggande värden i undervisning” har högre resultat än Hugin. Elevernas
upplevelse är däremot på både Hugin och Munin lägre än personalen på alla områden förutom trygghet.
Störst skillnad mellan lärare och elevers uppfattning är på områdena ”grundläggande värden i
undervisningen”, ”delaktighet och inflytande” (där eleverna på Munin upplever högre grad av delaktighet
än Hugin, trots att motsatt förhållande kan utläsas bland personalen) och ”ordningsregler”.
Enkäten visar vidare att elevernas upplevelse av trygghet på skolan sjunkit mellan åren 2014–2018, denna
nedåtgående trend kan urskiljas i Kungälv, GR och riket. Mellan år 2018 och 2020 har upplevelsen av
trygghet stabiliserat sig något och ingen tydlig trend kan avläsas för Kungälv.
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Skolinspektionens/GR:s elevenkät åk 2 gymnasieskolan: "Jag känner
mig trygg i skolan"
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Anmälda fall av kränkande behandling
Bland ärenden som anmälts till huvudman under 2020 rörde de flesta händelser mellan elever (fyra fysiska
händelser, en verbal och nio odefinierade). Tre ärenden rörde händelser som innefattade personal varav
två rörde oönskad närhet (gränsande till sexuella trakasserier) och ett där eleven upplevde sig orättvist
behandlad.
Mimers Hugin
Mimers Munin
Totalt

2020
3
14
17

2019
18
18

2018
5
16
21

2017

2016

15

3

Skolan beskriver att det troligtvis finns ett mörkertal av ärenden som rör misstanke om kränkande
behandling. Skolans egen enkät visar att ca 85 % av personalen på Hugin och ca 93 % av personalen på
Munin upplever att de känner till rutinen för händelser rörande kränkande behandling och var de kan hitta
den. Enkäten visar dock också att cirka 30 personer ur personalen på vardera enheten under höstterminen
bevittnat eller fått kännedom om en situation där en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling.
Om man ser på dessa resultat i kombination med resultatet ovan kring antalet anmälda kränkningar kan
man dra slutsatsen att det finns oroväckande många situationer där elever kan ha blivit utsatta för
kränkningar utan att dessa blivit anmälda. Däremot visar inte enkäten om dessa fall av misstänkta
kränkningar ändå kan ha blivit utredda eller att åtgärder vidtagits. Oavsett om utredning och åtgärd skett
kan konstateras att personalen fortfarande inte är trygg i hur de ska anmäla om kränkande behandling. Det
finns fortfarande ett behov av att förtydliga ärendegången vid misstanke om kränkande behandling.
2.3

Analys

Mimers Hus Gymnasieskola arbetar mer systematiskt med processen kring kartläggning, uppföljning och
implementering av planen för att motverka kränkande behandling än för några år sedan. Det går i år se
början till förbättrade resultat i elevenkätens områden ”grundläggande värden” och ”förhindra
kränkningar”, däremot återstår det att förbättra upplevelsen av trygghet. Genom att processen också
involverar elever i högre utsträckning, genom exempelvis framtagandet av ordningsregler och plan för att
motverka kränkande behandling, är förhoppningen även att området ”delaktighet och inflytande” kommer
att förbättras.
Elevhälsans förebyggande och främjande arbete är nyckel för en god skolkultur och trygga miljöer. Genom
de åtgärder som skolan påbörjat styrs elevhälsans arbete mer i riktning om förebyggande och främjande
arbete. Att samverkan förbättrats och att mötesstrukturen fallit ut val visar också personalenkäten där en
högre andel positiva svar inom området ”elevhälsa” går att utläsa 2020 i jämförelse med 2018.
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Skolan har arbetat med att förbättra rutiner och dokumentation kring att anmäla misstanke om kränkande
behandling. Frekvensen av anmälda kränkningar ligger på samma nivå som föregående år men som skolans
egen enkät visat finns det troligtvis ett stort mörkertal av händelserna som skulle behöva anmälas. En
annan faktor till att ärendena inte ökat kan ha varit att en stor del av årets undervisning bedrivits på distans.
Att alla händelser inte anmäls och dokumenteras medför ett sämre underlag när skolans trygghetsarbete
följs upp och kan också innebära en risk att elever inte tillförsäkras det skydd mot kränkningar som
skollagen föreskriver att de har.
Det går att utläsa en skillnad i vilka delar av elevenkäten som förbättrats och vilka som inte förbättrats. De
aspekter som rör lärarnas undervisning har haft en tydlig positiv förbättring över tid (”grundläggande
värden i undervisningen” och ”anpassningar efter elevens behov”). Också skolans arbete med att
”förhindra kränkningar” kan ses ha förbättrats över tid. Däremot har ”trygghet” och ”grundläggande
värden på skolan” inte förändrats. Rektorerna beskriver att undervisningstid är tid då de vuxna på skolan
har bättre inblick i det sociala samspelet och bäst möjlighet att ingripa om behov föreligger. Dock är
”korridorstid” en riskfaktor som skolan beskriver att de inte har haft full möjlighet att kunna hantera.
Tidigare fanns det mer vuxna stödpersoner, såsom exempelvis elevassistenter och elevvärdar som har
arbetat relationsskapande och stöttat elevers sociala samspel, runt eleverna som också kunde tillförsäkra
trygga rastmiljöer men dessa har i allt högre grad behövts ta bort på grund av ökade krav på ekonomisk
effektivitet. Vad rektorerna beskriver är att en elev i behov av stöd, exempelvis genom olika diagnoser som
försvårar skolarbete, som för några år sedan hade fått extra resurser, idag inte lika lätt får det vilket är en
de viktigaste faktorerna till att otrygga miljöer uppstår på både rasttid och även lektionstid.
2.4

Så här går vi vidare

Mimers hus rektorer planerar att följande åtgärder för att stärka värdegrundsarbetet på skolan, förhindra
kränkningar, förbättra tryggheten och öka delaktigheten och inflytande för elever:





Förbättra kartläggningar och identifiera otrygga platser genom bättre mätmetoder.
Förstelärare med särskilt fokus på arbetet med att utveckla skolans prioriterade områden har
tillsatts.
Arbeta med skolans vision och ledord, varav ett är ”delaktighet”, och vad detta innebär för
personal och elever.
All elevhälsopersonal ska genomgå en HBTQI-utbildning för att sedan arbeta med både elever
och personal i dessa frågor.
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3 Gymnasiesärskolan
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enhetens plan för att motverka kränkande
behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.
Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§
skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling
(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur
skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman11 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta
åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).
3.1

Uppföljning föregående års insatser


Bygga bort otrygga miljöer.

Målet att bygga bort otrygga miljöer är delvis uppnått, då entrén, som av många elever upplevdes som
otrygg, är ombyggd. Möblerna är mer inbjudande till samvaro, tillgång till sällskapsspel, samt en mer
välkomnande inramning har bidragit till att elever i högre grad använder entrén som ett uppehållsrum.


Medvetandegöra eleverna kring frågor rörande kränkningar i och utanför skolan.

Rörande målet som handlar om att medvetandegöra elever kring frågor kring kränkande behandling,
konstaterar rektorn att skolan har påbörjat ett arbete som inte låter sig avslutas. Målet, att medvetandegöra
eleverna kring frågor rörande kränkningar i och utanför skolan, är något som ständigt fortgår i skolans
verksamhet, och som i samband med att nya elever börjar på vår skola, aldrig kan anses avslutat, eller
uppnått.


Nolltolerans mot kränkande behandling: elev/elev, personal/elev.

I 2020 års enkät går det att utläsa att fler elever, både i antal och relativt, uppger att de har en vuxen att
prata med i jämförelse med föregående år. Åtgärden bedöms haft effekt och är inte kvar som en insats i
nästa års plan.
3.2

Nuläge

Skolenkäten på Trekungagymnasiet har i omarbetad form genomförts under hösten 2020 med alla elever
undantaget en klass på IV. Ett omfattande arbete har genomförts för att ta fram en bättre enkät som ger
en mer nyanserad bild och där pedagogisk personal har varit med att utforma enkäten. Enkäten har numera
bildstöd och en flergradig skala och fångar mer än tidigare enkäter, bland annat genom frågor om sociala
medier och platser där eleverna kan känna otrygghet.
I jämförelse med förra årets resultat visar enkäten lite bättre resultat för de frågor som är jämförbara. Det
framkommer i enkäten att många elever trivs mycket bra eller bra på skolan och även med personalen i
sin klass, vilket är den fråga som får högst andel positiva svar bland alla ”trivselfrågor”. Denna tendens är
tydlig på såväl de nationella programmen som det individuella programmet. På gruppnivå konstaterar
rektor således att arbetet kring trygghetsskapande relationer till stor del har gett resultat.

11

I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor.
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Elevenkät 2020: Trekungagymnasiet
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I enkäten ställdes också frågor med färre svarsalternativ. Av dessa kan utläsas att många elever upplever
att det finns personal att prata med när man behöver det, att personal och elever pratar om hur de ska vara
mot varandra samt att eleverna blir respekterade för dem de är. De svar som skiljer mellan dessa frågor är
andelen ”ja”- och ”ibland”-svar.

Elevenkät 2020: Trekungagymnasiet
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På frågor om eleverna känner sig rädda för någon på skolan samt om de har upplevt sig kränkta, retade på
nätet svarade 8 % ja på dessa frågor. På frågan om eleverna vet vem de kan prata med om de upplevt att
någon varit elak svarar nio av tio att de vet det. Skolan tolkar svaren som att strävan efter en trygg skolmiljö
gett visst resultat, föregående år svarade 18 % ”ja” på frågan om de utsatts för mobbning eller kränkande
behandling, och 12 % svarade ”vet ej”.
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Elevenkät 2020
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Utöver ovanstående frågor fanns också frågor kring tryggheten vid specifika platser på skolan med i
enkäten. Platser som uppfattades som otrygga av en del elever, var omklädningsrummen i Mimershallen
samt matsalen på Mimers hus. Tilläggas bör dock göras att eleverna som gav uttryck för detta, inte valde
alternativen ”Dåligt” eller ”Mycket dåligt” (det vill säga de mest negativa alternativen), utan ”Inte så bra”.
Enkäten gav samtidigt inte någon förklaring till varför dessa platser upplevdes otrygga vilket gör att skolan
behöver reda mer i vad detta beror på.
På frågor som behandlar rastsituationerna, framkom att några elever inte tycker att det känns så bra när
det är rast. Enligt eleverna är en faktor till att rasten kan upplevas som otrygg är att det inte finns så mycket
att göra i skolan.
3.3

Analys

Trekungagymnasiet har under året som gått förbättrat arbetet med normer och värden. För två år sedan
hade inte skolan en plan för att motverka kränkande behandling och processen för planering och
uppföljning hade en del brister. Mycket utveckling har skett i bland annat kartläggningar, analys och
delaktighet bland både personal och elever. Skolan har väl fungerande system med aktiva och fungerande
klassråd. Nyckeln till att det fungerar är att värdegrundsarbetet är närvarande genom medvetet agerande
pedagoger och assistenter. Ytterligare faktorer som påverkar inflytande och delaktighet positivt är det
faktum att klasserna är mycket små (4–8 elever i varje).
3.4

Så här går vi vidare

Trekungagymnasiet planerar följande åtgärder för att förbättra arbetet med normer, värden och delaktighet
och inflytande:




Utveckla raster genom fler planerade aktiviteter.
Säkerställa vuxennärvaro i samband med lunchen i Mimers Hus matsal samt i samband med idrott
i Mimershallen.
Medvetandegöra eleverna kring kränkningar i och utanför skolan
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4 Vuxenutbildning
Uppföljningen kring normer, värden och inflytande bygger på enhetens plan för att motverka kränkande
behandling samt uppföljning av föregående års planerade insatser.
Enligt skollagen ska huvudmannen tillse att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (6 kap. 6–7 §§
skollagen). Detta målinriktade arbete ska dokumenteras i en plan för att motverka kränkande behandling
(6 kap. 8 § skollagen). Om en lärare, eller annan personal, får kännedom om att en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska detta anmälas till rektor som i sin tur
skyndsamt ska anmäla till huvudman. Huvudman12 ansvarar för att utreda och i förekommande fall vidta
åtgärder (6 kap. 10 § skollagen).
4.1

Uppföljning föregående års insatser

I vuxenutbildningens plan rörande området ”Normer, värden och inflytande” återfanns förra året följande
tre punkter:


Elevforum med dialogfråga skall genomföras två gånger per år för att sedan utvärderas.

Under våren 2020 genomfördes elevforum med fokus på delaktighet och inflytande under digitalisering,
vilket genomfördes även efter distansundervisningens inträde. Detta har legat till grund för framtagandet
av vuxenutbildningens digitaliseringsstrategi.
Inom värdegrundsarbetet med fokus på likabehandlingsfrågor gentemot eleverna har skolan inte
genomfört någon särskild aktivitet. Det är svårt att genomföra gruppdiskussioner inom ämnet vid
fjärrundervisning, vilket främst påverkar gymn/gruv-arbetslaget. Sfi arbetar dock på enligt plan då
undervisningen sker mer på plats.


Slutföra projektet utvärdering och uppföljning med eller utan hjälp från GR.

Utvärderingsprojektet tillsammans med GR har kunnat genomföras enligt plan för året. I dagsläget
genomförs tre enkäter per år vilket fångar "före, under och efter"-attityder bland elever. Arbetet med att
koppla fler indikatorer till de "tre stadierna" pågår i samverkan med GR.


Arbete med värdegrund bland personalen, genom exempelvis medarbetarbesök och dialogfrågor.

Skolan har arbetat med värdegrundsfrågor tillsammans med personalen enligt plan trots pandemins
påverkan på verksamheten.
4.2

Nuläge och analys

I enkäten som genomförs under elevernas studier fångas attityder kring normer och värden upp. På frågan
om eleverna under sin kurs har pratat om skolans likabehandlingsplan svarade 53% ja på frågan, vilket är
oväntat lågt. En stor andel svarar ”vet inte”, vilket indikerar att skolan tillsammans med lärarna behöver
utforma ett nytt arbetssätt med att informera om likabehandlingsplanen.
En något lägre andel inom elevgruppen SFI svarar ”ja” på frågan om likabehandlingsplan i kursen jämfört
med övriga elevgrupper. Inom denna elevgrupp är det svårare att genomföra enkäter och få tillförlitliga
resultat (beskrivs exempelvis i ”Boken om Sfi – erfarenheter, undervisning och organisation”, Harstad och

12

I Kungälvs kommun är denna uppgift delegerad till rektor.
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Hostetter, 2016). Därför bedömer skolan inte att särskilt fokus behöver läggas på SFI enbart utifrån detta
resultat.
På frågan om eleverna vet vem de ska vända sig till om de blivit utsatta svarade 65 % ja på denna. Svaren
skiljer sig åt en del mellan kurserna och rektor ser olika behov av åtgärder i olika delar av organisationen.
På frågan om eleverna under kursen någon gång varit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning på
skolan svarade en liten grupp (5 %) ja på denna fråga. Resultatet visar att elever på vuxenutbildningen
endast i undantagsfall upplever sig på något sätt negativt behandlade. En viktig grupp som skolan säger
sig behöva arbeta vidare med är de som svarat ”vet ej”.
Slutligen kom en följdfråga enbart till de som svarat ja på frågan om de utsatts för något. Denna följdfråga
var: ”Har du fått någon hjälp på skolan med att hantera det du upplevt?”. Eleverna kunde där svarat på
olika alternativ inom och utom skolan och det som rektor upplever som mest angeläget är de som sagt att
de sökt hjälp men inte fått någon. Denna andel var en mindre grupp men målet är förstås att ingen ska
uppleva att de inte fått hjälp när de sökt den.

Elevenkät Vuxenutbildningen 2020
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Har ni pratat om likabehandlingsplanen i kursen?

53

Vet du vem på skolan du ska vända dig till för att få hjälp om
du blivit utsatt för kränkande särbehandling/mobbning?

Har du någon gång under kursen varit utsatt för kränkande
särbehandling/mobbning på skolan?

Ja

19

65

5

Nej

27

35

89

6

Vet inte

Rektor tolkar resultatet överlag positivt utifrån de mål och planer som sattes upp inför året. Pandemin har
påverkat möjligheten att genomföra vissa aktiviteter kring värdegrund i undervisningen som annars
planerats, vilket ses bero på övergången till distansundervisning. Arbetet med värdegrunds-,
likabehandlings- och inflytandefrågor har under pandemin fått utgöras till stor del av enkäter. Detta ger
skolan enbart ett statistiskt underlag utan djupare reflektion att arbeta vidare med.
Rektor bedömer att många processer kring likabehandling fungerar bra men att återkoppling behöver
förbättras. För såväl medarbetare som elever behöver processerna göras mer kända, exempelvis behöver
information kring likabehandlingsplanen utformas på nytt sätt.
Rektor ser behovet av att hitta nya former för att arbeta med elevinflytande. Det finns en svårighet att
hinna engagera elever på grund av att eleverna ofta läser en kort period på vuxenutbildningen samtidigt
som demokratiprocesser tar lång tid. Eleverna kanske inte hinner se resultatet av sitt deltagande och kan
därför uppleva att de inte har ett reellt inflytande. Ytterligare en faktor som försvårar elevinflytande är att
26

många elever saknar en ”klassgemenskap” under en längre tid eftersom de läser enstaka kurser. När
eleverna har en starkare klassgemenskap, såsom i exempelvis SFI eller yrkesutbildningar, är rektors
erfarenhet att det är lättare att få till ett gemensamt engagemang. Pandemin och distansundervisningen har
gett ny erfarenhet kring digitala verktyg och hur dessa kan användas för respons och delaktighet för
eleverna. Olika digitala verktyg är exempel på former som rektor ser att skolan kan vidareutveckla för att
hitta nya sätt för elevinflytande.
4.3

Så här går vi vidare

Vuxenutbildningen planerar att genomföra följande åtgärder inom området normer, värden och inflytande:




Fortsätta med dialogfråga kring värdegrund i personalgruppen.
Vidareutveckla arbetet i ”pedagogiskt lärande” med frågor om likabehandling. Pedagogiskt lärande
är den tid som är särskilt avsatt i personalen för att diskutera pedagogiska utvecklingsfrågor.
Vidareutveckla arbetet med frågor till elever gällande elevinflytande och att systematisera resultatet
samt dess redovisning.
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5 Övergripande åtgärder för verksamhetsområde gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning
Under respektive verksamhet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen, beskrivs
enheternas åtgärder sammanfattningsvis under ”så här går vi vidare”. Verksamhetschefens övergripande
åtgärder för samtliga verksamheter beskrivs i detta kapitel. Verksamhetschefens mål för sitt område kan
sammanfattas i följande formulering:


Stärka rektorsgruppen i det pedagogiska ledarskapet samt satsa på att utveckla det systematiska
kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. Detta genom att skapa samsyn kring tillitsbaserat ledarskap i
förhållande till vår syn på uppdraget som pedagogiska ledare. Ett gemensamt synsätt kommer att
ha bäring på hur varje rektor jobbar i sin del med det systematiska kvalitetsarbetet.

Att stärka det pedagogiska ledarskapet, och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i samklang med
tankarna kring tillitsbaserad styrning, är något som kommer skapa bättre förutsättning för ökad
måluppfyllelse inom samtliga områden i läroplanen och inte enbart normer, värden och inflytande.
Åtgärder som planeras genomföras med start läsår 20/21 är följande två aktiviteter:



13

Gemensam fortbildning i rektorsgruppen utifrån identifierade behov. Utgångspunkt för
diskussioner i rektorsgruppen är boken ”tillitsbaserat ledarskap i skolan”13.
Satsning på och utveckling av samarbete i Trio-grupperna, vilket är mindre lärgrupper om tre
rektorer. Dessa konstellationer syftar till att rektorerna ska stärka varandra i sitt ledarskap genom
kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten.

Westlund, C., (2020) Tillitsbaserat ledarskap i skolan: från ord till handling.
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Svar på remiss - Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands
län (Dnr KS2020/2005-2)
Sammanfattning
Regeringens tio friluftslivsmål ligger till grund för den regionala handlingsplanen för friluftsliv
som nu går ut på remiss. Syftet med handlingsplanen är att strukturera det fortsatta arbetet
med friluftslivsmålen så att rätt insatser och prioriteringar för att nå målen kan ske framöver.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilagan.
Förvaltningen bedömer att handlingsplanen visar goda och viktiga exempel på hur olika
instanser i samhället kan arbeta för att verka för ett tillgängligt och hållbart friluftsliv för att nå
de friluftspolitiska målen. Förvaltningen har gett förslag till ytterligare åtgärder för att nå
målen, beskrivit vilka åtgärder som kommunen kan tänka sig att tillämpa och har vissa
kommentarer angående formuleringar. Förvaltningen beskriver även Kungälvs arbetet med att
kartlägga skolnaturområden samt projektet ”att cykla från fästning till fästning”.
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen har ett utvecklingsbehov vad gäller friluftsliv
för att bl.a. stärka kommunens attraktivitet och bidra till folkhälsa.
Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional handlingsplan för friluftsliv” enligt bilaga
daterat 2021-01-31.

Juridisk bedömning
En juridisk bedömning är inte aktuell i detta remissvar.
Bakgrund
År 2012 fastställde regeringen tio mål för friluftslivspolitikens genomförande. Friluftslivsmålen handlar
i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska
förbättras. Uppföljningen 2019 visar att olika aktörer i samhället har genomfört många insatser för
friluftslivet som har gett resultat, men att det kvarstår flera utmaningar.
De tio friluftlivsmålen och utvecklingsriktningen (från uppföljningen 2019, Naturvårdsverket):
1. Tillgänglig natur för alla – Positiv utveckling
2. Starkt engagemang och samverkan – Positiv utveckling
3. Allemansrätten – Neutral utveckling
4. Tillgång till natur för friluftsliv – Oklar utveckling
5. Attraktiv tätortsnära natur – Oklar utveckling
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – Oklar utveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet – Positiv utveckling
8. Ett rikt friluftsliv i skolan – Negativ utveckling
9. Friluftsliv för god folkhälsa – Neutral utveckling
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10. God kunskap om friluftslivet – Neutral utveckling
Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med friluftslivsmålen
för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete
samt naturvårdsarbete. Stora insatser har lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor,
delregionala träffar, nyhetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Det förslag till
Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län är framtagen tillsammans med kommuner,
föreningar, regionalt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på en tankesmedja för friluftsliv 2019.
Syftet med handlingsplanen är att strukturera det fortsatta arbetet så att rätt insatser och prioriteringar
kan ske framöver. I förslag till handlingsplan presenteras varje friluftspolitiskt mål för sig tillsammans
med åtgärdsförslag och förslag på ansvarig organisation som kommun, länsstyrelse, region och
myndighet samt ideella organisationer.
En uppmaning från Länsstyrelsen har varit att fundera på följande frågor i remissvaret:
-Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?
-Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?
-Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?
-Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det värdefullt att ta
med det i ert svar.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att handlingsplanen visar goda och viktiga exempel på hur olika
instanser i samhället kan arbeta för att verka för ett tillgängligt och hållbart friluftsliv för att nå
de friluftspolitiska målen. Åtgärdsförslagen förordar att ett helhetsgrepp tas inom området
friluftsliv genom att bl.a. tillgänglig natur ska finnas, resurser för samordning och samverkan
mellan förvaltningar och enheter ska finnas, digital information om hur och var friluftsliv kan
bedrivas ska finnas, underhåll av vandrings- och cykelleder behöver ske osv.
Ledorden att sträva mot bör vara attraktivt boende, ökad folkhälsa, social samvaro,
miljömedvetenhet, ökad besöksfrekvens, nya arbetstillfällen och att värna allemansrätten.
Några av målen och åtgärdsförslagen i remissen har kommunen redan börjat arbeta med som t
ex:
Mål 1 - Tillgänglig natur för alla
Med hjälp av LONA bidrag kartläggs och digitaliseras friluftslivet i Kungälv genom att
områden och vissa leder markeras ut. Skolnaturområden ingår i denna kartläggning.
Mål 6 - Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Med cykelbanan längs med väg 168 kan vi öka kommuninvånarnas möjlighet till friluftsliv och
hälsa, öka besöksnäringen, utveckla landsbygden och näringslivet. Att cykla ”från fästning till
fästning” blir även ett fantastiskt bidrag till flera av våra kommunala mål.
Mål 10 - God kunskap om friluftslivet
Kungälvs kommun ingår i forskningsprojektet Mistra Sports & Outdoor inom delprojektet vid
GU ”Hållbar användning av mark och vatten” (speciellt kustvatten). Anna Dahlén och Erik
Liedner, planenheten, ingår i lärandegruppen som jobbar för att ta fram kunskap och lösningar
inom följande frågeställning:
Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i
planering och förvaltning? Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter
mark- och vattenmiljöer i olika landskap? Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov
av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
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Vidare gör förvaltningen en bedömning att Kungälv har ett utvecklingsbehov för att kunna nå
flera av de friluftspolitiska målen, göra kommunen än mer attraktiv för nyinflyttning och
besöksnäring samt för att stärka folkhälsan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Handlingsplanen för friluftsliv berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
1.Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
3.Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Handlingsplanen för friluftsliv berör följande av kommunstyrelsens resultatmål:
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner.
8. Fler barn, unga och äldre -inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
9. Förbättrat näringslivsklimat.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Handlingsplanen för friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling,
Agenda 2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 om
God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas i mål 11 om
Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser och mål 15 om Ekosystem
och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar även till mål 4 God utbildning för alla, 5
Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12
Hållbar konsumtion och produktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
I Naturvårds- och friluftslivsplan, Kungälvs kommun (2005-01-31), finns en åtgärdsplan för
dels naturvård men även friluftsliv. Följande åtgärder berör friluftslivet i kommunen som
stämmer överens med mål och åtgärder i aktuell remiss:
3) Vid fysisk planering och i tillståndsärenden som rör exploatering av naturmark, t ex
bygglov, skall hänsyn till naturvärden och friluftslivet enligt vad som anges i kapitel 6
tillämpas.
21) Utarbeta en åtgärdsplan för definiering och säkerställande av närströvområden.
Kommentar: I kommunens översiktsplan finns flera områden klassade som närströvområden för tätortsbefolkningen. Dessa områden är till största delen oreglerade och
i många fall privatägda. De hot som finns mot områdena är framförallt att avverkningar kan
spoliera viktiga områden och att områden kan aktualiseras för byggnation. En plan bör tas fram
som värderar de olika områdena med hänsyn till den vikt de har för friluftslivet, samt gör en
prioritering av vilka åtgärder som är viktigast för säkerställande. För vissa närströvområden kan
det också bli aktuellt med ändrade gränsdragningar, som tydligt skall motiveras från naturvårdsoch friluftslivssynpunkt. Åtgärder som bedöms kunna bli aktuella är kommunala inköp av vissa
skogsområden samt reglering av vissa markområdens användning genom detaljplan alternativt
reservatsbildning. Preliminärt bedöms störst behov av säkerställande finnas i vissa privata
skogsområden i direkt anslutning till bebyggelse i Olseröd.
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22) Kommunen samverkar med ideella organisationer för att få till stånd regelbundna naturoch kulturvandringar för allmänheten med poängpromenad, orientering, naturstig eller
motsvarande.
Kommentar: Idag finns flera exempel på samverkan, bl a naturstigar vid Fästningsholmen och
Fontin, den s k Hälsans stig i Kungälvs stad samt kulturvandringar. Fritidskontoret samarbetar
dessutom med orienteringsklubben i det s k Fritidspasset.
Tilläggen till Naturvårds- och friluftslivsplanen:
”Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd” och ”Närströvområden i Kungälv och
Ytterby”, pekar ut och beskriver de närströvområden som kommunen anser viktiga att bevara,
och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa detta. Dokumenten och intentionerna stämmer
väl med föreliggande remiss.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det övergripande syftet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas
ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet (prop.
2009/10:238). Alla människor ska få möjlighet att uppleva naturen.
Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen. Det blir
därför viktigt att skapa förutsättningar för friluftsliv på olika sätt. Viktiga grundläggande
förutsättningar för friluftsliv i vardag som gynnar folkhälsan är att naturområden ligger nära
(bostadsnära), är tillgängliga och har hög kvalitet. Friluftslivet spelar en viktig roll för
folkhälsan och en frisk befolkning har stora ekonomiska vinster för en kommun. Det finns t
ex en stark koppling mellan att låg fysisk aktivitet i unga år kan resultera i en ökad risk för
välfärdssjukdomar som bl. a fetma och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.
Möjligheten till friluftsliv gör att medborgarna får ökade insikter om samspelet i naturen och
en känsla av att själva vara en del av den när de vistas i naturen. Dessa erfarenheter främjar
miljömedvetenheten hos medborgarna. Att lära in ute ger naturförståelse vilket sker när skolan
använder sig av friluftsliv för inlärning (utomhuspedagogik).
Naturkvaliteterna är en av många faktorer som förstärker möjligheterna till ett starkt näringsliv
och en attraktiv kommun. Vid sidan av möjligheterna till sysselsättning och inkomst har
tillgången till natur i allmänhet, och kanske skyddade områden i synnerhet, betydelse för
kommunens attraktivitet för boende och företagsutveckling. Inflyttning underlättas i många
fall av de fördelar som en god tillgång på fin natur kan ge. Naturkvaliteterna i en kommun har
även stor dragningskraft på turismen som i sin tur skapar sysselsättning och inkomst för
medborgarna.
Våra vardagsvanor och konsumtionsmönster påverkar en hållbar utveckling. Egna
naturupplevelser och känsla av tillhörighet, t. ex genom allemansrätten, kan ha stor betydelse
för demokratin och viljan att ställa upp för en mer hållbar utveckling.

Ekonomisk bedömning
Ej aktuellt att utveckla mer i detta remissvar.
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Förslag till beslut
Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional handlingsplan för friluftsliv” enligt
bilaga daterat 2021-01-31.

Fredrik Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:

Anna Dahlén, Erik Liedner

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Bilaga
KS2020/2005 – Svar remiss Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020, Västra Götalands
län
Kungälvs kommun har följande synpunkter på remissen:
Mål 1. Tillgänglig natur för alla
”Tillgänglig natur för alla” definieras i handlingsplanen:
Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur
tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden
ska användas.

Ordet tillgänglighet kan även ha andra betydelser och beskriva ett område avseende t ex
handikappanpassning, ledat/rösat, området kan nås med kollektivtrafik, där finns parkeringsplatser osv.
Men Naturvårdsverket har alltså ytterligare en definition – det handlar om kunskap/föreställningar och
att känna sig (välkommen/lockad/stimulerad).
Här kan det finnas en risk för missförstånd. Åtgärdsförslag som listas i dokumentet följer iallafall rätt väl
den definition som ges av Naturvårdsverket.
Följande åtgärd kan läggas till (står även under mål 4):
-

Samarbeta med Västtrafik för att busslinjer ska trafikera i närheten av naturreservat och andra
attraktiva friluftsområden samt att busshållplatser ska finnas i anslutning till dessa områden. (ansvar
kommun).

Två av åtgärdsförslagen följer inte definitionen av målet (nr 8 och 10).
-

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i skyddade områden.
Ta fram strategi för säkring av tysta områden.

Kommentar:
-

-

Kungälvs kommun har ett pågående LONA-projekt som går ut på att kartlägga och digitalisera
friluftslivet i kommunen. Underlaget ska kunna användas i planeringssammanhang men även mynna i
en kommunal friluftslivskarta.
För att tillgängligöra friluftslivet i kommunen kan den digitala informationen om var och hur friluftsliv
kan bedrivas förbättras. Förslag till samordning och samverkan inom organisationen kommer att lyftas
till högre instanser.

Mål 2. Starkt engagemang och samverkan
Åtgärd nr 1:
-

Idén med Lokala fritidsråd med föreningar låter mycket bra och Kungälvs kommun kan stå bakom.

Åtgärd nr 5:
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-

”Förankra föreliggande regionala friluftsplanen” är fundamental för dokumentet. Även kommunerna
bör vara med i detta arbete och ta ansvar, ett X saknas i kolumnen för kommun.

Åtgärd nr 7:
-

”Bilda en intern samordningsgrupp på kommunen för friluftsfrågor” är en mycket bra åtgärd som vi i
Kungälv anser vara av stor vikt för att förankra och arbeta vidare med friluftsfrågor.

Åtgärd nr 22:
-

Sista punkten, ”Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kommunen”, är i stort sett en upprepning av
första punkten och kan tas bort.

Kommentar:
-

Kungälvs kommun har inte arbetat med någon av åtgärdsförslagen. En översyn kan ske av hur en
samordning kan se ut både internt inom kommunen men även hur samverkan kan ske externt. Möjligen
att en samverkansresurs är ett bra första initiativ?

Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv
Åtgärd nr 2 behöver förtydligas:
-

”Synliggör natur- och friluftsområden i tätortsnära natur. Det finns mycket att göra på hemmaplan. Alla
har inte råd att åka iväg.” känns lite otydlig. Här kan digitala kartverktyg, information på kommunernas
hemsidor, uppmärksamma områden i lokala tidningar, informationsbroschyrer med kartor,
informationsskyltar, anlägga strövstigar mm vara åtgärder som kan öka uppmärksamheten kring dessa
områden.

Kommentar:
-

Frågan om hur mark ska säkerställas för närströvområden och friluftsliv bör lyftas i kommunerna. Det
blir extra viktigt att peka ut dessa områden i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner samt att se
över de strategiska markinköpen för att säkra mark, bilda naturreservat och att inrätta naturvårdsavtal.

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur
Åtgärd nr 3 behöver förtydligas:
-

Vad menas med ”Kartläggning av infrastrukturer i länet för friluftslivet”? Det sägs vidare att det är
kommunen som är ensamt ansvarig men åtgärden handlar om länet.

Förslag på ny åtgärd:
-

Skydda tätortsnära natur från exploatering genom att t ex göra naturreservat (kommunala eller
statliga), naturvårdsavtal för områden med höga rekreations- och friluftsvärden, så kallade sociala
värden (skogsstyrelsen) och kommunen kan gör strategiska markinköp av närströvområden för att
säkra upp mark som inte är kommunala men som pekats ut i ÖP som närströvområden (ansvar
kommun, länsstyrelsen)

Kommentar:
- Med hjälp av Kungälvs arbetsmarknadsåtgärd finns ett miljölag som underhåller vissa leder, stigar
och områden för friluftsliv.
- Med hjälp av LONA bidrag kartläggs och digitaliseras friluftslivet i Kungälv.
- Kungälv kommer att använda sig av handlingsplanen för grön infrasturktur i arbetet med det nya
naturvårdsprogrammet som är ett pågående arbete.
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Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Förslag på ny åtgärd:
-

I de fall det finns eller planeras en vandrings- eller cykelled med stor attraktionskraft (många som
använder leden) föreslås att aktivt förbättra förutsättningarna för besöksnäringen och kulturturismen i
ledens närhet.

Bakgrund:
-

Bakgrund till denna föreslagna åtgärd är ett intressant konkret fall i Kungälvs kommun. Formuleringen
ovan (Förslag på ny åtgärd) är ett försök att generalisera detta Kungälvs-exempel. Det går säkert att
göra en mycket bättre formulering/vinkling med utgångspunkt från Kungälvs-exemplet.Kungälvsexemplet handlar om att det inom ett par år finns en GC-bana på hela sträckan mellan Kungälv och
Marstrand. Den cykelled som därmed uppkommer har stor potential att bli en attraktion som lockar
cyklister från när och fjärran. Såväl för boende på cykelavstånd och nationellt/internationellt. 2011
färdigställdes ett projekt benämnt ”Cykla från fästning till fästning – en pilotstudie om hur cykelleder
kan dras mellan fästningarna i Kungälvs kommun och ge exempel på hur man kan lyfta fram
kulturhistoriska besöksmål och naturvärden som finns längs leden”. Projektet finansierades av EU,
Leader Terra et Mare och Kungälvs kommun. Organisationen som ingick var omfattande. Projektet
resulterade i en rapport full med idéer med hur man skulle gå vidare. Av någon anledning avstannade
projektet därefter, oklart varför. Idag är förutsättningarna för en attraktiv cykelled mellan fästningarna
fullständigt förändrade jämfört med 2011 – till det bättre. När rapporten togs fram 2011 byggde den på
att ledens sträckning skulle gå omvägar, huvudsakligen på bilvägar utan separat cykelbana. Efter 2011
har beslut tagits att bygga en cykelbana längs väg 168 mellan Kungälv och Marstrand. Delar av
cykelbanan är färdigställd och projektering pågår på de resterande delavsnitten. Därmed kommer en
cykelbana mellan fästningarna vara färdigställd inom ett par år. Tankar finns nu på att väcka till liv det
insomnade projektet ”Cykla från fästning till fästning”. Detta i ett läge med väsentligt bättre
förutsättningar än 2011 pga av den snart färdigbyggda cykelvägen.

Förslag på ny åtgärd:
-

Kommuner har en tillväxtsamordnare/näringslivsstrateg med kompetens inom området friluftsliv,
turism, landsbygdsutveckling och hållbart nyttjande av land och vatten. (ansvar kommun)

Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Definitionen av skyddade områden behöver förtydligas. Det finns lagligt skyddade områden och även övriga
områden som behöver skyddas som t ex tysta områden. Detta bör framgå i texten.
Förslag på ny åtgärd:
-

Strandskyddade områden ska lyftas upp inom varje kommun som viktiga områden för det rörliga
friluftslivet och naturvård. Kommunernas tillsynsarbete ska öka inom dessa områden. (ansvar kommun)

Åtgärd nr 5 bör flyttas till mål 4.
Mål 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Förslag på ny åtgärd:
-

Uppmana kommunerna att peka ut s k skolnaturområden.

Bakgrund:
-

Kungälv är på gång att peka ut vad vi valt att kalla skolnaturområden. Med skolnaturområden avses
naturområden som används av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i pedagogiskt syfte.
Skolnaturområdena kan ligga på gångavstånd från skola men kan också utgöras av områden som besöks
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vid utflykter (cykel/buss/båt). För att peka ut (avgränsa och beskriva) skolnaturområden har vi tagit
fram ett digitalt frågeformulär. Vi har bett rektorn på varje skola att, bland personalen, utse en
kontaktperson. Denna kontaktperson har som uppgift att, med hjälp av det digitala frågeformuläret,
avgränsa och beskriva sin skolas naturområde(n). I dagsläget har vi inte fått in namn på
kontaktpersoner från alla skolor. När vi fått kontaktpersoner på alla skolor skickar vi en länk till det
digitala frågeformuläret och inväntar svar. Därefter sammanställer vi resultaten och lägger ut det som
ett kartskikt på vår databas. Kartskiktet ska i första hand vara ett underlag i den fysiska planeringen.
Vidare kan kartskiktet, exempelvis, ge skolor tips på lämpliga utflyktsmål.

Förslag på ny åtgärd:
-

Kommuner ska tillse att varje skola har tillgång till närnatur där friluftsliv och utomhuspedagogik kan
bedrivas. (ansvar kommun)
Tid för utomhusaktiviteter ska finnas i elevernas och lärarnas abetsdagar och ska vara en naturlig del i
läroplaner och kursplaner. (ansvar kommun)
Kommuner kan utreda behov och möjligheter för att upprätta naturskolor. (ansvar kommun)

Mål 10. God kunskap om friluftslivet
Kommentar:
-

Kungälvs kommun ingår i forskningsprojektet Mistra Sports & Outdoor inom delprojektet vid GU
”Hållbar användning av mark och vatten” (speciellt kustvatten). Anna Dahlén och Erik Liedner,
planenheten, ingår i lärandegruppen som jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande
frågeställning: Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i
planering och förvaltning? Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och
vattenmiljöer i olika landskap? Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och
samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap?

_____________________________________________________________________________
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är
≠ Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?
≠ Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?
≠ Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?
≠

Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det värdefullt att ta
med det i ert svar.

Svar önskas senast den 15 februari 2021 med e-post till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1.
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Bilaga
KS2020/2005 – Svar remiss Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020, Västra Götalands
län
Kungälvs kommun har följande synpunkter på remissen:
Mål 1. Tillgänglig natur för alla
”Tillgänglig natur för alla” definieras i handlingsplanen:
Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur
tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden
ska användas.

Ordet tillgänglighet kan även ha andra betydelser och beskriva ett område avseende t ex
handikappanpassning, ledat/rösat, området kan nås med kollektivtrafik, där finns parkeringsplatser osv.
Men Naturvårdsverket har alltså ytterligare en definition – det handlar om kunskap/föreställningar och
att känna sig (välkommen/lockad/stimulerad).
Här kan det finnas en risk för missförstånd. Åtgärdsförslag som listas i dokumentet följer iallafall rätt väl
den definition som ges av Naturvårdsverket.
Följande åtgärd kan läggas till (står även under mål 4):
-

Samarbeta med Västtrafik för att busslinjer ska trafikera i närheten av naturreservat och andra
attraktiva friluftsområden samt att busshållplatser ska finnas i anslutning till dessa områden. (ansvar
kommun).

Två av åtgärdsförslagen följer inte definitionen av målet (nr 8 och 10).
-

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i skyddade områden.
Ta fram strategi för säkring av tysta områden.

Kommentar:
-

-

Kungälvs kommun har ett pågående LONA-projekt som går ut på att kartlägga och digitalisera
friluftslivet i kommunen. Underlaget ska kunna användas i planeringssammanhang men även mynna i
en kommunal friluftslivskarta.
För att tillgängligöra friluftslivet i kommunen kan den digitala informationen om var och hur friluftsliv
kan bedrivas förbättras. Förslag till samordning och samverkan inom organisationen kommer att lyftas
till högre instanser.

Mål 2. Starkt engagemang och samverkan
Åtgärd nr 1:
-

Idén med Lokala fritidsråd med föreningar låter mycket bra och Kungälvs kommun kan stå bakom.

Åtgärd nr 5:

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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-

”Förankra föreliggande regionala friluftsplanen” är fundamental för dokumentet. Även kommunerna
bör vara med i detta arbete och ta ansvar, ett X saknas i kolumnen för kommun.

Åtgärd nr 7:
-

”Bilda en intern samordningsgrupp på kommunen för friluftsfrågor” är en mycket bra åtgärd som vi i
Kungälv anser vara av stor vikt för att förankra och arbeta vidare med friluftsfrågor.

Åtgärd nr 22:
-

Sista punkten, ”Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kommunen”, är i stort sett en upprepning av
första punkten och kan tas bort.

Kommentar:
-

Kungälvs kommun har inte arbetat med någon av åtgärdsförslagen. En översyn kan ske av hur en
samordning kan se ut både internt inom kommunen men även hur samverkan kan ske externt. Möjligen
att en samverkansresurs är ett bra första initiativ?

Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv
Åtgärd nr 2 behöver förtydligas:
-

”Synliggör natur- och friluftsområden i tätortsnära natur. Det finns mycket att göra på hemmaplan. Alla
har inte råd att åka iväg.” känns lite otydlig. Här kan digitala kartverktyg, information på kommunernas
hemsidor, uppmärksamma områden i lokala tidningar, informationsbroschyrer med kartor,
informationsskyltar, anlägga strövstigar mm vara åtgärder som kan öka uppmärksamheten kring dessa
områden.

Kommentar:
-

Frågan om hur mark ska säkerställas för närströvområden och friluftsliv bör lyftas i kommunerna. Det
blir extra viktigt att peka ut dessa områden i översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner samt att se
över de strategiska markinköpen för att säkra mark, bilda naturreservat och att inrätta naturvårdsavtal.

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur
Åtgärd nr 3 behöver förtydligas:
-

Vad menas med ”Kartläggning av infrastrukturer i länet för friluftslivet”? Det sägs vidare att det är
kommunen som är ensamt ansvarig men åtgärden handlar om länet.

Förslag på ny åtgärd:
-

Skydda tätortsnära natur från exploatering genom att t ex göra naturreservat (kommunala eller
statliga), naturvårdsavtal för områden med höga rekreations- och friluftsvärden, så kallade sociala
värden (skogsstyrelsen) och kommunen kan gör strategiska markinköp av närströvområden för att
säkra upp mark som inte är kommunala men som pekats ut i ÖP som närströvområden (ansvar
kommun, länsstyrelsen)

Kommentar:
- Med hjälp av Kungälvs arbetsmarknadsåtgärd finns ett miljölag som underhåller vissa leder, stigar
och områden för friluftsliv.
- Med hjälp av LONA bidrag kartläggs och digitaliseras friluftslivet i Kungälv.
- Kungälv kommer att använda sig av handlingsplanen för grön infrasturktur i arbetet med det nya
naturvårdsprogrammet som är ett pågående arbete.
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Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Förslag på ny åtgärd:
-

I de fall det finns eller planeras en vandrings- eller cykelled med stor attraktionskraft (många som
använder leden) föreslås att aktivt förbättra förutsättningarna för besöksnäringen och kulturturismen i
ledens närhet.

Bakgrund:
-

Bakgrund till denna föreslagna åtgärd är ett intressant konkret fall i Kungälvs kommun. Formuleringen
ovan (Förslag på ny åtgärd) är ett försök att generalisera detta Kungälvs-exempel. Det går säkert att
göra en mycket bättre formulering/vinkling med utgångspunkt från Kungälvs-exemplet.Kungälvsexemplet handlar om att det inom ett par år finns en GC-bana på hela sträckan mellan Kungälv och
Marstrand. Den cykelled som därmed uppkommer har stor potential att bli en attraktion som lockar
cyklister från när och fjärran. Såväl för boende på cykelavstånd och nationellt/internationellt. 2011
färdigställdes ett projekt benämnt ”Cykla från fästning till fästning – en pilotstudie om hur cykelleder
kan dras mellan fästningarna i Kungälvs kommun och ge exempel på hur man kan lyfta fram
kulturhistoriska besöksmål och naturvärden som finns längs leden”. Projektet finansierades av EU,
Leader Terra et Mare och Kungälvs kommun. Organisationen som ingick var omfattande. Projektet
resulterade i en rapport full med idéer med hur man skulle gå vidare. Av någon anledning avstannade
projektet därefter, oklart varför. Idag är förutsättningarna för en attraktiv cykelled mellan fästningarna
fullständigt förändrade jämfört med 2011 – till det bättre. När rapporten togs fram 2011 byggde den på
att ledens sträckning skulle gå omvägar, huvudsakligen på bilvägar utan separat cykelbana. Efter 2011
har beslut tagits att bygga en cykelbana längs väg 168 mellan Kungälv och Marstrand. Delar av
cykelbanan är färdigställd och projektering pågår på de resterande delavsnitten. Därmed kommer en
cykelbana mellan fästningarna vara färdigställd inom ett par år. Tankar finns nu på att väcka till liv det
insomnade projektet ”Cykla från fästning till fästning”. Detta i ett läge med väsentligt bättre
förutsättningar än 2011 pga av den snart färdigbyggda cykelvägen.

Förslag på ny åtgärd:
-

Kommuner har en tillväxtsamordnare/näringslivsstrateg med kompetens inom området friluftsliv,
turism, landsbygdsutveckling och hållbart nyttjande av land och vatten. (ansvar kommun)

Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Definitionen av skyddade områden behöver förtydligas. Det finns lagligt skyddade områden och även övriga
områden som behöver skyddas som t ex tysta områden. Detta bör framgå i texten.
Förslag på ny åtgärd:
-

Strandskyddade områden ska lyftas upp inom varje kommun som viktiga områden för det rörliga
friluftslivet och naturvård. Kommunernas tillsynsarbete ska öka inom dessa områden. (ansvar kommun)

Åtgärd nr 5 bör flyttas till mål 4.
Mål 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Förslag på ny åtgärd:
-

Uppmana kommunerna att peka ut s k skolnaturområden.

Bakgrund:
-

Kungälv är på gång att peka ut vad vi valt att kalla skolnaturområden. Med skolnaturområden avses
naturområden som används av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i pedagogiskt syfte.
Skolnaturområdena kan ligga på gångavstånd från skola men kan också utgöras av områden som besöks
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vid utflykter (cykel/buss/båt). För att peka ut (avgränsa och beskriva) skolnaturområden har vi tagit
fram ett digitalt frågeformulär. Vi har bett rektorn på varje skola att, bland personalen, utse en
kontaktperson. Denna kontaktperson har som uppgift att, med hjälp av det digitala frågeformuläret,
avgränsa och beskriva sin skolas naturområde(n). I dagsläget har vi inte fått in namn på
kontaktpersoner från alla skolor. När vi fått kontaktpersoner på alla skolor skickar vi en länk till det
digitala frågeformuläret och inväntar svar. Därefter sammanställer vi resultaten och lägger ut det som
ett kartskikt på vår databas. Kartskiktet ska i första hand vara ett underlag i den fysiska planeringen.
Vidare kan kartskiktet, exempelvis, ge skolor tips på lämpliga utflyktsmål.

Förslag på ny åtgärd:
-

Kommuner ska tillse att varje skola har tillgång till närnatur där friluftsliv och utomhuspedagogik kan
bedrivas. (ansvar kommun)
Tid för utomhusaktiviteter ska finnas i elevernas och lärarnas abetsdagar och ska vara en naturlig del i
läroplaner och kursplaner. (ansvar kommun)
Kommuner kan utreda behov och möjligheter för att upprätta naturskolor. (ansvar kommun)

Mål 10. God kunskap om friluftslivet
Kommentar:
-

Kungälvs kommun ingår i forskningsprojektet Mistra Sports & Outdoor inom delprojektet vid GU
”Hållbar användning av mark och vatten” (speciellt kustvatten). Anna Dahlén och Erik Liedner,
planenheten, ingår i lärandegruppen som jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande
frågeställning: Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i
planering och förvaltning? Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och
vattenmiljöer i olika landskap? Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och
samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap?

_____________________________________________________________________________
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är
≠ Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?
≠ Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?
≠ Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?
≠

Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det värdefullt att ta
med det i ert svar.

Svar önskas senast den 15 februari 2021 med e-post till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1.
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Från:
Skickat:
Ämne:
Bifogade filer:

Bernhardsson Sofie <sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se>
den 8 december 2020 11:47
Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län
Missiv till remiss regional handlingsplan för friluftsliv VG län.pdf;
Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet VG län.pdf

Hej!
I samband med den regionala Tankesmedjan för friluftsliv som hölls i Göteborg under hösten 2019
berättade vi att vi höll på att ta fram en regional handlingsplan för friluftsliv och vi lovade även att
skicka den till er deltagare. Nu finns ett första utkast klart men det finns alldeles säkert mer att
komplettera med. Remissen har även skickats till andra organisationer som på ett eller annat sätt
jobbar med friluftsliv.
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftsliv i
länet. Utkastet på handlingsplanen är det första steget att försöka ge en nulägesbild och samla vilka
åtgärder som behövs för att förverkliga friluftslivspolitiken i Västra Götalands län. För att få en
helhetsbild över länets friluftsliv önskar Länsstyrelsen få era synpunkter och kompletterande förslag
på åtgärder.
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är:
≠

Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?

≠

Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?

≠

Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?

≠ Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det
värdefullt att ta med det i ert svar.
Svar önskas senast den 15 februari 2021 med e-post till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1.
Efter remisstidens slut sammanställs alla synpunkter och texterna bearbetas inför beslut.
Kontakta gärna Robert Andersson eller Sofie Bernhardsson under remisstiden om ni har frågor eller
vill diskutera handlingsplanen.
Hälsningar,
Robert och Sofie
Robert Andersson
Naturavdelningen/förvaltningsenheten
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-22 45 456
robert.andersson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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_____________________________________________
Sofie Bernhardsson
Friluftssamordnare
Naturavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg
010-22 451 22
070 243 58 70
sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Enligt sändlista via e-post

Naturavdelningen
Robert Andersson
010-22 45 456

Förslag till Regional Handlingsplan för friluftslivet i Västra
Götalands län
Remiss

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till regional handlingsplan för friluftslivet.
Du lämnas nu tillfälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen
tillhanda senast den 15 februari 2021.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen har i samråd med kommuner, föreningar och det Regionala Friluftsrådet tagit fram ett förslag till en regional handlingsplan för friluftslivet.
Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för
friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en idébank för olika
aktiviteter.
Tanken är att planen ska vara ett levande dokument och möjlig att uppdatera och
komplettera med vissa mellanrum. I tidigare möten med kommunerna och föreningarna, workshop på Tankesmedja och i Friluftsrådet har förslag till åtgärder tagits fram. Handlingsplanen är resultatet av de möten och de diskussioner som
förts med personer inom kommuner, organisationer och föreningar. Dokumentet
kan säkert utvecklas vidare efterhand och med hjälp av de remissvar som kommer
in. De restriktioner som vi haft under året med anledning av Covid-19 året har försvårat kommunikationen mellan Länsstyrelsen och övriga intressenter. Länsstyrelsen välkomnar därför alla intressenter att bidra med synpunkter genom det här remissförfarandet.
Har du frågor gällande handlingsplanen är du välkommen att ringa Sofie Bernhardsson, 010-22 45 122 eller Robert Andersson, 010-22 45 456 som är friluftslivssamordnare.

Robert Andersson

Postadress:
403 40 Göteborg

Sofie Bernhardsson

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Bilaga:
Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020.

Så här lämnar du in ditt yttrande
Skicka yttrandet till:
x vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
x Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1
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Sammanfattning
Handlingsplanen sammanfattar det regionala friluftsarbetet men är långt ifrån en
fullständig redovisning av vad som görs för att uppfylla de tio friluftsmålen.
Mycket arbete sker ideellt inom föreningslivet och då även i föreningar som inte
direkt har friluftsliv som den huvudsakliga verksamheten. Kommunerna är en utomordentligt viktig aktör och står för mycket av den infrastruktur (stigar, rastplatser, mm) som underlättar den enskildes friluftsutövande.
Skog och annan naturmark ägd av staten, bolag, stiftelser och tusentals enskilda
markägare är fundamentet för friluftslivet där äganderätten och allemansrätten visar på vad man får och inte får göra.
Flera olika strategier, kommunala planer, lagar och normer ger riktlinjer vid utvecklingen av friluftslivet. Naturvårdsverk, länsstyrelserna, kommunerna och
Skogsstyrelsen skyddar och förvaltar naturmarker som till stor del är tillgängliga.
Samverkan mellan olika aktörer utvecklas hela tiden och där länsstyrelsens regionala friluftsråd, Tankesmedjor och digitala chatforum är några exempel.
Kunskapsinsamling, information och utbildning är viktigt. Flera olika universitet
bedriver forskning inom ämnet och Länsstyrelsen är med och stöttar det Mistraprogram som Göteborgs universitet medverkar i. Genom besökarundersökningar
kan länsstyrelsen få in synpunkter på besökares upplevelser i våra naturreservat.
Det finns många olika sätt att sprida information om besöksvärda platser. Webbplatser, guideböcker, digitala guider, informationstavlor och foldrar är några av de
sätt som används. Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, kommunerna, föreningar och Länsstyrelsen är några av avsändarna.
Slutligen görs mycket för att naturen ska vara tillgänglig för så många som möjlighet genom att anlägga stigar, vandringsleder, rastplatser och toaletter för att nämna
några. Något som är viktigt men som går för långsamt är att göra områden tillgängliga för människor med olika funktionsnedsättningar. Västra Götalandsregionen tar
ett stort ansvar för friluftslivet och satsar ytterligare medel för att stärka och utveckla vandrings- och cykelleder. Det är också regionen som är huvudman för turistrådet och Västkuststiftelsen. Folkhälsoarbetet är ett annat område de jobbar
med.
Genom att skydda och avsätta områden som till exempel naturreservat kan naturen
bevaras. Länsstyrelserna, kommunerna och Skogsstyrelsen kan med stöd av Miljöbalken besluta om att skydda områden.
Länsstyrelsen har i samarbete med kommunerna, föreningarna och det regionala
friluftsrådet föreslagit olika åtgärder under respektive mål. Det har skett genom
Tankesmedjor, delregionala träffar, digitala och fysiska möten. För att öka delaktigheten i friluftsplanering skickas handlingsplanen på remiss i december 2020. Föreslagna åtgärder ska inte ses som Länsstyrelsens ståndpunkt utan är en redovisning av de förslag som inkommit vilket är en blandning av stort och smått. I samband med remissen av friluftsplanen kommer förhoppningsvis fler förslag att inkomma.
_____________________
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1. Inledning
1.1 Handlingsplanens syfte
Syftet med en handlingsplan för friluftslivet är att ge en överblick, visa på behov
och planera för friluftslivet. Den ska visa aktuella policys, föreslå regionala strategier och ge riktlinjer för framtida förvaltningsåtgärder. Den ska även vara en
idébank för olika åtgärder.

1.2 Metod
Denna handlingsplan är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar, regionalt friluftsråd och övriga deltagare som deltog på tankesmedjan för friluftsliv 2019.
Under vintern 2018/2019 besökte Länsstyrelsen anordnare fyra delregionala träffar
med fokus att ta fram åtgärdsförslag. Totalt deltog 60 personer från kommunerna
på dessa träffar. Under 2020 inbjöds föreningar vid två tillfällen lämna åtgärdsförlag. Totalt deltog 14 personer från föreningslivet. Den här handlingsplanen kommer att gå ut på remiss till ett stort antal intressenter med förhoppningen ännu fler
delaktiga i processen. Dokumentet är levande och kommer att revideras med jämna
mellanrum.

Under Regionala Tankesmedjan för friluftsliv som Länsstyrelsen arrangerade under
hösten 2020 kom följande resultat fram. Totalt svarade 69 personer. Det är tydligt
att grönområden behöver säkras för att tillgängliggöra friluftsliv. En bättre samverkan mellan olika aktörer är också viktigt att fokusera på.
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1.3 Bakgrund
1.3.1 Definition av friluftsliv
I Naturvårdsverkets definition av friluftsliv står: ”vistelse utomhus i natur- eller
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
1.3.2. Den statliga friluftspolitiken
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det finns många
aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Naturvårdsverket verkar för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas. På regeringens
uppdrag samordnar de myndigheternas arbete.
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund. Friluftslivet är brett och
spänner över flera politikområden; naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog,
landsbygdsutveckling, folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik är några exempel.
1.3.3 Länsstyrelsens ansvar
Länsstyrelsernas uppdrag enligt regleringsbrevet 2019:
Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken. Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan
sig, Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära
natur samt vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat genomslag inom bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 februari
2020 i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.
Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med
friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har
lagts på bland annat temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, nyhetsbrev, samverkan med andra län och centrala myndigheter. Nu är det hög tid att
också utforma en regional handlingsplan för att strukturera det fortsatta arbetet så
att rätt insatser och prioriteringar kan ske framöver.
Länsstyrelsen förvaltar två naturum i länet. Ett ligger på Sydkoster och det andra
vid Hornborgasjön. Här bedrivs verksamhet som har koppling till undervisning och
friluftsliv och är Länsstyrelsens ansikte utåt.
1.3.4 Kommunernas ansvar
Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen och har som
uppgift att reglera användningen av mark och vatten. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer med vilka kommunen kan styra mark- och vattenanvändningen: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Av dessa är det
detaljplanen som ger byggrätter. Översiktsplanen är vägledande. Områdesbestämmelser används inte så ofta, men de kan användas för att reglera grunddragen i
mark- och vattenanvändningen om det.
I kommunernas översiktsplaner ska det även framgå hur man ska beakta de värden
som finns utpekade i olika riksintressen, där Riksintresse Friluftsliv är ett exempel.
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Riksintressen för bevarande är viktiga för att säkerställa grön infrastruktur.

Utöver den fysiska planeringen har kommunerna stor betydelse för var och hur friluftsliv kan bedrivas i kommunen. Ofta finns särskilda friluftsområden, parker och
tätortsnära områden utpekade där olika former av friluftsliv kan bedrivas. Kommunerna sköter själva eller överlåter skötsel till kommunala bolag och ideella föreningar för att tillgodose friluftslivets behov.
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Sätten att tillgodose friluftslivet ser väldigt olika ut mellan olika kommuner beroende på vilka resurser och den viljeinriktning som finns.

Lägre
Högre

Figuren visar länet med dess kommuner och i vilken omfattning respektive kommun väger in
friluftsmålen i översiktsplanerna. Källa: ”Friluftsliv i översiktsplaner”, Simon Rasmusson 2017.

1.3.5 Regionens ansvar
Folkhälsoarbetet i regionen/länet leds av Västra Götalandsregionen, där idrott, motion och friluftsliv framhålls som viktiga faktorer. Regionen stödjer många utvecklingsprojekt där ledutveckling är ett exempel. Regionen ger också uppdrag för att
kartlägga viktiga platser för friluftslivet längs kusten. Regionen ansvarar också för
den tillgänglighetsdatabas som finns på deras hemsida.

1.3.6 Skogsstyrelsens ansvar
Skogsstyrelsens uppdrag är bland annat att värna skogens sociala värden för rekreation, friluftsliv, folkhälsa och turism.
Skogsstyrelsen ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Tillsammans med Naturvårdsverket ansvarar de för att följa upp delmålet ”Tillgång till natur för friluftsliv inom friluftspolitiken”.
Vidare arbetar myndigheten för att uppmärksamma och stärka skogens värde för
rekreation, friluftsliv, folkhälsa och naturturism. De ska verka för att skogar med
höga sociala värden ska få en skötsel så att natur- och kulturmiljövärden liksom
möjligheterna till rekreation bevaras och utvecklas långsiktigt.
De ska främja dialog mellan markägare och nyttjare för att minimera konflikter
mellan olika intressen. Skogsstyrelsen ger också råd kring sociala värden och arbetar med frågan inom ramen för Skogen i skolan. I skogar med höga sociala värden
kan kommunen eller Skogsstyrelsen teckna naturvårdsavtal med markägaren.
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1.3.7. Föreningslivet
Sverige har en lång tradition av föreningsliv för olika intressegrupper och som vilar
på demokratiska principer. Stor del av föreningarnas arbete bygger på frivillighet
och det ideella arbetet är oftast en förutsättning för deras verksamheter.

1.4 Mål som berör friluftslivet
1.4.1 De tio friluftsmålen
Sedan 2012 finns det tio friluftslivmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen
gäller fram till 2020.

Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myndigheter. Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsarbetet mellan olika myndigheter, detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för
friluftsliv.
På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet
med friluftslivsmålen. 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga
berörda myndigheter en uppföljning av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla
- Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken.”1
1.4.2. Allemansrätten och äganderätten
Att kort beskriva allemansrätten vs äganderätten är komplext och istället för att
återge det här hänvisas till ”Allemansrätten” – vad säger lagen, Bertil Bengtsson.
ISBN 91-620-8161-6. Den kan beställas på Naturvårdsverkets hemsida.
1.4.3. Lagar och konventioner
Det finns flera olika lagar och konventioner, gällande till exempel diskriminering,
barnperspektivet och jämställdhet som samtliga organisationer och myndigheter
måste förhålla sig till i sin verksamhet.
1.4.4. Agenda 2030
Friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda
2030. Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3
om God hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna miljöer uppmärksammas
i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser
och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar
även till mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och produktion samt 16 fredliga och inkluderande samhällen.
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1.4.5. Miljökvalitetsmålen

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålet ”God bebyggd miljö” är kanske det mål som friluftslivet har störst koppling till.
1.4.6. Folkhälsomålen
Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av
tillgång till grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Forskningen2 slår fast att
vistelse i skog och mark är positivt för välbefinnandet och naturrekration på recept
har börjat införas i vissa landsting eller regioner. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella
målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.
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Karta som visar ostörda områden Västra Götalands län.
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län.

1.4.7. Grön infrastruktur
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till goda livsmiljöer för växter
och djur och till människors välbefinnande. En fungerande grön infrastruktur är en
förutsättning för friluftslivet och miljömålen. Handlingsplanen för grön infrastruktur kan bidra med kunskapsunderlag som visar på landskapets potential för friluftsliv. Detta underlag kan utvecklas för att bevara och utveckla områden för friluftsliv
som är tillgängliga och har hög kvalitet.
Det regionala perspektivet ger en bättre överblick över var det finns möjligheter
och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas eller tas om hand. Arbetet
med friluftsliv i grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för
naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt
och landsbygdsutveckling. I nulägesbeskrivningen till handlingsplanen för grön infrastruktur sammanfattas de olika naturtypernas betydelse för friluftslivet och ges
en överblick av grön infrastrukturs betydelse för friluftslivet.
Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt och regionalt perspektiv. Ett
friluftslivsområdes kvaliteter och potential för olika friluftslivsaktiviteter kan
öka med områdets storlek och om det ingår i en sammanhängande regional helhet.
Förutsättningarna för en varierad natur ökar och påverkan från omgivningen i form
av till exempel buller kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala friluftslivet mest betydelse i människors vardag.
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Områden med höga rekreationsvärden 2018.
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län.

Flera av åtgärderna i handlingsplanen för friluftsliv har beröring med handlingsplanen för Grön infrastruktur och ingår som åtgärder även i den planen. Däremot tar
handlingsplanen för friluftsliv ett vidare grepp.

1.5 Friluftslivet i Västra Götalands län
Förutsättningar
Västra Götalands län är Sveriges femte största län och omfattar landskapen Bohuslän, Dalsland och huvuddelen av Västergötland. Det består av 49 kommuner och
har ca 1,7 miljoner invånare vilket gör det till landets näst största län sett till befolkningsmängd. Göteborg är största staden och har en folkmängd på ca 600 000
följt av Borås med ca 110 000 och Trollhättan med ca 58 000. De minsta kommunerna Gullspång och Dals-Ed har 5 300 respektive 4 800. I flertalet kommuner sker
en befolkningstillväxt. Störst är ökningen i Göteborgsregionen men även Bollebygd och Strömstad.
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Befolkningen är ojämnt fördelad
över Västra Götalands yta. Cirka
hälften av invånarna bor i Göteborgsregionen och i övrigt är befolkningen
i huvudsak koncentererad till områdena kring Borås, Skövde, Trestad.
Befolkningstätheten i länet är 72 invånare per kvadratkilometer (km2).
Göteborg har högst täthet med ca
1300 invånare per km2 och Dals-Ed
lägst med knappt sju invånare
perkm2. Den genomsnittliga befolkningstätheten i Sverige är 25
inv./km2.. I Stockholms län och i
Skåne län bor 360 respektive 124
inv. /km2.

Befolkningstäthet, invånare per kvadratkilometer.
Källa: Västra Götalandsregionen

Förutsättningarna för människor att ägna sig åt friluftsliv i länet får anses goda men
kan se väldigt olika ut beroende på var i länet man bor. I Göteborgsregionen är av
förklarliga skäl trycket större på de grönområden som finns eftersom andelen grönyta per person är lägre här jämfört med i glesbygdskommunerna. Utmed västkusten
är besökstrycket väldigt stort under en kort men intensiv period under sommaren.
Under sommarhalvåret kan en kommun som Lysekil öka antalet boende med upp
till 70 % då många hus används för delårsboende.
I helåkersbygd som Varaslätten och andra områden är man som friluftsidkare hänvisad till vissa områden som inte alltid ligger i närheten av tätorten som kanske
omges av åkrar.

Grönyta per person i tätorter år 2015 efter tätorternas befolkningsmässiga storleksklasser.
Källa: Rådet för Hållbara städer.
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Framtidsperspektiv
Länets varierade geografi och en ojämnt fördelad befolkningstäthet ger olika förutsättningar för människor att bedriva friluftsliv och typ av friluftsliv, beroende på
var man bor. Utmaningarna för kommunerna är att tillgodose bostadsbyggandet
samtidigt som man ska värna de viktiga tätortsnära park- och naturområdena
https://intranet.lansstyrelsen.se/vastragotaland/för friluftslivet. I små kommuner
kan bristande resurser begränsa möjligheten att tillgängliggöra områden för friluftsliv.
Människors olika förutsättningar att bedriva friluftsliv beror också på en rad andra
faktorer, av mer strukturell karaktär. Det kan handla om att möjligheterna ser olika
ut sett till kön, klass och etnicitet, men också utifrån funktionsvariation. Möjligheterna att bedriva friluftsliv är stora för vissa, men små för andra, det beror inte så
mycket på befolkningstäthet. Kanske är det istället så att befolkningstäthet gynnar
friluftslivet, i Göteborgsområdet kan en till exempel åka kollektivt till friluftsområden i en större utsträckning än i delar av länet där kollektivtrafiken är sämre. Vissa
typer av friluftsliv är definitivt enklare att bedriva i regionala centra än i andra delar. Det kan till exempel handla om att det finns fler preparerade konstsnöspår, fler
mountainbikeslingor eller fler uthyrare av utrustning.

Tätorter i Västra Götalands län.
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län.
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Vattenområden i Västra Götalands län av betydelse för fisket.
Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Västra Götalands län.

Grönyta fördelad på ägarkategorier 2015 Sverige som helhet. Källa SCB.

I nästa avsnitt beskrivs de olika friluftsmålen. Till dem har Naturvårdsverket gjort preciseringar som också tagits med.
Under rubriken ”Förslag till åtgärder” finns alla de förslag som kommit fram i möten med kommuner och föreningar.
De är alltså resultatet av de träffar Länsstyrelsen haft med kommuner och föreningar och ska inte tolkas som Länsstyrelsens ståndpunkter.
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2 Friluftsmålen
2.1 Tillgänglig natur för alla
Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska
användas.
Naturvårdsverkets preciseringar
1.Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig
samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation,
information, vägledning och kunskapsspridning
2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av
besökare
3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad användning, bättre hälsa och livskvalitet.
4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar
kontinuerligt.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommuner

Länsstyrelsen

Digital information om var och hur friluftsliv
kan bedrivas.

X

Ta fram kommunala friluftsplaner.

X

Infodag om verktyg för att ta fram kommunala friluftsplaner.

X

X

Informera allmänheten om vad som gäller för
mountainbike och elcykel.

X

X

Skylta upp från busshållplats till vandringsled
eller naturområde så att man kan åka kollektivt.

X

Kvalitetssäkring av anordningar och info i respektive naturreservat.

X

X

Ta fram friluftskarta som visar stigar för
vandring, cykling, ridning mm.

X

X

Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i
skyddade områden.

X

X

Erbjuda utlåning av friluftsutrustning.

X

Ta fram strategi för säkring av tysta områden.

X
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X

Regionen och Ideella
myndigheter
organisationer
X

X

X
X

X

X
X
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2.2 Starkt engagemang och samverkan
Stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val
och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i
genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna
har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i
högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna
erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar
kontinuerligt.
2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet
med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna.
3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter
och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de
kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna i syfte att tillgängliggöra svenskt natur- och kulturlandskap.
4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar.

Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommuner

Bilda lokala friluftsråd i kommunerna med föreningar, m fl.

X

Barnkonventionen har blivit lag 2020. Få in de
aspekterna i den praktiska verksamheten.

X

Förbättra samarbetet mellan kommunala förvaltningar - dela kunskap, gemensam planering
och ta tillvara olika kompetensområden.

X

Tillsätt en friluftssamordnare i varje kommun.

X

Förankra föreliggande regionala friluftsplanen.

Länsstyrelsen

Regionen
och myndigheter

Ideella organisationer
X

X

X

X

X

X

Förtydliga ansvaret för vem/vilka som ansvarar
för friluftsfrågorna i kommunen.

X

Bilda en intern samordningsgrupp på kommunen för friluftsfrågor.

X

Utse coach/bollplank att testa idéer mot när nysatsningar görs.

X

Ha medborgardialoger t. ex. med elevråd,
pensionärsforum, familjecentral, föreningsråd.

X

X

Samverka med grannkommunerna och med
föreningar/organisationer.

X

X

Naturum samverkar med grannkommunerna
och med föreningar/organisationer.

X

Föreningar kan vara en resurs för att kunna
driva olika friluftsanläggningar.

X

Hitta former för bra relationer med privata markägare.

X

X

Förtydliga ansvaret mellan stat och kommun.

X

X
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Kartlägg/beskriv konflikter för vidare hantering.

X

X

Anordna gemensamma aktiviteter/platser där
man kan mötas för människor som normalt inte
engagerar sig.

X

X

Starta konkreta avgränsade projekt för t.ex. utformning av en park.

X

God medverkan i Friluftslivets år 2021.

X

X
X

Lyfta och sprida information via mejl och digitala plattformer om goda exempel

X
X

Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kommunen.

X

X
X

Anordna temadagar och regional tankesmedja
för entreprenörer för yrkesverksamma inom friluftsutveckling i länet.

Bilda promenadgrupper för att få människor att
pröva på friluftsliv. Marknadsför på t.ex. Facebook.

X

X

X

X

X

2.3 Allemansrätten
Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt.
Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark.
2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kunskap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god.
3. Dialog med bland annat intresseorganisationer, markägare, företag och
myndigheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större
förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller konflikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor.

Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Integration: Gemensamma lokala projekt, bjuda
in till informationsträffar/aktiviteter om allemansrätten.

X

Informera och förklara friluftskunskap: (eldning,
toa, skräphantering mm).

X

Allemansrätten – i skolor och via studieförbund.

X
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Länsstyrelsen

X

Regionen
och myndigheter

Ideella organisationer

X

X
X
X

12/21 Svar på remiss - Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län - KS2020/2005-2 Svar på remiss - Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län : Remissversion- regional handlingsplan för friluftslivet VG län

2.4 Tillgång till natur för friluftsliv
Tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs genom
hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
Tre grundläggande förutsättningar är nödvändiga för friluftsliv: tillgång, tillgänglighet och kvalitet. Ett naturområde som ligger nära, är tillgängligt och har hög
kvalitet har störst möjligheter att främja friluftsliv i vardagen.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv
som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar.
2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och
kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och
uppdateras kontinuerligt.
3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap säkerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är etablerade.

Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Länsstyrelsen

Regionen
och myndigheter

Ideella organisationer

Friluftsplaner behöver kopplas ihop med andra
planer, till exempel folkhälsomålen, Agenda
2030, grön infrastruktur och miljömålen. När
mål formuleras i planen bör de kunna relatera
till de andra målen.

X

X

X

Synliggör natur- och friluftsområden i tätortsnära natur. Det finns mycket att göra på
hemmaplan. Alla har inte råd att åka iväg.

X

X

X

X

Skapa dialogformer mellan markägare och nyttjare.

X

X

X

X

X

Utforma förslag till nyttjanderätts-/ arrendeavtal.
Ta hjälp av LRF, jordägarna m fl.
Ta fram verktyg som säkrar marktillgång för utpekade områden för friluftsliv som till ex. är redovisade i ÖP.

X

Samhället kan behöva betala intrångsersättning
som kompensation för intrång som görs för att
säkra friluftslivet i ett område.

X

X

Skapa samarbete med Västtrafik för att kunna
nå grönområden och naturreservat med kollektivtrafik.

X

X
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2.5 Attraktiv tätortsnära natur
Attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

Naturvårdsverkets preciseringar
1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attraktivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande.
2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom
vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt
genom information om dessa möjligheter.
3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk planering,
förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Länsstyrelsen

Regionen
och myndigheter

Kartläggning av användarmönster. Var bedrivs och vilken form har friluftslivet i olika områden.

X

Undersöka tillgången på tätortsnära natur i
kommunerna.

X

Kartläggning av infrastrukturer i länet för friluftslivet.

X

Utnyttja arbetsmarknadsåtgärder. Kan vara
en resurs för att anlägga stigar mm. (naturnära jobb)

X

X

X

Se till att vandrings- och cykelleder underhålls, röjs och märks upp.

X

X

X

Tillämpa erfarenheter som presenteras i Regional handlingsplan för grön infrastruktur i den
kommunala planeringen.

X

Sammankoppla vardagsnatur (små bostadsnära ytor) med större friluftsområden genom
att lägga stigar och gröna korridorer mellan
dem.

X

Tillgodose att det finns gröna stråk för gångoch cykelvägar.

X

Avsätt naturmark och skogar som skolskogar
nära skolorna.

X
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X

Ideella organisationer
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2.6 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism
bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en
stark, hållbar utveckling och regional tillväxt

Naturvårdsverkets preciseringar
1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, utvecklar marknaden för natur- och kulturturism.
2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga aktörer och markägare.
3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar
en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare.
4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och
markägare är etablerade och genomförs.
5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Länsstyrelsen

Regionen
Ideella oroch myndig- ganisatheter
ioner

Utnyttja investeringar för lokalbefolkningens behov av anordningar för friluftslivet så att de kan bidra till utveckling av naturturism.

X

Samarbeta med grannkommunerna
när det gäller till exempel långa vandringsleder.

X

X

Regional samordning av åtgärder som
berör flera kommuner eller länsdelar.

X

X

Satsa på information och marknadsföring om inlandets skogsleder.

X

X

Säkra ekonomin för löpande skötsel
innan man sätter igång med nya projekt.

X
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2.7 Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Skyddade områden är en resurs för friluftslivet och handlar om att naturområden
ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som
inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verksamhet.
2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har föreskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och
organiserad verksamhet.
3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv
inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommuner
med lämpliga områden.
4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinuerligt.
5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och
som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markägare uppmärksammas.

Karta som visar skyddade områden. Källa: Regional handlingsplan för grön infrastruktur.
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Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Länsstyrelsen

Bilda nya naturreservat för friluftslivet.

X

X

Utse kontaktpersoner i kommun respektive
länsstyrelse för i dialog angående naturreservat.

X

X

Framhåll och marknadsför kommunens friluftsområden. Kommer i skymundan för naturreservaten.

X

Fokusera på vattnets betydelse för friluftslivet
och säkerställ att det alltid finns tillräckligt
bred passage utmed vattnet för allmänheten
vid bebyggelse.

X

Ge friluftsfrågorna stor vikt i ÖP-arbetet.

X

Samordna GIS-arbetet med information och
attribut.

X

Kartlägg, skydda och informera om tysta områden som underlag i kommunernas planarbete.

X

Säkerställ de friluftsområden, utanför detaljplan, som är välbesökta men som idag saknar långsiktigt skydd.

X

Bedriv aktiv tillsyn för att få bort privata anläggningar, exempelvis bryggdäck som hindrar allemansrättslig tillgång till stranden.

X

X

Översyn av föreskrifter för allmänheten i naturreservaten för att möjliggöra eller reglera
friluftslivet.

X

X

Sociala anordningar i reservaten ska läggas
in på länsstyrelsens webb om naturreservat.

X

X
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X

X

Regionen
och myndigheter

X

Ideella organisationer
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2.8 Ett rikt friluftsliv i skolan
Ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och
motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och
hållbar utveckling enligt styrande dokument.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse.
2. Får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling
3. Att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett
rikt friluftsliv.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Länsstyrelsen

Avsätt och bevara naturmark och skog som
skolskogar.

X

Gynna biologisk mångfald på olika sätt i
skolskogen med pedagogiska exempel.

X

Pedagogiska naturstigar för barn.

X

Bevara tätortsnära naturområden som kan
nyttjas av skolorna.

X

Introducera friluftslivet som ämne i förskolor
och skolor.

X

Anordna friluftsdagar.

X

Nyttja naturen för utomhuspedagogik inom
flera ämnesområden.

X

X

Utbildning för skolpedagoger.

X

X

Fortsatt utveckling av Skogsstyrelsens satsning ”Skogen i skolan”.

Regionen
och andra
myndigheter

X

X
X
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Ideella
organisationer

X
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2.9 Friluftsliv för god folkhälsa
Friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.
Samhället står inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil,
till exempel har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan utgöra en
viktig resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl
fysiskt som psykiskt och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling,
rekreation och återhämtning.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också
upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella sektorn
skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva
genom friluftsliv.
2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer
och hälsa etableras.
3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder
och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids
till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.
4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges friluftskommun ökar.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Uppföljning av Regionens och kommunernas
folkhälsoarbete beträffande friluftsliv

X

Länsstyrelsen

Regionen
och myndigheter

Ideella organisationer

X

Friskvårdsprojekt ledda av ideella organisationer

X

Verka för FAR, (fysisk aktivitet på recept) får
ökad kännedom och tillämpning.

X

Foto: Sofie Bernhardsson
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2.10

God kunskap om friluftslivet

God kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets
aktörer.
Naturvårdsverkets preciseringar
1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd,
skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nätverksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifierade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv uppfattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl
internationellt.
2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets
behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om levnadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för
att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna.
3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag
har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela friluftslivspolitikens bredd.
4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och
sätts in i ett större sammanhang.
Förslag till åtgärder
Åtgärdsförslag

Förslag till ansvarig
kommun

Besöksenkäter, räkning och intervjuer
i naturreservaten.

X

Intervjuundersökningar om människors friluftsvanor.

Länsstyrelsen

Regionen
och myndigheter

Ideella
organisationer

X
X

Bistå och följ Mistraprogrammet ”Sport
& Outdoors” via GU.

X

X

Besöksräkning i friluftsområden

X

X

Uppföljning av Regionens satsning på
ledutveckling.

X

X
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant

2021-02-09

Förlängning av Markanvisningsavtal avseende bostäder inom detaljplan
Kärna 67:1, del av för bostäder, skola och förskola. (Dnr KS2017/0664-19)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder och skola (KS2017/0664-2).
Kommunen har 2019-04-09 tecknat ett markanvisningsavtal, i markanvisningsavtalet anges att
hela exploateringsområdet ska vara förvärvat senast 2021-03-17. Enligt markansisningsavtalet
finns möjlighet till förlängning, beslut om förlängning tas av Kommunstyrelsen eller den
delegationsordning som är aktuell. Serneke Projektutveckling AB önskar nu att teckna ett nytt
markanvisningsavtal som gäller ett år, på grund av ändrad bolagsstruktur vill exploatören att
markanvisningsavtalet tecknas med Serneke Sverige AB. Enligt tidigare tecknat
markanvisningsavtal har exploatören möjlighet att överlåta markanvisningsavtalet inom helägt
bolag inom Serneke Group-koncernen. Nytt markanvisningsavtal upprättas med Serneke
Sverige AB, ett helägt bolag inom Serneke Group-koncernen.
I det fall Marköverlåtelseavtalet för skola hävs som regleras i Marköverlåtelseavtal tecknat
2020-11-16. KS 2017/0664 hävs, upphör även detta markanvisningsavtal att gälla i sin helhet.
Serneke Sverige AB har för avsikt att uppföra ca 30 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt, i flerfamiljshus och radhus. Flerfamiljshus med upplåtelseformen
bostadsrätt är en komplettering till befintlig bebyggelse i Kärna där det annars i huvudsak
främst finns småhus med upplåtelseform äganderätt, men även hyresrätter finns i
bostadsbeståndet i Kärna. De senaste åren har Kärna även kompletterats med ytterligare
hyresrätter.
En värdering för området är gjord, 2019-04-08, i markanvisningsavtalet tecknat 2019-09-03
anges att ny värdering kan utföras alternativt den gamla uppdateras i det fall marken överlåts
etappvis. Denna möjlighet finns även i det nya markanvisningsavtalet.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader för
framtida drift och underhåll för allmän platsmark förutom för de andelstal som kommunen
har i gemensamhetsanläggningarna. För samtliga allmänna platser bildas
gemensamhetsanläggningar. Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av alla gator på
allmän platsmark inom detaljplanen och kommer därefter att lämna över förvaltningen till
befintlig gemensamhetsanläggning, Kärna ga:3.
Förvaltningen föreslår att nytt markanvisningsavtal med tillhörande bilagor, mellan
ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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kommunen och Serneke Sverige AB, ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet.
Juridisk bedömning
Kommunen gör en direktanvisning av mark för skola och bostäder i enlighet med politiskt
beslut (KS2017/0664-2). Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom
ska beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen ska
vara rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att
kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler ska säkerställa att
kommunen inte ska sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa
till ett pris som överstiger marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad
fastighetsvärderare för att säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris.
Markanvisningsavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken
(1970:994) och Plan och bygglagen (2010:900).
Bakgrund
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Serneke Projektutveckling AB genom direktanvisningsförfarande av mark
för bostäder och skola (KS2017/0664-2).
Detaljplan för Kärna 67:1 förskola och bostäder antogs i Kommunfullmäktige 2019-09-03 och
vann laga kraft 2020-08-26. Inom detaljplanen har Serneke Projektutveckling AB för avsikt att
uppföra en skola för cirka 200 elever samt cirka 50 bostäder med upplåtelseformen hyresrätt
och bostadsrätt. Marköverlåtelseavtal är tecknat 2020-11-16 för skola och bostäder med
upplåtelseform hyresrätt.
Kommunen har 2019-04-09 tecknat ett markanvisningsavtal, i markanvisningsavtalet anges att
hela exploateringsområdet ska vara förvärvat senast 2021-03-17. Enligt markansisningsavtalet
finns möjlighet till förlängning, beslut om förlängning tas av Kommunstyrelsen eller den
delegationsordning som är aktuell. Serneke Projektutveckling AB önskar nu att teckna ett nytt
markanvisningsavtal som gäller ett år, på grund av ändrad bolagsstruktur vill exploatören att
markanvisningsavtalet tecknas med Serneke Sverige AB.
Markanvisningsavtalet reglerar övergripande villkor såsom köpeskilling, marköverlåtelsens
genomförande, tidplan, fastighetsrättsliga frågor med mera.
Verksamhetens bedömning
Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2019-09-03 och överklagades sedan till mark- och
miljööverdomstolen. Detaljplanen vann laga kraft 2020-08-26. Marköverlåtelseavtal gällande
den första etappen som innefattar skola och hyresrätter har tecknats i november 2020, arbete
med att ta fram ett marköverlåtelseavtal för resterande markområde berörande
bostadsrätter/äganderätter har påbörjats. Exploatören deltar aktivt i processen med att så
snart som möjligt teckna ett marköverlåtelseavtal för resterande markområde.
Då markanvisningsavtalet tecknat med Serneke Projektutveckling AB går ut 2021-03-17 och
marköverlåtelseavtalet för resterande markområde ännu inte är tecknat föreslår förvaltningen
att teckna ett nytt markanvisningsavtal som ersätter tidigare tecknat markanvisningsavtal.
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Enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal har exploatören möjlighet att överlåta
markanvisningsavtalet inom helägt bolag inom Serneke Group-koncernen.
Nytt markanvisningsavtal tecknas med Serneke Sverige AB, ett helägt bolag inom Serneke
Group-koncernen.
Serneke Sverige AB har för avsikt att uppföra ca 30 bostäder med upplåtelseform
bostadsrätt/äganderätt, i flerfamiljshus och radhus. Flerfamiljshus med upplåtelseformen
bostadsrätt är en komplettering till befintlig bebyggelse i Kärna där det annars i huvudsak
främst finns småhus med upplåtelseform äganderätt. Bostadsbeståndet i Kärna har de senaste
åren även kompletterats med hyresrätter.
En värdering för området är gjord, 2019-04-08, i markanvisningsavtalet tecknat 2019-09-03
anges att ny värdering kan utföras alternativt den gamla uppdateras i det fall marken överlåts
etappvis. Denna möjlighet finns även i det nya markanvisningsavtalet.
Förvaltningen föreslår att nytt markanvisningsavtal med tillhörande bilagor, tecknat med
Serneke Sverige AB, ska godkännas och att kommundirektören och kommunstyrelsens
ordförande får i uppdrag att underteckna markanvisningsavtalet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Markanvisningsavtal kopplas till kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära anslutning
till närströvområden, fotbollsplaner, bouleplan etc. Inom planområdet planeras också för en
fullstor idrottshall. Barn i området kan nyttja skolgård efter skoltid.
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - I samband med upprättade av
detaljplanen har omfattande dialog och samarbete med aktuell exploatör förts. Inom arbetet
med detaljplanen hålls obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen för
god förankring i området.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna planeras i
anslutning till befintlig bebyggelse. Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via
cykel. Det förbättrar också möjligheten för invånarna i Kärna att resa med kollektivtrafik.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Markanvisningsavtalet är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en skola byggas
samt en förskola. Planområdet kommer också omfatta en byggrätt för fullstor idrottshall vilket
kommer främja barnens möjlighet till idrott. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet.
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Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra
grund för jämlika och sociala levnadsförhållanden.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen inte får kostnader för
framtida drift och underhåll för allmän platsmark förutom för de andelstal som kommunen
har i gemensamhetsanläggningarna. För samtliga allmänna platser bildas
gemensamhetsanläggningar. Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av alla gator på
allmän platsmark inom detaljplanen och kommer därefter att lämna över förvaltningen till
befintlig gemensamhetsanläggning, Kärna ga:3.
Kommunen bygger också ut parkering, som enligt detaljplanen ska samutnyttjas av skola,
förskola och idrottshall. För parkeringarna kommer en gemensamhetsanläggning bildas.
Kostnaden fördelas utefter andelstal som beslutas i lantmäteriförrättning.
En oberoende värdering av marken har tagits fram enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal,
då exploateringsområdet har överlåtits i etapper har kommunen möjlighet att utföra en ny
värdering alternativt uppdatera den redan framtagna värderingen från 2019-04-08. I det fall en
ny värdering utförs ska den upphandlas av Kommunen i enlighet med LOU. Kommunen
bekostar värderingen.
Enligt markanvisningsavtalet äger kommunen rätt att kräva vite, vitesbeloppets omfång
regleras i kommande marköverlåtelseavtal.
Om Exploatören inte har erhållit bygglov för bostäder inom den i Marköverlåtelseavtalet
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet
är därmed i sin helhet förfallet. Kommunen har också rätt att häva Marköverlåtelseavtalen för
bostäder i det fall Marköverlåtelseavtalet för skola hävs som regleras i Marköverlåtelseavtal
tecknat 2020-11-16. KS2017/0664.
Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen.
Resterande del av köpeskillingen ska omgående återbetalas till Exploatören. Ingen av parterna
har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.
Priset för bostäder med upplåtelseform bostadsrätt/äganderätt baseras på värderingen som är
framtagen. Intäkterna för området som regleras i det nya markanvisningsavtalet förväntas bli
cirka 11 500 000 kronor.
Detta går i linje med framtagen exploateringskalkyl. Det förväntade överskottet på hela
projektet är på cirka sju miljoner.
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Upprättat förslag till Markanvisningsavtal mellan Kommunen och Serneke
Sverige AB med tillhörande bilagor godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna markanvisningsavtalet.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till:

Serneke Sverige AB

För kännedom till:

Frida Källberg, Madeleine Wollbrant, Daniel Markänger, Kart och Mark
Rickard Holmgren, Projektenheten

Mellan Serneke Sverige AB, orgnr: 556621-6908, nedan kallad Exploatören och
Kungälvs kommun orgnr: 212000-1371, nedan kallad Kommunen
har träffats följande

MARKANVISNINGSAVTAL
avseende planläggning, marköverlåtelse och övrigt samarbete i samband med planerad byggnation
på del av fastigheten Kärna 67:1.
Till Markanvisningsavtalet hör bilagda handlingar:
Bilaga 1: Kartskiss över aktuellt markområde
Bilaga 2: Detaljplanekarta

A.
BAKGRUND OCH SYFTE
Nya konstgräsplaner på västra sidan av Lyckevägen har anlagts vilket frigör ytor på gräsplanerna
vid bygdegården. Exploatören har inkommit med en planansökan gällande planläggning av
bostäder, skola och förskola. Kommunen är ägare till marken inom föreslagen placering.
Kommunstyrelsen har lämnat ett positivt planbesked (KS2017/0531-49). Detaljplanen vann laga
kraft 2020-08-26.
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att ge förvaltningen uppdraget att inleda
förhandlingar med Exploatören genom direktanvisningsförfarande av mark för bostäder, skola
och förskola (KS2017/0664-2).
En förutsättning för överlåtelse av mark för bostäder är att byggnationen av skola i tidigare
tecknat marköverlåtelseavtal byggs.
Kommunen har rätt att häva detta Markanvisningsavtal och Marköverlåtelseavtalen för bostäder i
det fall Marköverlåtelseavtalet för skola hävs som regleras i Marköverlåtelseavtal tecknat 2020-1116. KS 2017/0664.
Friskolan i Kärna har sedan flera år tillbaka inhysts i lokaler på tillfälliga bygglov. För att friskolan
ska kunna fortsätta med sin verksamhet och på sikt växa krävs det att de får tillgång till lokaler
med permanent bygglov. Exploatören avser att bygga skollokaler för långsiktig hyresförvaltning.
Med skola avses en byggnad för permanent bruk med ändamålsenliga lokaler som inrymmer cirka
250 elever.
Detaljplanen innefattar också en byggrätt för idrottshall/allaktivitetshus samt förskola.
Markanvisningsavtal tecknat 2019-03-17 med Serneke Projektutveckling AB löper ut 2021-03-17.
Detta avtal syftar till att klargöra genomförandefrågor, ekonomi och övrigt samarbete fram till att
de slutliga förutsättningarna för exploateringen kan regleras i respektive marköverlåtelseavtal
kallat Marköverlåtelseavtalen, mellan Kommunen och Exploatören.

B.
MARKANVISNING AV OMRÅDE
Den här markanvisningen avser en överenskommelse mellan Kommunen och Exploatören som
ger Exploatören ensamrätt att under givna villkor nedan förhandla med Kommunen om
överlåtelse av ett visst markområde för byggande av nya bostäder.
Det område som berörs framgår av bilaga 1, kartskiss. Det ungefärliga markområdet som
preliminärt ska ingå i marköverlåtelserna är de delar av fastigheten Kungälv Kärna 67:1 som i
detaljplanen utgörs av kvartersmark för bostäder, nedan kallat ”Exploateringsområdet”.
Exploateringsområdet klargörs i Marköverlåtelseavtalen.
C.
DETALJPLAN
Kommunen har upprättat detaljplan för området i samverkan med Exploatören.

D.
PROJEKTORGANISATION OCH FINANSIERING
Exploatören ska tillsätta och bekosta egna resurser och kompetenser för att delta i projektet och
bedöma om Exploatörens hustyp är lämplig och kan anpassas till Exploateringsområdet.
Exploatören betalar bygglovsavgift samt övriga av kommunfullmäktige beslutade
anslutningsavgifter.
Kommunen ska genomföra övriga erforderliga utredningar samt tillsätta de resurser och
kompetenser som behövs för detaljplanens genomförande.

E.
TIDPLAN
Markanvisningsavtal rörande Exploateringsområdet beräknas vara godkänt av Kommunen
genom beslut i Kommunstyrelsen som vinner laga kraft under mars 2021.

F.
INFORMATION
Parterna förbinder sig att fortlöpande och utan anmaning lämna varandra all den information
som de innehar och som de förstår berör övriga i projektet inblandade parters möjligheter att
effektivt och rationellt genomföra projektet.

G.
HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK
En samordnad tid- och utbyggnadsplan ska tas fram i samarbete mellan Kommunen och
Exploatören och om möjligt vara klar inför upprättande av Marköverlåtelseavtal.
Kvartersmark
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark dvs. Exploateringsområdet.
Exploatören ska följa de riktlinjer och krav som beskrivs i detaljplanens planbeskrivning och
plankarta.

Vid eventuell bergskärning ska Exploatören anlita bergsakkunnig som kan föreslå
förstärkningsåtgärder för att förhindra bergutfall. Exploatören bekostar dessa undersökningar
och åtgärder.
Upplåtelseform och användning
Exploatören ska inom sin fastighet uppföra byggnader innehållande bostäder som upplåts med
bostadsrätt/äganderätt. Om Kommunen och Exploatören kommer överens om en annan
upplåtelseform ska det vara klarlagt innan respektive Marköverlåtelseavtal tecknas.
Obebyggd kvartersmark
Innan överlåten mark bebyggs ska den hållas i vårdat och städat skick. Gräs ska klippas två
gånger per sommarsäsong, annars äger Kommunen rätt att städa och klippa gräs på Exploatörens
bekostnad.
Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
God tillgänglighet i nybyggnation eftersträvas av Kungälvs kommun.

H.
TEKNISKA FRÅGOR
Allmän platsmark
Kommunen svarar för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän platsmark.
Vatten och avlopp
Kommunen ansvarar för utbyggnad och ska vara huvudman för VA-anläggningar belägna inom
allmän platsmark. Anläggningsavgift, enligt vid tillfället gällande taxa, tas ut när förbindelsepunkt
har ordnats och fastighetsägaren fått information om förbindelsepunktens läge.
Exploatören betalar anläggningsavgiften. Omläggning av ledningar kommer att krävas vid
planens genomförande. Kommunen bekostar flytt av ledningarna.
Dagvatten
Dagvatten hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med dagvattenpolicy antagen
2017-05-18 (KS 2013/1902-47-48), detaljplanens bestämmelser och gjord dagvattenutredning.
Dagvattenhanteringen från parkeringsplatser ska rena dagvattnet från olja och metaller. Lösningar
kan ske på flera olika sätt exempelvis genom översköljning på gräs/grusade ytor, oljeavskiljare
eller absorberande länsar.
El
Exploateringsområdet ska anslutas till befintligt elnät som ägs av Kungälvs Energi AB, nedan
kallad Keab. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören i enlighet med vid anslutningstillfället
gällande taxa.
Fiber
Bostäderna ska anslutas till kommande öppna fibernät som ägs av Keab. Exploatören kontaktar
Keab för att förvissa sig om att det finns, eller går att teckna avtal för den internetoperatör
Exploatören väljer att teckna föravtal med. Anslutningsavgifter betalas av Exploatören.

Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsföreskrifter, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-10
(§ 241/2015) samt Kommunens renhållningsordning som beskriver målen med
avfallshanteringen.
Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns inom exploateringsområdet.
Exploatören ska stå kostnaden för första markundersökningen oavsett undersökningsresultat.
Vid upptäckt förorening står Kommunen kommande kostnader för fördjupade undersökningar.
Kommunens Miljöenhet beslutar om sanering och åtgärdsplan samt relevant nivå av sanering.
Eventuell ersättning för stillestånd och för andra kostnader som uppstår vid förskjuten tidplan
ska inte utgå. I det fall kostnaden för eventuell sanering visar sig stå i orimlig proportion till
projektets intäkter för Kommunen har Kommunen rätt att häva markköpet. Om så inte sker står
Kommunen för samtliga kostnader hänförliga till nödvändig sanering.
Parkering
Parkering ska anordnas inom kvartersmark. Samnyttjande av parkering för skola, förskola,
idrottshall och eventuellt även bostäder ska eftersträvas. Gemensamhetsanläggning ska bildas vid
behov.
Etablering, trafikföring, säkerhet mm under utbyggnaden
I det fall Exploatören vill ta Kommunens mark i anspråk för etableringsyta, utanför den egna
kvartersmarken och Kommunen har mark att upplåta, ska tillstånd inhämtas och avtal tecknas
med Kommunen. En ersättning tas ut för upplåtelsen.
Exploatören är medveten om att exploateringsområdet används som fritidsändamål fram till
tillträdet. Inom exploateringsområdet kommer en dagvattenledning att läggas om.

I. MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
Marköverlåtelseavtal ska upprättas. Parterna avser att i Marköverlåtelseavtalet reglera samtliga
frågor rörande marköverlåtelserna. I Marköverlåtelseavtalen ska därför utöver relevanta delar av
detta Markanvisningsavtal regleras följande för det markområde och den byggrätt som överlåts
till Exploatören:

Köpeskilling för exploateringsområdet
Vid tecknande av Marköverlåtelseavtal ska ny värdering utföras alternativt den redan framtagna
värderingen från 2019-04-08 uppdateras. Värderingen upphandlas av Kommunen i enlighet med
LOU. Kommunen bekostar värderingen.
Exploatören förbinder sig att bygga ca 30 bostäder och betala för minst 5 316 m2 BTA. I det fall
Exploatören bygger mer än 5 316 m2 BTA, ska köpeskillingen regleras med en tilläggsköpeskilling
per kvadratmeter BTA vid tillfället gällande värdering.
Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen ska erläggas av Exploatören när aktuellt Marköverlåtelseavtal är undertecknat av
båda parter enligt följande:
 Köpeskillingen skall erläggas efter det att Parterna undertecknat aktuellt
Marköverlåtelseavtal. Vad gäller fastighetsbildning kopplat till köpeskillingens erläggande
regleras det i kommande Marköverlåtelseavtal.
 Köpeskillingen ska justeras med KPI från tidpunkten då värderingen är framtagen
alternativt uppdaterad, till Marköverlåtelseavtal är undertecknat av båda Parter.
Hela Exploateringsområdet ska vara förvärvat senast 2022-03-18, möjlighet till förlängning av
avtalet beslutas av Kommunstyrelsen.
Fastighetsbildning
Parterna har kommit överens om att genomföra marköverlåtelsen genom avstyckning och
eventuellt fastighetsreglering. Villkor för fastighetsreglering ska biläggas Marköverlåtelseavtalen.
Kommunen ombesörjer ansökan om fastighetsbildning och Exploatören står samtliga
förrättningskostnader avseende Exploatörens exploateringsområde.
Ledningsrätt och servitut
Eventuella ledningar m.m. över kvartersmark säkerställs med ledningsrätt. Servitut upplåts i den
omfattning som krävs för att genomföra marköverlåtelserna och exploateringen.
Inom Exploateringsområdet finns en VA-ledning som berörs av ledningsrätt samt en
dagvattenledning. Dagvattenledningen kommer behövas läggas om. Efter omläggningen ska båda
ledningarna säkerställas med ledningsrätt.
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för alla gemensamma anläggningar inom
exploateringsområdet.
För bildande av gemensamhetsanläggningar inom allmän plats; lokalgata, gc-väg och naturmark,
ansvarar Kommunen för ansökan av anläggningsförrättning. Förrättningskostnaden ska fördelas
utefter andelstalen som fastställs i förrättningen.
Tillträdesdag
Tillträde för exploateringsfastigheten sker så snart köpeskillingen är erlagd. Exploatören har dock
rätt att innan tillträde av exploateringsfastigheten, utföra erforderliga undersökningar av

markförhållandena. Om exploateringen inte fullföljs förbinder sig Exploatören att återställa
marken i ursprungligt skick, om Kommunen så fordrar. Äganderätten övergår på tillträdesdagen.
Om Kommunen medger att Exploatören ska få tillträde före byggstart eller genomföra
markarbete innan köpeskillingen är erlagd, ska skriftligt avtal upprättas.
Innan tillträdet har kommunen rätt att använda Exploateringsområdet för t ex byggväg eller
etableringsyta. Detta gäller under tiden som utbyggnaden av teknisk infrastruktur pågår inom
detaljplaneområdet.
Lagfart och stämpelskatt
Kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter kopplade till lagfartsansökan betalas i sin
helhet av Exploatören.
Kommunens garantier
Kommunen garanterar att:
- Kommunen på dagen för detta Markanvisningsavtals tecknande är civilrättslig och lagfaren
ägare till Exploateringsområdet och att Exploateringsområdet på Tillträdesdagen inte besväras av
anteckningar, inteckningar, inskrivningar, servitut, arrende eller annan nyttjanderätt som inte
nämns i texten nedan.
Inom området finns en VA-ledning samt en dagvattenledning, se punkt I – Marköverlåtelseavtal
”Ledningsrätt och servitut”.
Hävningsrätt bostäder
Om Exploatören inte har erhållit bygglov för bostäder inom den i Marköverlåtelseavtalet
föreskrivna tidpunkten har Kommunen rätt att häva överlåtelsen och Marköverlåtelseavtalet är
därmed i sin helhet förfallet. Kommunen har också rätt att häva Marköverlåtelseavtalen för
bostäder i det fall Marköverlåtelseavtalet för skola hävs som regleras i Marköverlåtelseavtal
tecknat 2020-11-16. KS2017/0664.
Om Kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen.
Resterande del av köpeskillingen ska omgående återbetalas till Exploatören. Ingen av parterna har
rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning.
Vite bostäder
Kommunen äger rätt att kräva vite, vitesbelopp och tidsperiod för vite regleras i
Marköverlåtelseavtalet.
Vite ska inte utkrävas i det fall förseningen beror på orsaker som Exploatören inte rår över, t ex
strejk, arkeologisk utgrävning, extrem väderlek eller liknande. Vite ska inte heller utgå vid
väsentligt ändrade marknadsförutsättningar för bostäder. Begränsningen av vitet avser endast den
förseningsperiod som dessa omständigheter oundvikligen föranlett.

J.
MARKANVISNINGSAVTALETS GILTIGHET OCH ÅTERGÅNG
Detta Markanvisningsavtal gäller från och med 2021-03-18 till 2022-03-18, eller till den tidigare
tidpunkt då samtliga Marköverlåtelseavtal träffats mellan parterna, eller till det blir klarlagt att det
inte kan träffas mellan parterna, såvida inte parterna överenskommer om ny giltighetstid som
beslutas av Kommunstyrelsen.
Om samtliga Marköverlåtelseavtal mellan parterna inte träffas före 2022-03-18 ska samarbetet
enligt detta avtal brytas utan krav på ersättning från någondera av parterna för nedlagda
kostnader, utfört arbete eller svikna förhoppningar.
Handlingar som har upprättats i samband med arbetet enligt ovan är Kommunens egendom om
de berör allmän platsmark och Exploatörens egendom om de berör den egna kvartersmarken.

K.
VILLKOR
Detta Markanvisningsavtal ska godkännas senast 2021-02-19 av kommunstyrelsen genom beslut
som därefter vinner laga kraft. Innan Markanvisningsavtalet tas upp för detta godkännande ska
det vara undertecknat och godkänt av Exploatören.

L.
ÖVERLÅTELSE
Exploatören får inte överlåta detta Markanvisningsavtal på annan fysisk eller juridisk person,
annat än helägt bolag inom Serneke Group-koncernen, utan Kommunens skriftliga medgivande
eller den som med stöd av deras delegation har rätt att godkänna en sådan överlåtelse.

M.
TVIST
Tvist med anledning av detta Markanvisningsavtals tolkning ska om inte annat överenskommes
mellan parterna hänskjutas till allmän domstol.
Detta Markanvisningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Kungälv 2021 -

Kungälv 2021 -

För KUNGÄLVS KOMMUN

Serneke Sverige AB

________________________
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf.

________________________

________________________
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

________________________
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Beslut - Antagande av Ändring av Detaljplan för Arntorps
verksamhetsområde (Dnr KS2020/1208-24)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i juli 2020 då en begäran om planbesked inkom efter att kommunen
tecknat markanvisningsavtal med exploatören för fastigheten Arntorp 1:2. Syftet med
ändringen av detaljplanen är att ändra högsta nockhöjd från 8 till 12 meter.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samrått under perioden
7 dec 2020 – 11 jan 2021 med kända sakägare, lantmäteriet, länsstyrelsen, Sveriges geologiska
institut och trafikverket. Planförslaget var utställt för granskning 18 jan – 1 feb 2021. Inga
synpunkter inkom under samrådet.
Aktuellt planområde ligger i Arntorp, ca 4 km norr om centrala Kungälv. Gällande detaljplan
(laga kraft 2011-04-14) medger användningen industri, hantverk och kontor. Högsta nockhöjd
är reglerad till 8 meter inom det aktuella planområdet.
Planområdet ingår i det område som är utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen.
Förvaltningen bedömer att ändringen av detaljplan kan antas.
Juridisk bedömning
Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens
granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
Bakgrund
Ärendet initierades i juli 2020 då en begäran om planbesked inkom efter att kommunen
tecknat markanvisningsavtal med exploatören för fastigheten Arntorp 1:2. Förvaltningen fick
av kommunstyrelsen, genom utskottet för samhälle och utveckling, i augusti 2020 uppdraget
att ändra detaljplanen för fastigheten.
Gällande detaljplan (laga kraft 2011-04-14) medger användningen industri, hantverk och
kontor. Högsta nockhöjd är reglerad till 8 meter inom det aktuella området. Ändringen av
detaljplan innebär att möjliggöra en högsta nockhöjd om 12 meter för att kunna nyttja
fastigheten bättre.

ADRESS

PLAN
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HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Avgränsningen för området som planändringen omfattar.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen kan antas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planförslaget strider inte mot något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Föreslagen åtgärd bidrar till uppfyllelse av mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
och mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom att skapa möjligheter för ett
mindre företag att växa i direkt närhet till en god regional och nationell infrastruktur.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens översiktsplan har beaktats. Fastigheten ingår i det område som är utpekat som
verksamhetsområde i översiktsplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Den föreslagna åtgärden kan innebära ett tillskott av arbetstillfällen i kommunen.
Ekonomisk bedömning
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Kostnaderna för ändringen av detaljplanen bekostas av
exploatören.
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Förslag till Kommunstyrelsen
1. Ändringen av ”Detaljplan för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 1:2, 2:12
m.fl.” för fastigheterna Arntorp 1:2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Leröy Seafood AB, Fiskhamnsgatan 11, 414 58, Göteborg

För kännedom till:

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhällle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling
Henrik Johansson, Plan/Samhälle och utveckling
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PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN

Antagandehandling 2021-02-17
Diarienummer KS2020/1208

Ändring av detaljplan akt nr. 340

ARNTORPS
VERKSAMHETSOMRÅDE ARNTORP
1:2, 2:12 M.FL.
för del av fastigheten: Arntorp

1:2 m.fl
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-02-17

INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs
vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för omfattande, om
syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och tydlighetskrav
gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att
ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan får inte innebära en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
x
x
x
x

Planbeskrivning ändring (denna handling)
Plankarta ändring
Planbeskrivning, 2011-04-14
Plankarta, 2011-04-14

Övriga handlingar:
x
x
x
x

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-11-23
Fastighetsförteckning 2020-12-01 (publiceras inte på internet)
Rapport Geoteknisk undersökning, Tyréns, 2008-10-27
Planeringsunderlag, Geoteknik, Tyréns, 2010-07-02

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna ändring av detaljplan påbörjades september 2020. Den handläggs med
standardförfarande förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Samrådstiden var 2020-12-07 tom 2021-01-11. Ändring av detaljplan förväntas antas i
kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades i juli 2020 då en begäran om planbesked inkom efter att kommunen tecknat
markanvisningsavtal med exploatören för fastigheten Arntorp 1:2. Gällande detaljplan (laga kraft
2011-04-14) medger användningen industri, hantverk och kontor. Högsta nockhöjd är reglerad
till 8 meter inom fastigheten. Ändringen innebär att möjliggöra en högsta nockhöjd om 12 meter
för att kunna nyttja fastigheten bättre.

Syfte
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en nockhöjd om 12 meter inom
fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp 2:39 och del av Arntorp
2:12.

Områdesbeskrivning
Planområdet är beläget i Arntorps verksamhetsområde, cirka 4 km nordväst om centrala
Kungälv. Planområdes nås via cirkulationsplats från Karebyvägen.
Arntorp 1:2 är bebyggd med äldre gårdsbyggnader, bland annat ett boningshus och en lada.
Gården har sedan 2004 nyttjats av Kungälvs brukshundsklubb som klubbhus och förråd. I övrigt
består planområdet av öppna fält, tidigare åker- och betesmark, som används som träningsplaner
av brukshundsklubben.
Inom fastigheterna Arntorp 2:43 och Arntorp 2:44 finns mindre verksamheter.

Avgränsning inom vilken planändringen omfattar.
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GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (akt nr. Romelanda 340) antogs 2011-03-17 och vann laga kraft 2011-04-14.
Detaljplanen medger användningarna industri, hantverk och kontor.

Avgränsning
Detaljplanen omfattar norra delen av Arntorps verksamhetsområde. Planområdet avgränsas av
E6 i väst, Karebyvägen i öst och samt Arntorpsbäcken i söder och ett mindre vattendrag i norr.
Ändringen omfattar del av fastigheten Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp
2:39 och del av Arntorp 2:12. Ändringsområdet omfattar cirka 2,9 hektar.

Gällande detaljplan, akt nr. 340, laga kraft 2011-04-14.
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Planbestämmelser
Detaljplanen reglerar följande för fastigheterna inom ändringsområdet:
x Markanvändning industri, hantverk och kontor
x Högsta nockhöjd 8 meter
x Största takvinkel 14o
x Största byggnadsarea är 40% av fastighet
x Byggnadsvolym och fasades ska utformas med särskild hänsyn till det exponerade läget
utmed E6.
x Fasad som orienteras mot E6 skall till minst 20% bestå av glasade rutor
x Begränsningar i byggrätten genom prickmark i fastighetens kanter, samt u-område för
ledningar längs med Karebyvägen.
x Prickmark och område för plantering längs Karebyvägen. Plantering ska utföras. Planterat
område får inte användas för upplag eller parkering. Ej för trafik siktskymmande träd
skall planteras och vidmakthållas.
x Byggnad ska placeras minst 7,5 meter från gräns till annan fastighet inom kvarteret.
x Körbar utfart får ej ordnas mot Karebyvägen
x Markreservat för gång- och cykelväg som ej är låst i läge.
Bestämmelser för hela planområdet innefattar:
x Allmän plats och enskild kvartersmark ska utformas i enlighet med de principer som
redovisas i till planen hörande gestaltningsprogram.
x Verksamheter inom planområdet får inte vara störande för kringliggande bebyggelse
avseende lukt, vibrationer och buller.
x Fläktar och liknande anordningar orienteras så att närbelägna bostäder ej utsätts för
buller.
x Reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som kan inverka störande på
trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samordning ske med väghållaren.
x Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och dylikt är 3,0 meter.
x Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid
gestaltning mot anslutande genomfartsgata och väg E6. Upplag får inte lokaliseras
utomhus med orientering mot omgivande huvudgator och öppna ytor.
x Minst 10% av fastighetsarean skall planteras och anordnas för infiltration av dagvatten.
x Anordning för fördröjning av dagvatten och om möjlighet infiltration ska anordnas inom
varje fastighet. Högst 2/l/sekund per 1000kvm hårdgjord yta får avledas, vid regn med
återkomsttid om 5 år, från respektive fastighet till kommunal dagvattenledning eller
recipient.
x Säkerheten mot stabilitetsbrott ska kontrolleras i samband med marklov.
x Marken får högst påföras en belastning av 20 kPa, dock gäller striktare restriktioner inom
planområdet markerat med b3 och b4.
x Säkerhet mot stabilitetsbrott ska verifieras med hänsyn till höjdsättning och
belastningsrestriktioner.
x Vid verksamhet där oljespill kan förekomma eller där antalet parkeringsplatser överstiger
50st ska oljeavskiljare för dagvatten anordnas.
x Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.
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x
x

Marklov erfordras för schakt- och fyllnadsarbeten.
Skyltar m.m. erfordrar bygglov.

Lämplighetsprövning
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning
enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig
lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de
planbestämmelser som läggs till, juste-ras eller tas bort. (Boverket, Kunskapsbanken, 2017-01-23,
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
För att kunna genomföra en ändring av detaljplan måste ändringen rymmas inom den
ursprungliga planens syfte.
Syftet med den ursprungliga planen är att ”… skapa förutsättningar för anläggande av ett nytt attraktivt
verksamhetsområde i Arntorp, utmed E6 vid Kungälvs norra infart. Området med dess byggnader kommer att till
viss del utgöra Kungälvs ansikte mot besökande norr ifrån, varför gestaltningsfrågorna givits stor vikt i
planarbetet. Vid utformningen av detaljplanen har ambitionen varit att skapa ett modernt område för
verksamheter och arbete med stor flexibilitet avseende tomtstorlekar.”
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans
syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas förslag till ändring.
Föreslagna ändringar ligger inom fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av
Arntorp 2:39 och del av Arntorp 2:12. Inga riksintressen eller andra intressen för naturvård,
kulturmiljö etc. berör planområdet. Planändringen påverkar framförallt landskapsbilden.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
Den ändring av detaljplanen som föreslås är att högsta nockhöjd ändras från 8 till 12 meter inom
fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp 2:39 och del av 2:12.
I övrigt fortsätter befintliga egenskapsbestämmelser att gälla inom ändringsområdet.

Gällande detaljplan (laga kraft 2011-04-14)

Förslag till ändring
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KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Genomförandet av åtgärderna antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk
miljöbedömning ska därmed inte utföras. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom
ramen för ordinarie planprocess. Den totala effekten av ändringen anses vara liten då gällande
plan redan tillåter användningarna industri, hantverk och kontorsändamål.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är 5 år.

Kungälvs kommun 2021-02-17
För Samhälle och utveckling

Ida Andersson
Planarkitekt

Henrik Johansson
Enhetschef Plan
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INFORMATION OM ÄNDRING AV DETALJPLAN
Antagandehandling 2021-02-17
Följande ändringar har gjorts gentemot ursprunglig plan:
- Ändring av bestämmelse för högsta nockhöjd
Ändringarna har en genomförandetid om 5 år från och
med att planen vinner laga kraft.
Förtydligande ses i Planbeskrivning ändring.
....................................................................................................
Ida Andersson
Henrik Johansson
Planarkitekt
Enhetschef Plan

12,0

Gräns för planändring
Dnr KS2020/1208
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Aktnummer: XXX
Antagandedatum: XXXX-XX-XX
Laga kraft: XXX-XX-XX
Diarienummer KS2020/1208

Ändring av detaljplan akt nr. 340

”DETALJPLAN FÖR ARNTORPS
VERKSAMHETSOMRÅDE, ARNTORP 1:2, 2:12 M.FL
för del av fastigheten Arntorp

1:2 m.fl

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ändring av ”Detaljplan för Arntorps verksamhetsområde”.
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Det rubricerade förslaget daterat 2021-01-13 har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18),
mellan den 18 januari 2021 och den 1 februari 2021 i Stadshuset och på Kungälvs kommuns hemsida. Fastighetsägare
kontaktades brevledes.

Innehåll
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 2
STATLIGA MYNDIGHETER .................................................................................................................. 3
REGIONALA ORGAN ............................................................................................................................. 3
KOMMUNALA NÄMNDER ..................................................................................................................... 4
KOMMUNALA BOLAG............................................................................................................................ 4
FASTIGHETSÄGARE ............................................................................................................................. 4
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER .......................................................................................................... 4
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET ............................................................................................... 4
FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.

SAMMANFATTNING
Till samhälle och utveckling har nedanstående yttranden, vilka sammanfattas och kommenteras, inkommit under
granskningstiden.
Under granskningstiden har det inkommit 5 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt inga yttrande från privatpersoner.
Under samrådstiden (7 december 2020 till 11 januari 2021) inkom 6 st yttrande från statliga organ och kommunala
nämnder eller verksamheter, samt inga yttrande från privatpersoner.
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2020/1208.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Inga synpunkter kvarstår.
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STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-02-01
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen
kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
x Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4)
x Mellankommunal samordning blir olämplig.
x Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten)
x Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)
x Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)
Länsstyrelsen har i övrigt inga ytterligare synpunkter att tillföra planen
Kommunens svar:
Noteras.

Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-01-28
Vi har översiktligt studerat underlaget och förutsätter att underlaget inte avviker i förhållande till de underlag vi
granskat tidigare, vad gäller ovan nämnda geotekniska säkerhetsfrågor. Vi har inga synpunkter vad gäller de
geotekniska säkerhetsfrågorna.
Kommunens svar:
Efter samrådet kompletterades underlagen med geoteknisk undersökning, framtagen inför gällande plan akt nummer
340.

Trafikverket:
Yttrande 2021-01-18:

Trafikverket står kvar vid tidigare yttrande och har inget att erinra mot att detaljplanen antas. 2021-01-18
Kommunens svar:
Noteras.

REGIONALA ORGAN
Lantmäteriet
Yttrande 2021-01-20
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2021-01-13) har inga synpunkter noterats.
Kommunens svar:
Noteras.
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KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-02-01
Miljöenheten och Bygglovenheten anser att de föreslagna ändringarna i detaljplanen kan medges.
Kommunens svar:
Noteras.

KOMMUNALA BOLAG
Bohus Räddningstjänstförbund (2021-01-08)
Yttrande(samråd) 2021-01-08
Räddningstjänsten har inga direkta synpunkter på ändring av detaljplan för Arntorps verksamhetsområde. Vi vill dock
upplysa om att det kan finnas behov av komplettering med en markförlagd brandpost i området beroende på vilka
tillfartsvägar som kommer att användas till planområdet.
Kommunens svar:
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE
YTTRANDE
Inga yttrande har inkommit från fastighetsägare.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Inga synpunkter kvarstår.
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen efter granskningen.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 2021-02-17

Henrik Johansson

Ida Andersson

Enhetschef Plan

Planhandläggare
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Lars Davidsson

2021-02-09

Upplåning år 2021 (Dnr KS2021/0128-1)
Sammanfattning
Enligt Kungälvs kommuns Finanspolicy får upplåning göras för långfristig finansiering efter beslut
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har i beslut om Budget 2021 gett kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov,
genomföra upplåning som maximalt ökar kommunens låneskuld med 172 Mkr.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får rätt att genomföra upplåning.

Juridisk bedömning
Beslut om upplåning är en del av varje års budget. Någon separat juridisk bedömning är inte gjord.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har fattat följande beslut i Budget 2021 (Dnr KS2020/1019)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, vid behov, genomföra upplåning som
maximalt ökar kommunens låneskuld med 172 mkr. Upplåningen ska göras i
enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2021 omsätta lån, det vill
säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till
betalning under 2021.
Verksamhetens bedömning
All upplåning sker enligt beslutade rutiner. Upplåning ska ske med beaktande av
kommunkoncernens likviditetssituation, marknadsläge och planerade investeringstakt. På
delegation fattar ekonomichef beslut, väljer finansieringsinstrument, långivare samt när i tiden
transaktionen skall genomföras. Låneportföljens förfallotidpunkter ska harmoniera med
kommunens och kommunkoncernens kapitalbehov och fastställda gränser för riskhantering
för att uppnå bästa möjliga finansnetto. 2020 beslutades om en upplåningsram om 47 mkr.
Med anledning av den osäkerhet som pandemin orsakade gjordes en nyupplåning om
motsvarande belopp under våren som en säkerhetsåtgärd. Under hösten gjordes bedömningen
att likviditeten varit så stabil, trots pandemin, att det fanns möjlighet att amortera 100 mkr. Det
innebär att har kommunkoncernens låneskulden minskat med 53 mkr och uppgår 2020-12-31
till 2 476 mkr.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Upplåning får göras för långfristig finansiering eller för att trygga kommunkoncernens kortfristiga
betalningsberedskap (Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige) och ramen för uppdraget är
beslutat av KF i Budget 2021 (Dnr KS2020/1019)
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Generationsperspektivet är en viktig aspekt i förhållande till kommunens ekonomiska
utveckling och de investeringar som är nödvändiga för att ge kommunens invånare den service
de efterfrågar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Upplåning får göras för långfristig finansiering eller för att trygga kommunkoncernens kortfristiga
betalningsberedskap (Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige)
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv .
God ekonomisk hushållning är en förutsättning för den kommunala verksamheten.
Inom ramen för kommunallagens bestämmelser skall kommunens och de helägda
kommunala bolagens upplåning ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen
placeras så att god avkastning erhålls samt att uppnå bästa möjliga finansnetto. Upplåningen är en
del av finansieringen av de planerade investeringarna 2021.

Ekonomisk bedömning
Någon ekonomisk bedömning utöver fattade beslut om budget 2021 är inte gjord.

Förslag till beslut
1. Ekonomichef, eller vid förfall för denne, kommundirektör, har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under 2021 nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder med 172 Mkr.
2. Ekonomichef, eller vid förfall för denne, kommundirektör, har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under 2021 omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
3. Kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens
förste vice ordförande, utses att med kontrasignering av kommundirektören, eller
vid för förfall för denne, ekonomichefen, underteckna skuldebrev, reverser,
borgenshandlingar och övriga handlingar.
4. Kommundirektören får i uppdrag att förvalta låneskulden i enlighet med vid varje
tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef
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Skrivelse

2021-02-10

Uppdrag att öka trafiksäkerheten som helhet för område Tega Ängar,
Vena 1:3 (Dnr KS2016/1648-19)
Sammanfattning
I samband med nybyggnation i området och en ökning av antalet bostäder framfördes
synpunkter från bostadsrättförening i området, sedermera har ett flertal boende uppvaktat
förtroendevalda och frågan om trafiksäkerhet i det nybyggda området har också diskuterats i
Samhällsbyggnadsutskottet.
Flera förtroendevalda har varit på plats och studerat trafiksituationen och trafiksäkerheten
området.
I år skall det byggas en trottoar och göras ny beläggning på gatan och i samband med detta
kommer permanenta farthinder att färdigställas.
Samhällsbyggnadsutskottet har efter att ha tagit del av planeringen, den ökade
exploateringsgraden och också med beaktande av det nationella miljömål som att på sikt
fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik ändå kommit till slutsatsen att det
behöver vidtas ytterligare åtgärder för att öka trafiksäkerhet för området som helhet,
företrädesvis en utfart till i området. Något som inte i tillräcklig grad beaktas i tidigare politiska
beslut för området.
Kommunstyrelsen är av uppfattningen att det behövs ytterligare åtgärder utifrån helhet och
trafiksäkerhet. Kommunstyrelsen föredrar lösning mot utfart antingen mot Torsby vägen eller
Sparråsvägen. I bästa fall går detta att hantera som en smärre avvikelse till detaljplanen. Samtal
om lösning och finansiering kan föras med exploatörer samt Trafikverk.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utifrån helheten för de
boende öka ytterligare öka trafiksäkerheten, genom anläggandet av ytterligare en
utfart från området mot Torsbyvägen eller mot Sparråsvägen.
Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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2021-02-09

Ansökan om kommunal borgen - Nordiska folkhögskolan (Dnr
KS2020/2051-2)
Sammanfattning
Nordiska Folkhögskolan ansöker om kommunal borgen med 6 000 000 kronor. Investeringen
beräknas uppgå till 7 000 000 kronor och blir därmed egenfinansierad till 15 %. Kungälvs
kommuns gällande borgensengagemang för Nordiska Folkhögskolan uppgår i bokslut 2019 till
17 264 450 kronor.
Förvaltningen föreslår, med hänvisning till gällande borgenspolicy, att kommunal borgen
beviljas.
Juridisk bedömning
Borgensåtagandet bedöms vara förenligt med kommunallagen och strider inte mot någon
annan lag eller författning. Borgensåtagandet följer kommunens borgenspolicy.
Bakgrund
Ansökan
Nordiska Folkhögskolan ansöker om kommunal borgen med 6 000 000 kronor. Investeringen
beräknas uppgå till 7 000 000 kronor.
Nordiska Folkhögskolan
Föreningen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv är en ideell förening med uppgift
att driva samnordisk folkhögskole- och annan bildningsverksamhet.
All verksamhet i föreningens regi bygger på demokratiska grundvärderingar, öppenhet,
tolerans och omutlig respekt för varje människas lika värde och rättigheter.
Skolan finansieras av bidrag från staten (Folkbildningsrådet), regionbidrag, bidrag från
grannländerna, samt egen kommersiell verksamhet. Ungefär 250 deltagare studerar på långa
kurser, dessutom har skolan en kortkursverksamhet.
Den nuvarande skolan invigdes 1968 och omfattar idag ca 8000 kvm fastighetsyta fördelad på
25 huskroppar. Följande större om- och tillbyggnader samt renovering har skett:
• Omfattande tillbyggnader och nya byggnader (bland annat Miklagård),
konferensbostäder, bostäder 1987
• Tillbyggnad Hålsunga, Visskolan mm 1997
• Renovering, Yggdrasil, Teaterhuset 2013
• Renovering och ny matsal, Huvudbyggnad 2015
• Ombyggnad, Oden, Filmhuset 2017
• Planerad åtgärd fasad och fönster, Huvudbyggnad, 2021
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Objektet
De planerade åtgärderna ska leda till energivinster och förbättrad arbetsmiljö genom att stoppa
skador på fasader och ersätta fönster i dåligt skick.
I första hand byts fönster och glaspartier, fasader kläds in och väggar under fönster renoveras.
Därnäst sker översyn av el och förbättring av värmeåtervinningen genom styrning och nya
stammar till radiatorer.
Nuvarande borgensengagemang
Kungälvs kommun har sedan 1989 varit i borgen för lån i samband med Nordiska Folkhögskolans byggnation och renovering. I bokslut 2019 uppgår kommunens åtagande till 17 264
450 kronor. Amorteringsfrihet har under pandemin erhållits för kvartalen 2, 3 och 4 2020.
Amortering återupptas från och med 1 januari 2021.
Avtal (KS2013/2077-7) rörande amortering, säkerhet, försäkring och övriga frågor enligt
borgenspolicy 5.5 avseende senast fattade beslut om borgen följs upp årligen.
Kungälvs kommuns övriga engagemang i Nordiska Folkhögskolan
Kungälvs kommun är representerat i styrelsen för Nordiska Folkhögskolan och utser en av
revisorerna. Det finns ett utvecklat samarbete i utbildningsfrågor.
Verksamhetens bedömning
Låntagaren
Nordiska Folkhögskolan är en ideell förening och verkar i Kungälv sedan 1947. Man bedriver
idag en omfattande undervisnings- och konferensverksamhet.
Nordiska Folkhögskolan driver verksamhet som i hög grad sammanfaller med Kungälvs
kommuns intresse. Speciellt den nordiska inriktningen, men givetvis även
utbildningsverksamheten, bidrar till den identitet kommunen har och vill utveckla.
Objektet
Skolans fastigheter har under många år haft eftersatt underhåll. För att få en strukturerad
planering av fastighetsunderhåll och byggnation i framtiden påbörjade man 2012 arbetet med
att iscensätta en långsiktig plan för underhåll, förbättringar och ombyggnationer. Åtgärder för
energieffektivisering och förbättrad arbetsmiljö genom att stoppa skador på fasader och ersätta
fönster i dåligt skick är en nästa steg i den långsiktiga planen.
Riskbedömning
Som stöd för sin ansökan har Nordiska Folkhögskolan redovisat årsredovisning för 2019,
prognos för 2020, budget för 2021 samt kalkyl avseende investering och drift.
På kort sikt är risken att Nordiska Folkhögskolan, under enskilda perioder, inte kan betala
ränta och amortering. Nordiska Folkhögskolan har hittills skött sina åtaganden. Förvaltningen
bedömer att den kortsiktiga risken för Kungälvs kommun är liten.
På lång sikt är den ultimata risken att kommunens säkerheter får infrias och att nya
användningsområden för fastigheten får sökas. Förvaltningen bedömer för det första att denna
risk är liten och för det andra att fastigheten har stort värde och många alternativa
användningsområden.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen till förmån för Nordiska Folkhögskolan,
enligt 5.2.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Någon separat bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 har inte gjorts.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömning av ansökan i förhållande till Kungälvs kommuns borgenspolicy
Syftet med ett kommunalt borgensåtagande är att stödja verksamhet som inte bedrivs av
kommunen själv. De ändamål som åtagandet gynnar skall sammanfalla med kommunens egna
syften och intressen. Verksamheter och ändamål som kan komma ifråga för kommunal borgen
är investeringar i ideella föreningar, organisationer och Nordiska Folkhögskolan.
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger åtagande för Nordiska Folkhögskolan. Policyn
förutsätter en egen insats om 10 %. Nordiska Folkhögskolans ansökan om borgen bygger på
15 % egen insats.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Någon separat bedömning utifrån medborgar- och brukarperspektiv har inte gjorts.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningens bedömning är att låntagarens kreditvärdighet på kort och lång sikt är
tillfredsställande varför kommunal borgen bör kunna beviljas.
Bedömningen grundas på analys av Nordiska Folkhögskolans bokslut, prognos och budget
som redovisats som underlag för ansökan. Bedömningen grundas också på den årliga
uppföljning som görs med anledning av avtal (KS2013/2077-7) mellan Kungälvs kommun och
Nordiska Folkhögskolan.
Förslag till beslut
1. Nordiska folkhögskolan beviljas kommunal borgen med 6 000 000 kronor för
renovering av huvudbyggnaden, dess fönster och fasader. Borgen ges i form av
proprieborgen och kommunens åtagande begränsas till 15 år.
2. Borgensavgift utgår årligen med 0,3% på utnyttjad borgen.
3. Detta beslut är giltigt ett år från och med det datum beslutet vinner laga kraft.
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att, i enlighet med kommunfullmäktiges
borgenspolicy 6.2, teckna avtal med Nordiska Folkhögskolan där Kungälvs
kommuns krav rörande amortering, säkerhet, försäkring och övriga frågor enligt
borgenspolicy 5.5 regleras.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Pia Jakobsson
ekonomichef
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Delegering av beslut om föreskrift enligt Covid-19-lagen (Dnr
KS2021/0105-1)
Sammanfattning
Den 10 januari 2021 trädde lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ikraft. Den sk. Covid-19-lagen medför möjligheter för
regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa smittspridning.
Lagen är tillfällig och gäller till och med september 2021.
I 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Än så länge har
regeringen inte fattat beslut om att ge kommuner ett sådant bemyndigande.
Nya bemyndiganden, föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan komma mycket snabbt. Det är
därför angeläget att Kungälvs kommun förbereder för att kunna fatta brådskande beslut i
anledning av Covid-19-lagen, om regeringen skulle ge kommunen ett sådant bemyndigande.
För att möjliggöra snabb handläggning och beslut med kort varsel föreslås att
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut enligt i 13 § Covid-19lagen. Beslut enligt delegation förutsätter att hinder mot detta inte föreligger enligt lag.
Juridisk bedömning
I 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det är endast platser
som allmänheten typiskt sett har tillträde som avses.
Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om föreskrifter enligt Covid-19-lagen, om regeringen
ger kommunen ett sådant bemyndigande. Eftersom ett sådant beslut kan vara brådskande
föreslås att fullmäktige delegerar beslutanderätten till kommunstyrelsen.
Beslut med stöd av delegation får inte fattas om detta strider mot lag. Det finns ett generellt
delegeringsförbud i 5 kap 1 § kommunallagen vad gäller ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen.
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

2(4)

Det är i dagsläget oklart i vad mån beslut om föreskrifter enligt Covid-19-lagen kan delegeras
till kommunstyrelsen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) uttalade i sitt remissvar
angående Covid-19-lagen att kommunfullmäktiges möjlighet att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen eller annan nämnd gäller under förutsättning att ärendet inte är av principiell
betydelse eller annars av större vikt enligt 5kap 1 § kommunallagen. SKR påtalade i sitt
yttrande också det vara önskvärda med en flexibilitet för den händelse ett behov av förbud
gällande viss plats uppkommer med kort varsel. SKR ansåg det vara angeläget att detta belyses
av regeringen i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det framgår emellertid inte i förarbetena till
Covid-19-lagen huruvida delegering är möjlig.
Trots den osäkerhet som finns avseende kommunfullmäktiges möjlighet att delegera beslut om
föreskrifter enligt Covid-19-lagen till kommunstyrelsen, bör det ändå beslutas om en sådan
delegation. En delegering av beslutanderätten kan nämligen vara nödvändig eftersom ett
sådant beslut kan vara mycket brådskande för att förhindra spridning av Covid-19. I en sådan
situation är det inte möjligt att invänta beslut av kommunfullmäktige.
Delegationen till kommunstyrelsen ska alltså gälla under förutsättning av att hinder mot detta
inte föreligger enligt lag. Skulle det framkomma att en sådan delegation att fatta beslut enligt
Covid-19-lagen inte är möjlig, åligger det kommunstyrelsen att lyfta ärendet till fullmäktige.
Förvaltningen bedömer vidare att det inte är möjligt för kommunstyrelsen att delegera
beslutanderätten vidare på grund av ärendets ingripande karaktär och art, det vill säga ett
beslut om föreskrifter om förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande plats. Vid brådskande fall finns däremot en möjlighet att fatta ett så kallat
ordförandebeslut, förutsatt att beslutanderätten delegerats till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Tidigare har regeringen – utöver ordningslagen och smittskyddslagen – till stor del saknat
lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller begränsa smittspridning av
sjukdomen Covid-19. Den 10 januari 2021 trädde dock den nya tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft. Den sk.
Covid-19-lagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att
hindra eller begränsa smittspridning. Lagen gäller till och med september 2021.
Med stöd av Covid-19-lagen har regeringen hittills utfärdat en förordning (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning covid-19 varigenom krav ställs avseende till
exempel gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser. Genom förordningen
införs också ett förbud att upplåta lokaler för privata tillställningar som omfattar fler än åtta
personer.
Fler förordningar kan komma att utfärdas och i 13 § Covid-19-lagen har införts en möjlighet
för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel. Än så länge har regeringen varken utfärdat eller flaggat för att något
sådant beslut är på väg. Nya föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan dock komma mycket
snabbt. Det är därför angeläget att kommunen förbereder sig så gott det går för att kunna fatta
brådskande beslut i anledning av Covid-19-lagen. Därför föreslår förvaltningen att beslut om
föreskrifter enligt Covid-19-lagen delegeras från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen,
under förutsättning att detta inte strider mot lag.
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Verksamhetens bedömning
Verksamheten föreslår att beslut om föreskrifter enligt 13 § Covid-19-lagen delegeras från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, under förutsättning att detta inte strider mot lag.
En delegering av beslutanderätten är en förutsättning för att kunna fatta brådskande beslut för
att förhindra spridning av Covid-19. Se vidare Juridisk bedömning och Bakgrund ovan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet syftar till att minska spridningen av Covid-19. Detta ligger i linje med Mål 3 i Agenda
2030 som avser åtgärder för att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Eftersom Covid-19-lagen är ny finns det i reglementet för kommunstyrelsen inte någon
möjlighet att fatta beslut om föreskrifter med stöd av lagen.
Covid-19-lagen gäller till och med september 2021. Med anledning av att lagen är tillfällig
föreslås ingen ändring av reglementet utan bemyndigandet till kommunstyrelsen sker genom
delegation i detta beslut, om fullmäktige så beslutar
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjligheten att fatta brådskande beslut för att hindra smittspridning av Covid-19 är mycket
viktigt ur ett medborgar- och brukarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Såvitt kan bedömas i dagsläget medför delegationen inte några ekonomiska konsekvenser. Om
det blir aktuellt för kommunstyrelsen att fatta beslut enligt Covid-19-lagen enligt delegation får
de ekonomiska konsekvenserna redovisas i det då aktuella ärendet.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter
med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19-lagen).
2. Beslutet gäller under förutsättning att dels regeringen bemyndigat kommunen att
fatta beslut enligt 13 § Covid-19-lagen, dels att beslut på delegation är förenligt
med gällande lagar och förordningar.
3. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av giltigheten av Covid-19lagen.
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§ 11/2021

Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn
som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451)
En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis,
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel,
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera
befintlig anvisning, våld i nära relationer.
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation
konkretiseras.
2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet
innefattas.
3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn
som utsätts för våld i hemmet
Bilaga Motion Våld
Yrkanden
Ancy Wahlgren (UP): Motionen anses besvarad istället för avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation
konkretiseras.
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD
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2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet
innefattas.
3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.
__________

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Svar på motion om att inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för
barn som utsätts för våld i hemmet (Dnr KS2020/1451-3)
Sammanfattning
En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.
Förvaltningen arbetar aktivt med frågan och kommer fortsätta implementera förhållningssättet
signs of safety och barnkonventionen i det operativa arbetet. Kungälvs kommun har avtal med
Göteborgs Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis,
åklagare, barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel,
sexuella övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.
En handlingsplan kring stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer
med antagen plan kring Trygg i Kungälv och området ”Motverka våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtryck”. Frågan omfattas i planens aktivitet kring att revidera
befintlig anvisning, våld i nära relationer.
Förslag till beslut:
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation
konkretiseras.
2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet
innefattas.
3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.
Juridisk bedömning
Utifrån FN:s konvention om barns rättigheter ska skydd, omvårdnad och integritet alltid
komma i första rummet vid alla åtgärder som rör barn. Den 1 januari 2020 blev konventionen
lag i Sverige.
Som barn räknas alla människor under 18 år. Svensk lagstiftning som berör brott mot barn
finns specificerat i brottsbalken.
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Bakgrund
En motion har inkommit från Matilda Jansson (L) och Kerstin Pettersson (L) angående inrätta
en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. I motionen
beskrivs att våld mot barn ökat nationellt. Hänvisning sker även till det svenska lagstadgande
av barnkonventionen och samhällets skyldighet att uppfylla samt respektera barns rättigheter
att inte utsättas för våld i hemmet
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.
Sektor Trygghet och Stöd kommer att fortsätta implementera förhållningssättet signs of safety
och barnkonventionen i direkt operativt arbete. Kungälvs kommun har avtal med Göteborgs
Stad vad gäller Barnahuset. Vid Barnahuset sker samverkar med socionomer, polis, åklagare,
barnläkare och psykologer när det finns misstanke om att barn utsatts för misshandel, sexuella
övergrepp och/eller kvinnlig könsstympning. Rutiner finns dessutom upprättade i
kvalitetsledningssystemet inom sektor Trygghet och Stöd.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet är relevant från befintliga strategiska
mål, resultatmål samt politiska uppdrag. Under 2021 finns politiskt uppdrag kring översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 16 i Agenda 2030 är fredliga och inkluderande samhällen. Underliggande delmål 2
innefattar att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller
tortyr mot barn.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är trygghet är prioriterat område med
underliggande målet att motverka våld i nära relationer.
Programmet konkretiseras i plan Trygg i Kungälv (Dnr KS2020/162). Framtagande av
handlingsplan kring att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet överensstämmer
med planens aktivitet kring att revidera befintlig anvisning, våld i nära relationer
(KS2018/1281).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att skydda barn mot alla former av våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Nationella
kartläggningar från exempelvis Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) samt
Barnombudsmannen (BO) synliggör betydelsen av ett fortsatt aktivt arbete med frågan
nationellt, regionalt och lokalt.
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Ekonomisk bedömning
Insatser utifrån stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet finansieras via
förvaltningens ordinarie budget.
Förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till antagen plan Trygg i Kungälv
(KS2020/1620), där kommunens aktiviteter kring våld i nära relation
konkretiseras.
2. Inför aktuell revidering av befintlig anvisning våld i nära relationer
(KS2018/1281) ska insatser kring barn som är utsatta för våld i hemmet
innefattas.
3. Sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande ges i uppdrag att under
2021 återkomma med reviderad anvisning våld i nära relationer.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och Stöd
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Motion
Inrätta en handlingsplan för att stärka skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet.
Våld är mer än det som går att se
Mot bakgrund av nationella indikationer på att våld mot barn ökat behöver Kungälvs
kommun agera kraftfullt och förebyggande.
Barn måste få ett starkare skydd från alla former av våld. Artikel 19 i barnkonventionen, som
i år blivit svensk lag, har en bred definition av våld. Här inkluderas exempelvis även psykisk
misshandel och att bli försummad.
Kunskapen om konsekvenserna av våld mot barn behöver öka. Det är idag tydligt att vissa
former av psykiskt våld kan skada mer än fysiskt våld riktat mot barnet. Att våldet inte bara
skadar fysiskt utan också påverkar barnets självbild, relationer och möjligheter att må bra
och lyckas skapa ett bra liv senare.
Skyddet för barn måste stärkas i enlighet med barnets rättigheter i barnkonventionen och
konventionens breda definition av våld och rådande lagstiftning utvidgas för att innefatta allt
skadligt våld mot barn.
Förslag
x

Beredningen för trygghet och stöd får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att
stärka skyddet mot barn som utsätts för all form av våld i hemmet.

Matilda Jansson
Kerstin Petersson
Liberalerna
Kungälv
2020-09-01
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Beredningsskrivelse

Handläggarens namn
Kultur- och fritidsberedningen
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2020-10-06

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens naturoch kulturarv (Dnr KS2020/1615-1)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsberedningen tar i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och
kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) fram
följande skrivelse.
Kulturarv är det som vi idag har kvar av, och som vittnar om, hur människor levde förr. Det
kan vara såväl materiella lämningar som föremål, platser och spår i landskapet samt
immateriella lämningar som berättelser, traditioner och språk.
Naturarv kan beskrivas som naturföreteelser, naturmiljöer eller naturområden som vittnar om
historiska landskapet i kommunen.
Natur- och kulturarvet är viktigt och ska självfallet bevaras. Beredningen vill trycka på att det
tillgängliggörs.
Kungälvs kommun har ett rikt natur- och kulturarv och syftet med denna skrivelse är att
synlig- och tillgängliggöra det för lokalsamhället. Kommunens medborgare, besökande i
kommunen och kommunens skolor ska, på ett lättillgängligt sätt, kunna ta del av kommunens
natur- och kulturarv.
Att tillgängliggöra natur- och kulturarvet skapar möjligheter för alla Kungälvsbor att känna
samhörighet med sin hemort samt ger möjligheter för marknadsföring och utveckling av
turismnäring.
Idag hittas information om kulturarv i Kungälv i boken Kungälvs kommuns
kulturminnesvårdsprogram som togs fram 1990 av flera aktörer och både förvaltning och
ideella sektorn arbetar med kulturarvet på olika sätt.
Natur- och kulturarvet är en viktig aspekt för att skapa ett socialt hållbart samhälle, i linje med
de av kommunen antagna hållbarhetsmålen i Agenda 2030 (mål 11 och 16). Kommunen bör
sträva efter att inkludera fler i det lokala natur- och kulturarvsarbetet, vilket bör vara
vägledande i arbetet med att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.
Beredningen anser att information med QR-koder vid specifika platser runt om i kommunen
är ett exempel på möjlig teknisk lösning som kan användas. Informationens utformning,
belägenhet samt teknisk lösning överlåts åt kommunstyrelsen.
Denna skrivelse har tagits fram efter kontakt med aktuella enheter inom förvaltningen i syfte
att säkerställa genomförande samt ekonomisk påverkan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och
kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar.

Expedieras till:

Matilda Skön
Madeleine Nilsson

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Annika Renström
Haleh Lindqvist
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Matilda Skön
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2021-02-09

Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens
kultur- och naturarv (Dnr KS2020/1615-5)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsberedningen har tagit fram en beredningsskrivelse om att synlig- och
tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv. Beredningen föreslår kommunstyrelsen att
genomföra detta med hjälp av nya tekniska lösningar.
Förvaltningen ombads på beredningens sammanträde 2020-10-27 att göra en ekonomisk och
juridisk bedömning enligt rutin för beredningsskrivelsers beslutsprocess.
Förvaltningen lämnar sitt utlåtande genom en ekonomisk, juridisk, medborgar- och
brukarperspektiv och verksamhetsbedömning i denna tjänsteskrivelse.
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det inte föreligger några juridiska hinder för att
anta beredningsskrivelsen men att det inte går att genomföra inom befintlig ram.
Förslag till beslut är att anteckna informationen till protokollet.
Juridisk bedömning
Vid ett arbete med att synliggöra och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv behöver
vi ta hänsyn till Kulturmiljölagen. I dess första paragraf sammanfattas det på vilket sätt
kommun och eventuella samarbetspartners är ansvariga.
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.
Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en
mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).”
Vidare berörs förslaget också av Miljöbalken, som tar hänsyn till att skydda värdefulla naturoch kulturmiljöer samt hur dessa skall vårdas.
Beredningen föreslår att synlig- och tillgängliggörandet av kommunens kultur- och naturarv
exempelvis kan genomföras genom uppförande av skyltar med QR-koder. Verksamhetens
bedömning är att det kan krävas tillstånd för sådan skylt. Plan och bygglagen (2010:900) 8 kap
§13 reglerar att en särskild värdefull plats från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
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Ingen av dessa lagar utgör något hinder för att besluta kring uppdraget att synliggöra
kommunens natur-och kulturarv med hjälp av nya tekniska lösningar.
Verksamhetens bedömning
Flera enheter inom förvaltningen skulle behöva samarbeta samt föra dialog med föreningslivet
(särskilt hembygdsföreningar) för ett genomförande av beredningsskrivelsen.
Bedömningen är att kompetensen finns inom förvaltningen för att till stor del tillgängliggöra
och synliggöra kommunens kultur- och naturarv.
Förvaltningen ser positivt på förslaget att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och
kulturarv. Förslag till beslut i beredningsskrivelsen kan tas an på olika sätt beroende på vem
som avses huvudsaklig målgrupp för insatsen samt vilka ekonomiska medel som avsätts för
ändamålet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att tillgängliggöra vårt natur- och kulturarv genom samarbete med skolan är ett sätt att låta
den yngre generationen få lära sig i sin närmiljö.
Att arbeta med digital teknik möjliggör att information kan översättas till flera språk och på så
sätt komma fler till gagn.
Med beslutet att synlig- och tillgängliggöra kultur- och naturarvet utökas medborgarnas
möjligheter att delta i kulturlivet. Vid användning av digitala lösningar skapar vi också andra
arenor för samtal om kulturarv och hur dessa skall tolkas.
En möjlig nackdel skulle kunna vara att vissa grupper som inte kan hantera tekniken eller inte
har tillgång till den teknik som krävs för att tillgängliggöra sig informationen, stängs ute.
Ekonomisk bedömning
Att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv på en lägsta nivå (exempelvis
genom information på kommunens hemsida) kan i dagsläget inte genomföras inom befintlig
budgetram.
Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet
Dennis Reinhold
Sektorchef

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Expedieras till:

Matilda Skön

För kännedom till:

Madeleine Nilsson
Anna Dahlén
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§ 56/2020

Beredningsskrivelse - synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och
kulturarv (Dnr KS2020/1615)
Kultur- och fritidsberedningen har i enlighet med beredningsuppdraget Folkbildning – Natur
och kulturarv, ideella sektorn, och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195) tagit
fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och
kulturarv.
På dagens sammanträde går beredningen gemensamt igenom skrivelsen och beslutar att skicka
ut den på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk-juridisk bedömning inför beslut på
beredningens kommande sammanträde.
Beslut

__________

Beredningsskrivelsen Synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv skickas
ut på partiremiss samt till förvaltningen för ekonomisk- juridisk bedömning.

Expedieras till
För kännedom till

KULTUR- OCH
FRITIDSBEREDNINGEN

Gruppledare
Matilda Skön
Madeleine Nilsson
Dennis Reinhold
Annika Renström

Justeras sign

gsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv - KS2020/1615-1 Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kultur- och naturarv : Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-11-25
1 (1)

§ 60/2020

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens naturoch kulturarv (Dnr KS2020/1615)
Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synligoch tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn,
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk
bedömning på skrivelsen.
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med
hjälp av nya tekniska lösningar.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kulturoch naturarv
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och
naturarv
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020
Förslag till kommunstyrelsen

__________

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr
KS2020/1615) antas

KULTUR- OCH
FRITIDSBEREDNINGEN

Justeras sign
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§ 6/2021

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kulturoch naturarv (Dnr KS2020/1615)
Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synlig och
tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn,
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kulturoch naturarv
Förvaltningens bedömning – Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och naturarv
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020
Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 25 november 2020
Yrkande
Anna Vedin (M): Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för bildning och lärande
beslutar att anta Anna Vedins (M) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunstyrelsen
Att beredningsskrivelsens intentioner arbetas in i kulturplanen.
__________

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Justeras sign
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§ 60/2020

Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens naturoch kulturarv (Dnr KS2020/1615)
Kultur- och fritidsberedningen har arbetat fram en beredningsskrivelse med syfte att synligoch tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv.
Arbetets ursprung ligger i beredningsuppdraget Folkbildning – Natur och kulturarv, ideella sektorn,
och partnerskap mellan kommun och föreningar (Dnr KS2019/0195).
Innan antagandet i beredningen har förvaltningen inkommit med ekonomisk och juridisk
bedömning på skrivelsen.
I och med antagande av beredningsskrivelsen antas uppdraget till kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen uppdras att synlig- och tillgängliggöra kommunens natur- och kulturarv med
hjälp av nya tekniska lösningar.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsskrivelse - Synlig- och tillgängliggöra kommunenens kulturoch naturarv
Bilaga Förvaltningens bedömning - Synlig- och tillgängliggöra kommunens kultur- och
naturarv
Bilaga Protokollsutdrag - Kultur- och fritidsberedningen - 27 oktober 2020
Förslag till kommunstyrelsen

__________

Beredningsskrivelsen, Synlig- och tillgängliggöra kommunenens natur- och kulturarv (Dnr
KS2020/1615) antas

KULTUR- OCH
FRITIDSBEREDNINGEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Henrik Johansson

1(2)

2021-01-26

Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil (Dnr
KS2021/0086-1)
Sammanfattning
Kommunen har under lång tid haft omvandling av äldre detaljplaner i Tjuvkil som ett mål. Det
innebär att de äldre detaljplanerna som var ämnade för fritidshusbebyggelse ska ersättas av nya
detaljplaner med syfte att möjliggöra åretruntboende. 2018-11-15 (Dnr KS2018/1671)
beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i Tjuvkil som då
följer en utbyggnadsordning av vatten och avlopp. Utbyggnadsordningen inom området av
vatten och avlopp har tvingats ändras av tekniska skäl. Syftet är att detaljplaneringen ska följa
utbyggnaden av vatten och avlopp. Ett nytt beslut bör tas som säger att prioriteringsordningen
för omvandling av gällande detaljplaner följer tidplanen för utbyggnaden av vatten och avlopp.
Utbyggnaden för VA samt beslut om start av detaljplaner beslutas politiskt.
Juridisk bedömning
Beslutet är endast kommunens ställningstagande för arbetsordningen med prioritering av
detaljplaner.
Bakgrund
2018-11-15 beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i
Tjuvkil. Utbyggnaden av vatten och avlopp har ändrats av praktiska skäl, därmed
överensstämmer den inte längre med den beslutade prioriteringsordningen.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens förslag är att ersätta det tidigare beslutet med att prioriteringsordningen
avseende detaljplanering ska följa utbyggnaden av vatten och avlopp. Detta innebär konkret att
efter den nu pågående omvandlingsplanen ”Område A” (Stenstavägen) kommer gällande
detaljplan för Tofteberget att omvandlas, men enbart om det visar sig möjligt att med hänsyn
till VA och övriga förhållanden utöka byggrätterna. Om det uppkommer förhållanden
(exempelvis geotekniska, bergstekniska, VA-dimensionering) som visar att det är olämpligt
med ökade byggrätter kommer istället den detaljplan som geografiskt stämmer med
nästkommande VA-etapp att prioriteras. Se kartbilaga.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planärendena är angivna investeringstidplanen.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utbyggnad av vatten och avlopp är viktigt för ett hållbart samhälle med rena hav för nuvarande
och kommande generationer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Planärendena är angivna investeringstidplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Omvandlingsplanerna följer utbyggnaden av vatten och avlopp. Det gör att det finns en
stringens att möjliggöra utökad byggrätt när vatten och avlopp kopplas in.

Ekonomisk bedömning
Det här beslutet medför inga kostnader eller intäkter utan hanteras inom respektive projekt när
det gäller VA-utbyggnad och detaljplaner.
Förslag till beslut
Prioriteringsordning avseende detaljplanering i Tjuvkil ska följa utbyggnaden av
vatten och avlopp. Framtida ändringar i prioriteringsordningen kommer att beslutas
genom politiskt beslut av utbyggnad av vatten och avlopp.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Stina Gunnarsson, projektenheten, Henrik Johansson, planenheten

För kännedom till:

Fredric Norrå, SOU och Sten-Ove Dahllöf, VA-teknik
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Förslag nya tider omvandlingsplaner - följer utbyggnad vatten och avlopp.

Plan A Stenstavägen
2020-2021
VA 4:1-4:4 2020-2021

Plan D Tofteberget 20212023. Området i söder,
utanför detaljplan stryks.
VA etapp 2 2020-2021

Område som inte är
detaljplanelagt
nedprioriteras

Plan E läggs som sista
prioritet, detta område är
inte detaljplanelagt. Kan
göras efter VA-utbyggnad
2029.

Tidigare plan B och C
läggs som prio 2, efter
Tofteberget, och kommer
att göras etappvis och ev
annan geografisk
uppdelning. Görs i
samband med VAutbyggnad 2026-2029.
(Eventuellt tidigareläggs
vissa delar av VA-etapper)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-02-02
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§ 6/2021

Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil (Dnr
KS2021/0086)
Kommunen har under lång tid haft omvandling av äldre detaljplaner i Tjuvkil som ett mål. Det
innebär att de äldre detaljplanerna som var ämnade för fritidshusbebyggelse ska ersättas av nya
detaljplaner med syfte att möjliggöra åretruntboende. 2018-11-15 (Dnr KS2018/1671)
beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i Tjuvkil som då
följer en utbyggnadsordning av vatten och avlopp. Utbyggnadsordningen inom området av
vatten och avlopp har tvingats ändras av tekniska skäl. Syftet är att detaljplaneringen ska följa
utbyggnaden av vatten och avlopp. Ett nytt beslut bör tas som säger att prioriteringsordningen
för omvandling av gällande detaljplaner följer tidplanen för utbyggnaden av vatten och avlopp.
Utbyggnaden för VA samt beslut om start av detaljplaner beslutas politiskt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil
Bilaga bilaga tjänsteskrivelse Tjuvkil prioriteringsordning

Beslut
Prioriteringsordning avseende detaljplanering i Tjuvkil ska följa utbyggnaden av
vatten och avlopp. Framtida ändringar i prioriteringsordningen kommer att beslutas
genom politiskt beslut av utbyggnad av vatten och avlopp.
__________
Expedieras till:

Stina Gunnarsson, projektenheten, Henrik Johansson, planenheten

För kännedom till:

Fredric Norrå, SOU och Sten-Ove Dahllöf, VA-teknik

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 6/2021

Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil (Dnr
KS2021/0086)
Kommunen har under lång tid haft omvandling av äldre detaljplaner i Tjuvkil som ett mål. Det
innebär att de äldre detaljplanerna som var ämnade för fritidshusbebyggelse ska ersättas av nya
detaljplaner med syfte att möjliggöra åretruntboende. 2018-11-15 (Dnr KS2018/1671)
beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i Tjuvkil som då
följer en utbyggnadsordning av vatten och avlopp. Utbyggnadsordningen inom området av
vatten och avlopp har tvingats ändras av tekniska skäl. Syftet är att detaljplaneringen ska följa
utbyggnaden av vatten och avlopp. Ett nytt beslut bör tas som säger att prioriteringsordningen
för omvandling av gällande detaljplaner följer tidplanen för utbyggnaden av vatten och avlopp.
Utbyggnaden för VA samt beslut om start av detaljplaner beslutas politiskt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil
Bilaga bilaga tjänsteskrivelse Tjuvkil prioriteringsordning

Beslut
Prioriteringsordning avseende detaljplanering i Tjuvkil ska följa utbyggnaden av
vatten och avlopp. Framtida ändringar i prioriteringsordningen kommer att beslutas
genom politiskt beslut av utbyggnad av vatten och avlopp.
__________
Expedieras till:

Stina Gunnarsson, projektenheten, Henrik Johansson, planenheten

För kännedom till:

Fredric Norrå, SOU och Sten-Ove Dahllöf, VA-teknik

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Handläggarens namn
Henrik Johansson
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Prioriteringsordning plan och vatten och avlopp i Tjuvkil (Dnr
KS2021/0086-1)
Sammanfattning
Kommunen har under lång tid haft omvandling av äldre detaljplaner i Tjuvkil som ett mål. Det
innebär att de äldre detaljplanerna som var ämnade för fritidshusbebyggelse ska ersättas av nya
detaljplaner med syfte att möjliggöra åretruntboende. 2018-11-15 (Dnr KS2018/1671)
beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i Tjuvkil som då
följer en utbyggnadsordning av vatten och avlopp. Utbyggnadsordningen inom området av
vatten och avlopp har tvingats ändras av tekniska skäl. Syftet är att detaljplaneringen ska följa
utbyggnaden av vatten och avlopp. Ett nytt beslut bör tas som säger att prioriteringsordningen
för omvandling av gällande detaljplaner följer tidplanen för utbyggnaden av vatten och avlopp.
Utbyggnaden för VA samt beslut om start av detaljplaner beslutas politiskt.
Juridisk bedömning
Beslutet är endast kommunens ställningstagande för arbetsordningen med prioritering av
detaljplaner.
Bakgrund
2018-11-15 beslutade kommunstyrelsen en prioriteringsordning avseende planläggning i
Tjuvkil. Utbyggnaden av vatten och avlopp har ändrats av praktiska skäl, därmed
överensstämmer den inte längre med den beslutade prioriteringsordningen.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens förslag är att ersätta det tidigare beslutet med att prioriteringsordningen
avseende detaljplanering ska följa utbyggnaden av vatten och avlopp. Detta innebär konkret att
efter den nu pågående omvandlingsplanen ”Område A” (Stenstavägen) kommer gällande
detaljplan för Tofteberget att omvandlas, men enbart om det visar sig möjligt att med hänsyn
till VA och övriga förhållanden utöka byggrätterna. Om det uppkommer förhållanden
(exempelvis geotekniska, bergstekniska, VA-dimensionering) som visar att det är olämpligt
med ökade byggrätter kommer istället den detaljplan som geografiskt stämmer med
nästkommande VA-etapp att prioriteras. Se kartbilaga.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planärendena är angivna investeringstidplanen.
ADRESS
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utbyggnad av vatten och avlopp är viktigt för ett hållbart samhälle med rena hav för nuvarande
och kommande generationer.

Bedömning utifrån politiska styrdokument
Planärendena är angivna investeringstidplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Omvandlingsplanerna följer utbyggnaden av vatten och avlopp. Det gör att det finns en
stringens att möjliggöra utökad byggrätt när vatten och avlopp kopplas in.

Ekonomisk bedömning
Det här beslutet medför inga kostnader eller intäkter utan hanteras inom respektive projekt när
det gäller VA-utbyggnad och detaljplaner.
Förslag till beslut
Prioriteringsordning avseende detaljplanering i Tjuvkil ska följa utbyggnaden av
vatten och avlopp. Framtida ändringar i prioriteringsordningen kommer att beslutas
genom politiskt beslut av utbyggnad av vatten och avlopp.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Stina Gunnarsson, projektenheten, Henrik Johansson, planenheten

För kännedom till:

Fredric Norrå, SOU och Sten-Ove Dahllöf, VA-teknik
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Handläggarens namn
Ulf Liljankoski
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Antagande av Ändring av Detaljplan för Båtmansgärdet servicelägenheter (Dnr KS2019/0101-27)
Sammanfattning
I denna tjänsteskrivelse är förvaltningens förslag till beslut att anta Ändring av "Detaljplan för
Båtmansgärdet - servicelägenheter-".
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och Samlingslokal (S1)
istället för enbart bestämmelsen Samlingslokal (S1). Detta då ett bygglov för kontor kräver att
fastigheten omfattas av användningsbestämmelsen för kontor i detaljplan.
Ändringen innefattar:
≠ Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).
Planändringen har initierats och finansierats av berörd fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 6§ plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
Bakgrund
Ändringen av detaljplanen har aktualiserats då ägaren av fastigheten, det kommunala bolaget
Bokab, har för avsikt att etablera sitt kontor i befintlig byggnad.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet möjliggör bygglov för utökad mark för verksamheter, detta kan härledas till
kommunstyrelsens resultatmål 11 avseende ”Planberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplan bedöms ej påverka hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030 på
ett negativt sätt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Ändringen av detaljplanen följer kommunens styrdokument. Det styrdokument som
framträder tydligast är Parkeringsnorm. Del av Plan för smart och effektiv parkering (antagen i
kommunfullmäktige 2019-12-05 § 301). Kravet och möjligheter till parkering, i enlighet med
parkeringsnormen, uppfylls av detaljplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen kan medföra följande för fastighetsägaren:
≠ Utökade möjligheter att utveckla verksamheten.
≠ Utökade möjligheter att utveckla fastigheten.
Planändringen kan medföra följande för angränsande fastigheter:
≠ Oro för ökad trafik och oro för negativa trafiksäkerhetsaspekter.
Ekonomisk bedömning
Planändringen har initierats och finansierats av berörd fastighetsägare.
Förslag till beslut
1. Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter-" i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd
av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.

Fredric Norrå
Verksamhetschef, Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef, Samhälle och utveckling

Expedieras till:

Ulf Liljankoski, planarkitekt, Plan
Gunilla Carlsson Gremner, registrator, Plan
Anna Hedlin, Administratör Plan
Lars Pettersson, VD, Bokab
Daniel Åhman, Mark- & exploateringsingejör, Bokab

För kännedom till:

Henrik Johansson, Enhetchef, Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef, Planering och myndighet
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ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER
Plankarta till vänster innefattar samtliga ändringar som redovisas nedan, och
ersätter följande plankarta: "Detaljplan för Båtmansgärdet -servicelägenheter-"
(detaljplan nr Kungälv 1774, aktnnr 148-P92/21).
Nedan beskrivs ändringen som utförts på originalkartan.
Inom denna gräns har ändringar utförts.

Ny bestämmelse

Befintlig bestämmelse

Ersatt med

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är 5 år.

Diarienummer

ANTAGANDEHANDLING

KS2019/0101

Planhandlingar består av:
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Grundkarta (ingår i plankarta)
Fastighetsförteckning

Ändring av "Detaljplan för
Båtmansgärdet -servicelägenheter-"

Illustrationskarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planprogram
Samrådsredogörelse planprogram

Standardförfarande
Samrådshandling

2020-06-04
Granskningshandling

2020-09-29
Antagen

2021-02-17, § XX
Laga kraft

20xx-xx-xx

Henrik Johansson
enhetschef plan

Ulf Liljankoski
planarkitekt

Sektor Samhälle och utveckling
Upprättad av
Ulf Liljankoski

Aktnummer:
148-P92/21
DP-nummer:
Kungälv 1774
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ÄNDRING AV DETALJPLAN
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ANTAGEN AV Välj ett objekt. Klicka här för att ange datum.
LAGA KRAFT Klicka här för att ange datum.
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs
vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för omfattande, om
syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och tydlighetskrav
gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att
ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
x
x

Plankarta med ändrade planbestämmelser
Planbeskrivning ändring (denna handling)

Övriga handlingar:
x

Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades mars 2019. Den handläggs med standardförfarande i
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Ändringen av detaljplanen har aktualiserats då ägaren av fastigheten, det kommunala bolaget
Bokab, har för avsikt att etablera sitt kontor i befintlig byggnad.

Syfte
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och Samlingslokal (S1)
istället för enbart Samlingslokal (S1).
Ändringen innefattar:
x

Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 148-P92/21) vann laga kraft 1992-12-02. Genomförandetiden
gick ut 1997-12-02.

Avgränsning

Figur 1: Ändringsområde markerat med svart linje.
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Figur 2: Ändringsområde markerat med grön linje. I bakgrunden syns gällande detaljplanebestämmelser.

Planbestämmelser
För området som omfattas av ändringen gäller markanvändningsbestämmelsen S1
(samlingslokal).

Figur 3: Gällande markanvändningsbestämmelse: S1 (Samlingslokal)

Lämplighetsprövning
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning
enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig
lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de
planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans
syfte. Syftet med gällande plan är ”att tillgodose behovet av servicelägenheter i det centrala
Kungälv.”
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Detta angivna syftet bedöms ej motverkas eller påverkas på ett negativt sätt, då ändringen inte
omfattar det område som planlagts för servicelägenheter.
Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till ändring.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
Denna ändring innebär att markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).
I övrigt fortsätter befintliga egenskapsbestämmelser att gälla inom ändringsområdet.
Befintlig bestämmelse

Ny bestämmelse
ersatt med

Samlingslokal

Samlingslokal och Kontor

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka om
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)).
Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en
betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet.
Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i
miljöbedömningsförordningen. Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk
miljöbedömning därmed inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i planbeskrivningen (4
kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).
Undersökning av betydande miljöpåverkan har utförts. Kommunen har i särskilt beslut i samband med
beslut om samrådet avgjort att genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas
(6 kap. 8 § MB).
Ingen strategisk miljöbedömning har utförts, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.
Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.
Skälen för bedömningen i frågan skall anges här i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § PBL).
Skälen är att inget tyder på att ändringen av detaljplan medför en väsentlig påverkan på ett eller flera
miljövärden som man inte på ett enkelt sätt kan överblicka eller åtgärda.
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Parkering
Parkering ska lösas i enlighet med kommunens gällande parkeringsnormer. En beräkning visar på
att fastigheten har tillräckliga ytor för att lösa parkering för såväl bilparkering som
cykelparkering 1.

Radon
I gällande översiktsplan påpekas att: ”Sedan tidigare är det känt att delar av Kungälvs tätort samt
norrut längs Göta älv är högriskområde.
Ingen kartering av radonrisk har hittats. Risk för radon bör utredas i bygglovsskedet.
Alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare. Vid
behov ska radonhalten mätas. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska
åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om
detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten2.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år.
Motivering till vald genomförandetid: Inflyttning av kontor kräver ingen större ansträngning och bedöms
kunna göras relativt omgående. En genomförandetid på 5 år bedöms därmed som rimligt.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ulf Liljankoski
Sonny Hellstrand

Planarkitekt
Bygglovshandläggare

Samhälle och utveckling
Samhälle och utveckling

Kungälvs kommun 2021-02-17
För Samhälle och utveckling

Ulf Liljankoski
planarkitekt

Henrik Johansson
enhetschef plan

1

Kungälvs kommun. Utredning avseende krav på parkeringsplats för bil och cykel, Trädgårdsgärdet 7. 2020.
Arbetsmiljöverket. Radon. Hämtad 2020-05-19. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-ochluftfororeningar/radon/
2
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Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet -servicelägenheter-"
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslaget, daterat 2020-06-04 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11, under
tiden 15 juli 2020 till 26 augusti 2020 på Kundcenter i Stadshuset.

Innehåll
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER .................................................................................... 2
STATLIGA MYNDIGHETER .......................................................................................................... 2
FASTIGHETSÄGARE ..................................................................................................................... 2
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER .................................................................................................. 3
FÖRSLAG TILL BESLUT ............................................................................................................... 4
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 2 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter. Från
privatpersoner och föreningar har det inkommit 1 yttranden.

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER

För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2019/0101.

STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen, 2020-07-22
Länsstyrelsen synpunkter:

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett
antagande av ändring av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Kommunens svar:
Noteras.

Lantmäteriet, 2020-08-25
Lantmäteriets synpunkter:

Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget och godkänner därför planförslaget i dess nuvarande skick, så att
det finns möjlighet för kommunen att utesluta granskningsskedet i planprocessen
Kommunens svar:
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE

Se bilaga för utökad information. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i bilagan.

Synpunktsförfattare 1, 2020-08-20
Synpunktsförfattarens synpunkter:

Synpunktsförfattaren har varit i kontakt med Bokab (ägare av fastigheten Trädgårdsgärdet 7 som omfattas av denna
detaljplaneändring) gällande parkering kopplad till Trädgårdsgärdet 7. Bokab har, enligt synpunktsförfattaren, uppgett
att de inte kommer att utöka antalet parkeringsplatser mot Bagaregatan. Synpunktförfattaren befarar dock att
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fastigheten Trädgårdsgärdet 7 kan byta ägare i framtiden och vill därför få med en reservation i detaljplanen om att det
inte ska anläggas fler parkeringsplatser mot Bagaregatan på fastigheterna Trädgårdsgärdet 6 & 7.
Synpunktförfattaren anger följande anledningar

x

Det sker en generationsväxling i husen på Bagaregatan. Med andra ord är det fler
barn i rörelse i området än på många år, och då ska inte ökad biltrafik gynnas.

x

Fler bilar kan leda till fler olyckor. Som tur är har inga barn varit inblandade, men jag

har fått både staket och brevlåda påbackade från bilar som backat ut från befintlig parkering på
Trädgårdsgärdet 7.

x

Kommunen har ett boende i fastigheten Trädgårdsgärdet 6 och periodvis har det
varit stökigt utanför, framförallt vid parkeringsplatserna.

Synpunktförfataren anser att det vore mot all sund samhällsplanering att dra in ytterligare trafik i detta bostadsområde,
som redan är flitigt trafikerat av besökare till äldreboendet Båtmansgärde.
Inom nära räckhåll på andra sidan gatan vid Liljedal finns hundratals parkeringar och vid Älvmagasinet finns
ytterligare fler parkeringsplatser.
Om det ska anläggas fler parkeringsplatser anser jag att de skall anläggas mot Trädgårdsgatan.
Kommunens svar:
I denna planändring ändras inte förutsättningarna för trafik eller parkering i jämförelse med hur förutsättningarna ser
ut i gällande detaljplan. I gällande detaljplan för Samlingslokal (S1) ställs samma krav på parkering som vid föreslagen
ändring till Samlingslokal och Kontor (S1K). Kravet på parkeringar ökar med andra ord inte på grund av
planändringen.
Trafiksäkerhet och barnsäkerhet är fråga som bedrivs aktivt inom kommunen. Trafiken regleras av lokala
trafikföreskrifter och inget som är lämpligt att reglera i en detaljplan om det inte finns särskilda skäl. Skulle nya
parkeringsplatser anläggas så tas alltid hänsyn till trafiksituationer och trafiksäkerhet. I detta fall bedöms befintliga
parkeringsplatser som tillräckliga.
I gällande detaljplan bedöms tillräckligt utrymme finnas för att arbete med eventuella behov av utökad trafiksäkerhet,
därav bedöms planområdet inte behöva utökas för att hantera frågan ytterligare.
Att det upplevts som stökigt utanför Trädgårdsgärdet 6 är inget detaljplanen kan påverka, utan en dialog mellan
fastighetsägarna/verksamhetsutövare/boende uppmuntras och i extrema fall är det en polisiär fråga.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
x Inga kvarstående synpunkter.
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:

x

Förtydligande avseende parkeringsbehov inom fastigheten Trädgårdsgärdet 7.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen

SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I
PLANFÖRSLAGET
x Samtliga sakägare bedöms ha blivit tillgodosedda.

dring av "Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter-" - KS2019/0101-27 Antagande av Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter-" (fastigheten Trädgårdsgärdet 7) : 03. Tradgardsgardet-7-samrådsredogörelse-ANTAGANDE

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med detta föreslås att planförslaget godkänns för granskning enligt PBL (2010:900) 5:18.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 29 september 2020

Ulf Liljankoski
planarkitekt

Henrik Johansson
enhetschef plan
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Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet -servicelägenheter-"
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Det rubricerade förslaget daterat 2020-09-29 har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen
(PBL 5:18), mellan den 22 oktober 2020 och den 5 november 2020 (förlängt till 15 november 2020 till
sakägare som fått handlingarna sent p g a försenad postgång) i Stadshuset och på kommunens webbplats.
Fastighetsägare kontaktades brevledes.

Innehåll
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER .................................................................................... 2
STATLIGA MYNDIGHETER .......................................................................................................... 2
Länsstyrelsen, 2020-10-27 ............................................................................................................. 2
Lantmäteriet, 2020-11-04 ............................................................................................................... 3
REGIONALA ORGAN ..................................................................................................................... 3
Bohusläns museum, 2020-11-02................................................................................................... 3
FASTIGHETSÄGARE ..................................................................................................................... 3
Synpunktsförfattare G1, 2020-11-02 ............................................................................................ 3
Synpunktsförfattare G2, 2020-11-12 (förlängd remisstid till 2020-11-15)............................... 4
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER .................................................................................................. 4
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET ....................................................................................... 4
SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I
PLANFÖRSLAGET.......................................................................................................................... 5

Till samhälle och utveckling har nedanstående yttranden, vilka sammanfattas och kommenteras, inkommit
under granskningstiden.
Under granskningstiden har det inkommit 3 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt 2 yttrandena från privatpersoner.
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2019/0101.
För yttranden inkomna i samrådsskedet hänvisas till samrådsredogörelsen.
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen, 2020-10-27
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
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Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Synpunkter på granskningshandlingen i övrigt
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen.
Kommunens svar:
Noteras.
Lantmäteriet, 2020-11-04
Lantmäteriets synpunkter:
Lantmäteriet har inget att erinra.
Kommunens svar:
Noteras.
REGIONALA ORGAN
Bohusläns museum, 2020-11-02
Länsstyrelsens samlade bedömning
Vi har inget att invända mot syftet och det berör inte någon registrerad fornlämning. Därför har vi inget att
invända mot planförslaget.
Om det däremot blir aktuellt att förändra byggnadens exteriör vill vi gärna yttra oss med tanke på dess
kulturhistoriska värde.
Kommunens svar:
Noteras.
Gällande förändring av byggnadens exteriör är det inget förändrad av planändringen. Byggnaden har i
gällande detaljplan (även efter ändringen) bestämmelser om att byggnaden inte får förvanskas. I
bygglovsskede beaktas dessa frågor.
FASTIGHETSÄGARE
Se bilaga för utökad information om sakägare. Numrering av synpunktsförfattare följer nummerordningen i
bilagan.
Synpunktsförfattare G1, 2020-11-02
Synpunktsförfattarens synpunkter:
Synpunktsförfattaren har varit i kontakt med Bokab (ägare av fastigheten Trädgårdsgärdet 7 som omfattas
av denna detaljplaneändring) gällande parkering kopplad till Trädgårdsgärdet 7. Bokab har, enligt
synpunktsförfattaren, uppgett att de inte kommer att utöka antalet parkeringsplatser mot Bagaregatan.
Synpunktförfattaren befarar dock att fastigheten Trädgårdsgärdet 7 kan byta ägare i framtiden och vill
därför få med en reservation i detaljplanen om att det inte ska anläggas fler parkeringsplatser mot
Bagaregatan på fastigheterna Trädgårdsgärdet 6 & 7.
Synpunktförfattaren anger följande anledningar
x

Det sker en generationsväxling i husen på Bagaregatan. Med andra ord är det fler

barn i rörelse i området än på många år, och då ska inte ökad biltrafik gynnas.
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x
x

Fler bilar kan leda till fler olyckor. Som tur är har inga barn varit inblandade, men jag

har fått både staket och brevlåda påbackade från bilar som backat ut från befintlig parkering på
Trädgårdsgärdet 7.
Kommunen har ett boende i fastigheten Trädgårdsgärdet 6 och periodvis har det

varit stökigt utanför, framförallt vid parkeringsplatserna.
Synpunktförfataren anser att det vore mot all sund samhällsplanering att dra in ytterligare trafik i detta
bostadsområde, som redan är flitigt trafikerat av besökare till äldreboendet Båtmansgärde.
Inom nära räckhåll på andra sidan gatan vid Liljedal finns hundratals parkeringar och vid Älvmagasinet finns
ytterligare fler parkeringsplatser.
Om det ska anläggas fler parkeringsplatser anser jag att de skall anläggas mot Trädgårdsgatan.
Kommunens svar:
I denna planändring ändras inte förutsättningarna för trafik eller parkering i jämförelse med hur
förutsättningarna ser ut i gällande detaljplan. I gällande detaljplan för Samlingslokal (S1) ställs samma krav på
parkering som vid föreslagen ändring till Samlingslokal och Kontor (S1K). Kravet på parkeringar ökar med
andra ord inte på grund av planändringen.
Trafiksäkerhet och barnsäkerhet är fråga som bedrivs aktivt inom kommunen. Trafiken regleras av lokala
trafikföreskrifter och inget som är lämpligt att reglera i en detaljplan om det inte finns särskilda skäl. Skulle
nya parkeringsplatser anläggas så tas alltid hänsyn till trafiksituationer och trafiksäkerhet. I detta fall bedöms
befintliga parkeringsplatser som tillräckliga.
I gällande detaljplan bedöms tillräckligt utrymme finnas för att arbete med eventuella behov av utökad
trafiksäkerhet, därav bedöms planområdet inte behöva utökas för att hantera frågan ytterligare.
Att det upplevts som stökigt utanför Trädgårdsgärdet 6 är inget detaljplanen kan påverka, utan en dialog
mellan fastighetsägarna/verksamhetsutövare/boende uppmuntras och i extrema fall är det en polisiär fråga.
Synpunktsförfattare G2, 2020-11-12 (förlängd remisstid till 2020-11-15)
Synpunktsförfattarens synpunkter:

1. Synpunktförfattaren vill inte ha parkeringar mot Bagaregatan på grund av ökad trafik och det är ju flera
barnfamiljer där idag. Ta istället bort parkeringarna från Trädgårdsgärdet 6 och 7 mot Bagaregatan.
Förslagsvis så lägger ni dom mot Trädgårdsgatan istället.
2. Det är ju ännu bättre att använda Liljedals parkeringsplatser (100 lediga varje dag).
3. Förmodar att Kungälvs kommun tänker på miljön och inte åker biltrafiken i city.
Handeln i Kungälv är ju borta.

Kommunens svar:

1. Se svar till synpunktsförfattare G1.
2. Generellt finns det krav på fastighetsägare att lösa parkeringsbehovet på sin egen fastighet. Går inte detta
finns möjlighet till bland annat parkeringsköp. Parkeringsköp bedöms, i denna ändring, dock enbart aktuellt
om parkeringsbehovet inte hade kunnat lösas inom fastigheten. Bedömningen är att parkeringen går att lösa
inom fastighet. Sedan görs lämplighetsbedömningar av placering av parkeringsplatser i bygglovsskedet.
3. I varje detaljplan görs en undersökning om betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att ändringen av
detaljplanen inte påverkar miljö på ett sådant sätt att det inte enkelt kan överblickas eller åtgärdas. Platsen
bedöms även ligga i centrum av Kungälv och i anslutning till god kollektivtrafik. Därav har även
parkeringsnormen utgått från det lägsta miniantalet avseende krav på parkeringar.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
x Inga kvarstående synpunkter.
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några förändringar av planförslaget.
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5(5)
SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I PLANFÖRSLAGET
x

Samtliga sakägare bedöms ha blivit tillgodosedda då frågorna hanterats och detaljplanen i sig inte bedöms
medföra negativa konsekvenser.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 17 februari 2021

Ulf Liljankoski
planarkitekt

Henrik Johansson
enhetschef plan
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1

Allmänt

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under
processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att
kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen
eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats
(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens
identifiering av omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och
redovisa de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt
för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan
anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning
ska tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.
Den aktuella planens syfte
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och
Samlingslokal (S1) istället för enbart Samlingslokal (S1).
Ändringen innefattar:
x Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).
Planens handläggare

Planens handläggare är Ulf Liljankoski, planarkitekt.
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2

Beskrivning av planområdet och omgivningen

Planområdet är beläget i centrala Kungälv. Ändringen omfattar fastigheten
Trädgårdsgärdet 7.
2.1

Lokalisering

Fastigheten är belägen ca 300 meter från gamla centrum (Västra gatan) och ca 1000
meter från Kungälv resecentrum.
I anslutning till området ligger Göteborgskex-kexfabrik.

Figur 1: Ändringsområde markerat med svart linje.
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Figur 2: Ändringsområde markerat med grön linje. I bakgrunden syns gällande
detaljplanebestämmelser.

2.2

Ändringsområdet

Inom ändringsområdet finns idag lokaler som används som samlingslokaler.

Figur 3: Plangränsen markerat med rött. Inom gulmarkerat område ändras
markanvändningen.
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3

Andra planer för planområdet och dess närhet

För planområdet gäller översiktsplan ”Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun”,
antagen av kommunfullmäktige 2012-01-19. Planområdet ligger inom pågående
markanvändning ”Serviceort”.
För området gäller detaljplan (aktnummer 148-P92/21), laga kraft 1992-12-02.

4
4.1

Förändrad markanvändning
Markanvändning enligt förslaget

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och
Samlingslokal (S1) istället för enbart Samlingslokal (S1).

Befintlig markanvändningsbestämmelse

Ny markanvändningsbestämmelse
ersätts med

Samlingslokal

5

Samlingslokal och Kontor

Miljöpåverkan

Vänstra kolumnen i nedanstående tabell består av en checklista över möjlig
miljöpåverkan till följd av detaljplanering (dvs ej specifik för aktuell detaljplan) samt en
bedömning av om dessa typer av miljöpåverkan kan uppstå i aktuell detaljplan.
Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad som är ”miljöfrågor” och vad som
inte är det. I checklistan finns flera gränsfall, dvs aspekter som inte med självklarhet
uppfattas som miljöfrågor. De finns med för att vara på den säkra sidan att fånga upp
frågor som skulle kunna ge miljöpåverkan.
I efterföljande kapitel ”Bedömning” redovisas emellertid endast vad som bedöms vara
”miljöfrågor”. Kapitel ”Bedömning” utgår från kapitlet ”Miljöpåverkan” och
sammanfattar planärendets viktigaste aspekter av miljöfrågor.
Checklista över möjlig miljöpåUppskattning om miljöpåverkan enligt
verkan till följd av detaljplanering checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan
samt motivering till denna bedömning
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Ja/nej/
osäkert

Motivering/Kommentar

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP?

Nej

Planområdet ligger inom pågående
markanvändning ”Serviceort”. Den
utökande markanvändningen med
Kontor bedöms ligga inom redovisad
markanvändning.

Kommer planen i konflikt med annan
planering som berör planområdet?

Nej

Användningen förändrar invändning
användning av befintliga lokaler.

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Ja

Med bestämmelsen kontor innebär det
att trafiken till området och närliggande
område förväntas öka med cirka tre
bilar. Vägar och parkering är dock
redan etablerad i anslutning till området.

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Påverkas lagenligt skyddad natur:
Natura 2000, riksintressen, reservat,
strandskydd, biotopskydd (även
generella) eller föreslagen skyddad
natur?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas i lag skyddade eller särskilt
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv,
fridlysta, rödlistekategori CR, EN,
VU)?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas områden utpekade i
standardiserad naturvärdesinventering,
klass 1-3?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas övrig skyddsvärd natur
Nej
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt
känsligt område, ansvarsarter,
skyddsvärda träd)?

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

5.1

5.2

Planering

Sammanvägning med
effekter orsakade av
näraliggande planer

Finns det andra aktuella planer, i
närheten av aktuell detaljplan, vars
effekter bör vägas in i behovsbedömningen (kumulativ effekt)?

5.3

Naturmiljö
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Påverkas känsliga ekologiska,
Nej
hydrologiska eller geologiska
processer, eller speciella livsmiljöer av
värde för biologisk mångfald?

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som Nej
kan utgöra spridningsvägar för djur och
växter?

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Påverkas lagenligt skyddade områden
(naturreservat, strandskydd),
riksintresse för friluftsliv eller
föreslagen skyddad natur?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas värdefullt rekreationsområde
(naturvårdsprogram, vandringsleder
m m)?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas något lokalt grönområde, dvs Nej
område av (potentiellt) värde för
rekreation men som ej finns utpekat?

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

5.4

Rekreation och friluftsliv

Påverkas tillgänglighet till
grönområden eller rekreation?
Påverkas gröna kilar/grönstruktur?
Ja/nej/
osäkert

Motivering

Risk för översvämningar?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark
genom utsläpp, mekaniska ingrepp,
ändrade flöden eller sedimentation?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

5.5

Vatten
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Påverkas vattenskyddsområde eller
annan vattentäkt?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Förändrade infiltrationsförhållanden?

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Förändras grundvattennivån?

Påverkas flöden eller skapas
sedimentation i ytvattnet?
(Angående risk för översvämningar: Se
6.3 Säkerhet)
Påverkas miljökvalitetsnorm?
Påverkas status enligt vattenöversikten?

Innebär planen markavvattning eller
vattenverksamhet?

Nej

Berörs befintligt
markavvattningsföretag?

5.6

Kulturmiljö

Ja/nej/
osäkert

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.
Motivering

Påverkas område/objekt av riksintresse Nej
för kulturvärden?
Påverkas byggnadsminne?

Nej

Påverkas fornlämningar/kulturlämningar?

Nej

Påverkan på område/objekt i
kulturmiljöprogram eller
bebyggelseinventeringen?

Ja

Påverkas övrigt skyddsvärt
kulturlandskap eller område/objekt
med stora kulturvärden?

Befintlig byggnad har i gällande
detaljplan en q-bestämmelse, och
omfattar ”Värdefull miljö. Ändring får
ej förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen.”
Denna bestämmelse fortsätter gälla även
efter denna ändring av detaljplan.
Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
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sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.
Påverkas område/objekt av
industriminneskaraktär?
5.7

Visuell miljö

Betydande förändringar i stads- eller
landskapsbild?

Nej
Ja/nej/
osäkert

Motivering

Nej

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Påverkas område med värdefull eller
karaktäristisk landskapsbild?
Påverkas element, som är viktiga för
stads- eller landskapsbilden?
5.8

Hushållning med
naturresurser

Påverkas område som är värdefullt för
annan markanvändning i eller utanför
planområdet, direkt eller indirekt
(jordbruksmark, skogsmark,
vattenskyddsområde etc)?

Nej

Är aktiviteterna resurs- eller
energislukande?

Nej

Gynnas eget bilåkande på bekostnad av
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik?
5.9

Hälsa och säkerhet

Risk för skred, ras eller erosion?

Nej

Förekommer radon i potentiellt
hälsoskadliga mängder?

Osäkert

Risk för radon behöver utredas bör
utredas i bygglovsskedet. Ingen
kartering av radonrisk har hittats.
I gällande översiktsplan påpekas att:
”Sedan tidigare är det känt att delar av
Kungälvs tätort samt norrut längs Göta
älv är högriskområde.

Finns farliga ämnen i marken?

Nej
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prövades lämplig för
markanvändningen samlingslokaler. Det
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är därför osannolikt att marken är
förorenad.
Överskrids rikt- och gränsvärden för
ljudnivåer?

Nej

Förändras ljudnivåerna?

Risk för störande vibrationer?

Nej

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid
trafikolycka?

Nej

Påverkas trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter?

Osäker

Planens genomförande bedöms inte
innebära en betydande miljöpåverkan
som väsentligt påverkar på ett sådant
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

En ökad användning av lokalerna kan
medföra ökad trafik på daglig basis.
Planens genomförande bedöms dock
inte innebära en betydande
miljöpåverkan som väsentligt påverkar
på ett sådant sätt att det inte på ett
enkelt sätt kan överblickas eller
åtgärdas.

Förekommer elektriska fält eller
magnetfält som kan ge upphov till
hälsoskadlig exponering?

Nej

Bländande ljussken?

Nej

Skuggor?
Underskrids rekommenderade skyddsavstånd till djurhållning?

Nej

Stark lukt?

Kanske

Det finns risk för kraftig lukt då det i
angränsande detaljplanplan (Gärdet 1:3)
planeras ett E-område för
avloppspumpstation tvärs över
Trädgårdsgatan. Detta är dock inget
som bedöms påverkar användningen i
denna detaljplan då det blir kontor och
inte bostäder.
Planens genomförande bedöms därmed
inte innebära en betydande
miljöpåverkan som väsentligt påverkar
på ett sådant sätt att det inte på ett
enkelt sätt kan överblickas eller
åtgärdas.
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Ja/nej/
osäkert

Motivering

Utsläpp från trafik?

Nej

Planen ligger kollektiv nära och bedöms
inte innebära en betydande
miljöpåverkan som väsentligt påverkar
på ett sådant sätt att det inte på ett
enkelt sätt kan överblickas eller
åtgärdas.

Andra utsläpp, t ex från industriella
processer?

Nej

Överskrids nationella rikt- och gränsvärden och miljökvalitetsnorm?

Nej

5.10

Luft

Motivering

Social miljö

Ja/nej/
osäkert

Påverkas befintliga boende?

Osäkert

Planen angränsar till bostäder. Den nya
markanvändningen kan skapa mer
rörelse i form av gående och andra
trafikslag, samt parkering i anslutning
till lokalerna. Detta inträffar framförallt
under kontorstider. Mer rörelse kan
medföra ökad säkerhet i form av
”naturlig bevakning”.

Påverkas antalet personer som vistas i
området dagtid?

Ja

Markanvändningen kontor kan
förväntas öka antalet personer som
dagligen vistas i lokalerna till skillnad
från markanvändningen samlingslokaler
som inte uppmuntra till lika frekvent
användning.

Påverkas antalet personer som vistas i
området kvälls- och nattetid?

Ja

Kontor används framförallt under
dagtid. Ändringen från samlingslokaler
till kontor kan medföra att färre
personer vistas i lokalerna under
kvällstid.

5.11

Förändras ålders- eller socioekonomisk Nej
sammansättning?

Planens genomförande bedöms inte
innebära en förändring av ålders- och
socioekonomisk sammansättning som
väsentligt påverkar på ett sådant sätt att
det inte på ett enkelt sätt kan
överblickas eller åtgärdas.

Sänks områdets status?

Områdets status kan tänkas öka.

Nej
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Innehåller planen ensartade
upplåtelseformer, typer av bostäder,
storlekar och prisklasser?

Nej

Är området enhetligt när det gäller
bostäder, arbetsplatser, service, kultur
och andra fritidsaktiviteter?

Nej

Finns endast byggnader av ett slag med Nej
avseende på höjd, ålder, kvalitet,
tidsepok, prisklass och upplåtelseform?
Upplevs gång-/cykelstråken som
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt
från bostadshus eller nära snabbt
körande biltrafik?)

Nej

Är kollektivtrafikens hållplatser
otillgängliga och otryggt placerade?

Nej

Ökas barriäreffekter, går det att röra sig Nej
genom området på bara ett sätt?
Försvåras för fotgängare och cyklister? Nej

5.12

Nationella, regionala och
lokala miljömål

Motverkar planens genomförande av
nationella, regionala, lokala
miljömålen?

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Nej

Namn på dokument med lokala mål redovisas
nedan i kursiverad text. I dokumentet
”Kungälvs kommuns lokala miljömål”, under
återkommande rubriken ”Mål och strategier i
Kungälv”, framgår kortfattat resp dokuments
koppling till resp nationellt mål.

1. Begränsad klimatpåverkan.

Nej

Energiplan (2010), Ett energieffektivare
Kungälv – Nulägesanalys och strategi för
energieffektivisering (2011),
Vindbruksplan (2010), ÖP (2010),
Energikrav för nya kommunala lokaler
(2010)

2. Frisk luft. Energiplan (2010)

Nej

3. Bara naturlig försurning. Vatten-

Nej

översikt (1996), Energiplan (2010)
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Lokalisering nära Kungälv centrum.
Nära till busshållplats.
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4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996),
Miljöprogram för bostäder (2012)

Nej

5. Skyddande ozonskikt. Lokala

Nej

miljömål saknas

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010)

Nej

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt

Nej

(1996), Naturvårds- och friluftsplan
(2005), VA-policy (2016)

8. Levande sjöar och vattendrag.

Nej

Vattenöversikt (1996)

9. Grundvatten av god kvalitet.

Nej

Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon –
undersökning av grundvattentillgång
(2002)

10. Hav i balans samt levande kust och Nej
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö –
en kunskapsöversikt, Havet –
underlagsrapport till översiktsplan (1987)

11. Myllrande våtmarker. Lokala

Nej

miljömål saknas

12. Levande skogar, Naturvårds- och

Nej

friluftsplan (2005)

13. Ett rikt odlingslandskap.

Nej

Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP
(2010)

14. Storslagen fjällmiljö.
15. God bebyggd miljö. ÖP (2010),

Nej

Ej tillämpbar för Kungälv

Nej

Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårdsoch friluftsplan (2005), Energiplan (2010)

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- Nej
och friluftsplan (2005)

6

Alternativ

Under denna rubrik förs en diskussion om alternativ lokalisering eller utformning
jämfört med det förslag som redovisas
Alternativ
Ger nollalternativ mindre negativ
påverkan?

Ja/nej/
osäkert

Motivering

Nej

Lokalerna är befintliga. Ur ett
ekonomiskt perspektiv medför
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ändringen en bättre ekonomi för
kommunens bolag, då kontoret kan
flytta från hyrda lokaler till egna
befintliga lokaler.
Kan alternativa sätt att uppnå syftet
minska negativ påverkan?

Nej

Med ändringen av detaljplan kan
tomma lokaler användas på ett mer
effektivt sätt.

Kan annan lokalisering av
exploatering, utanför planområdet,
minska negativ påverkan?

Nej

Ändringen inryms inom befintliga
byggnad.

Kan alternativa lokaliseringar inom
Nej
planområdet minska negativ påverkan?
Kan ändrad utformning minska negativ
påverkan?

Ändringen inryms inom befintliga
byggnad.

7

Sammanfattande bedömning & Slutsats

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för
berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av
beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Medverkande tjänstemän
Ulf Liljankoski, planarkitekt, Planenheten
Fredrik Horn, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljöenheten

Kungälvs kommun 2020-06-04
För Samhälle och utveckling

Ulf Liljankoski
Planarkitekt

Fredric Norrå
tf Enhetschef Plan
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§ 7/2021

Antagande av Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet servicelägenheter-" (fastigheten Trädgårdsgärdet 7) (Dnr KS2019/0101)
I denna tjänsteskrivelse är förvaltningens förslag till beslut att anta Ändring av "Detaljplan för
Båtmansgärdet - servicelägenheter-".
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och Samlingslokal (S1)
istället för enbart bestämmelsen Samlingslokal (S1). Detta då ett bygglov för kontor kräver att
fastigheten omfattas av användningsbestämmelsen för kontor i detaljplan.
Ändringen innefattar:
≠ Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor).
Planändringen har initierats och finansierats av berörd fastighetsägare.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter-"
(fastigheten Trädgårdsgärdet 7)
Bilaga 01. Tradgardsgardet-7-plankarta-ANTAGANDE-2021-02-17
Bilaga 02. Tradgardsgardet-7-planbeskrivning-ANTAGANDE
Bilaga 03. Tradgardsgardet-7-samrådsredogörelse-ANTAGANDE
Bilaga 04. Tradgardsgardet-7-granskningsutlåtande-GRANSKNING
Bilaga 05. Tradgardsgardet-7-Undersökning av betydande miljöpåverkan-GRANSKNING
Bilaga Tradgardsgardet-7-granskningsutlåtande-bilaga-ANTAGANDE
Bilaga Tradgardsgardet-7-samrådsredogörelse-bilaga-ANTAGANDE
Förslag till beslut
1. Ändring av "Detaljplan för Båtmansgärdet - servicelägenheter-" i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd
av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.
__________
Expedieras till:

Ulf Liljankoski, planarkitekt, Plan
Gunilla Carlsson Gremner, registrator, Plan
Anna Hedlin, Administratör Plan
Lars Pettersson, VD, Bokab
Daniel Åhman, Mark- & exploateringsingejör, Bokab

För kännedom till:

Henrik Johansson, Enhetchef, Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef, Planering och myndighet

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Handläggarens namn
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2021-01-26

Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl (Dnr
KS2020/1064-2)
Sammanfattning
16 maj 2019 godkände kommunfullmäktige planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden
– Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna”. Planprogrammet anger att
Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder, kontor
och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplanearbetet. Syftet med
detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl är att skapa en sammanhängande stadskärna som
binder samman gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 400
nya bostäder.
Att upprätta en ny detaljplan är ett steg för att möjliggöra och konkretisera intentionerna i
planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom
Kungälvs stadskärna” (daterat 2019-05-20, godkänt av kommunfullmäktige 16 maj 2019).
Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande
länk i stadskärnan. Målet är att Nytorgstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet.
En ny detaljplan krävs för att juridiskt möjliggöra de intentioner som planprogrammet innebär
samt för att i enlighet med plan- och bygglagen pröva markanvändningen genom en samlad
bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen. Detta då gällande
detaljplanebestämmelser begränsar möjligheterna att utveckla området efter planprogrammets
intentioner. Förvaltningen föreslås ges i uppdrag att upprätta detaljplan för Nytorgstaden,
Tveten 1:1 m. fl
Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten vilket medför att detaljplanen
hanteras med ett utökat förfarande.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1: Preliminärt planområde för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl inom gul linje.

Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande stadskärna som binder samman
gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 400 nya bostäder.
Juridisk bedömning
För att konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan i enlighet med
plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 3 §. Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande.
Bakgrund
Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter.
16 maj 2019 godkände kommunfullmäktige planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden
– Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna” (daterat 2019-05-20).
Planprogrammet anger att Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en
blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för
detaljplanearbetet.
För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan
då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dessa möjligheter.
Verksamhetens bedömning
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan samt planprogrammet
”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna”.
Bedömningen är att planarbetet kan påbörjas.
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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
Detaljplanen bedöms ej påverka hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030 på ett negativt
sätt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen åtgärd är förenligt med kommunens gällande översiktsplan samt planprogrammet
”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna”.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Detaljplanens utgångspunkt är att möjliggöra och medföra följande för Kungälvs medborgare
och brukare:
≠ Nytorget ska stärkas och återbefolkas för att åter bli en samlande plats.
≠ Skapa boende som medger mångfald i området med hjälp av olika upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och prisklasser.
≠ Utveckla del av bottenvåningarna till ett aktivt och utåtriktat innehåll.
≠ Utveckla kontorsplatser i centrum för en ökad dagbefolkning.
≠ Stärk attraktiviteten på gator och torg med hjälp av en medveten gestaltning samt god
belysning.
≠ Skapa ett mer barnvänligt centrum med hjälp av lekfull stadsmöblering och fler platser
för barn och unga.
≠ Stärk områdets grönstruktur.
≠ Utveckla Uddevallavägen till den naturliga länken mellan Kongahälla och Liljedal.
Uddevallavägens nya utformning ska få det mentala avståndet mellan Kongahälla och
Liljedal att krympa.
≠ Förtätning av stadskärnan med fler bostäder nära arbetsplatser, skolor, verksamheter
och en fungerade kollektivtrafik bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda
2030.
≠ I norra änden av Nytorgstaden ligger Mimers gymnasium. Genom att utveckla
stadsdelen med attraktiva och trygga mötesplatser, påverkas indirekt även
gymnasieskolan på ett positivt sätt.
≠ Nytorgstaden ska utvecklas som en stadskärna och mötesplats för alla, oavsett
eventuella funktionshinder, platsen ska vara tillgänglig för alla.
≠ Inom Nytorgstaden ligger flera platser som har betydelse för kommunens kultur och
fritidsliv; Västra parken, Nytorget, Mimers kulturhus. Vid utvecklingen av stadsdelen
ska projektet genom att skapa stråk och mötesplatser främja allas möjlighet till
kulturupplevelser, bildning och en aktiv fritid. Genom samverkan med civilsamhället,
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föreningar och företag kommer stadsdelen att utvecklas för att bidra till en god fritid
och ett rikare kulturliv.
≠ Stadsdelen kommer att bidra till ett fungerande föreningsliv, kommunens attraktivitet
och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom
fritidsaktiviteter.
Detaljplanen förväntas medföra följande för fastighetsägarna:
≠ Möjlighet till fler bostäder.
≠ Möjligheter att utveckla befintliga och nya verksamheter.
≠ Nya möjligheter att utveckla fastigheterna.
Planändringen kan medföra följande för angränsande fastigheter, boende, verksamheter och
besökare i anslutning till området:
≠ Förbättrad bostadssituation.
≠ Ökad trygghet då fler personer bor och rör sig i området.
≠ Ökad trygghet och trivsel då de allmänna platserna utvecklas.
Eventuella orosmoment som kan uppstå under planarbetet:
≠ Oro för ökad trafik och negativa trafiksäkerhetsaspekter.
≠ Oro för problem med parkeringsmöjligheter.
≠ Oro för insyn i lägenheter.
≠ Oro för försämrats ljusinsläpp i lägenhet.
Samtliga orosmoment utreds och belyses under planarbetet och samråds med berörda.
Ekonomisk bedömning
Planarbetet finansieras av fastighetsägarna genom samverkansavtal där detaljplanekostnaderna
regleras.
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m. fl
i Kungälvs kommun enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 §7.
Fredric Norrå
Verksamhetschef, Planering och myndighet
Expedieras till:

Anders Holm
Sektorchef, Samhälle och utveckling

Ulf Liljankoski, planarkitekt, Plan
Stina Gunnarsson, projektledare, Projekt och programledning
Gunilla Carlsson Gremner, registrator, Plan
Anna Hedlin, Administratör Plan
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För kännedom till:

Henrik Johansson, Enhetchef, Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef, Planering och myndighet
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Planprogram för

Nytorgstaden
- Stadsutveckling och förtätning inom
- Kungälvs stadskärna

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING - PLAN
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MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från Samhälle &
utveckling och Program Kungälv stad har medverkat i
planprogramsarbetet. Förankring har skett i kommunplaneringens beredningsgrupp och styrgrupp.
Uppdragsledare för programmet har varit planarkitekt
Martin Hallberg.
Programhandlingen är
gemensamt utvecklad av:
- Programgrupp Kungälvs stad:
Cecilia Örtendahl, Andreas Rutgersson, Martin Hallberg
och Anders Pettersson, (Krook &Tjäder)
Arbetsgruppen innefattar kompetenser inom planering,
trafik, miljö, renhållning, skola, park och underhåll.
- Planenheten:
Linda Andreasson
Fotografer: Kungälvs kommun, om inget annat anges.

KONTAKTPERSONER
Uppdragsansvarig: Martin Hallberg
martin.forsmanhallberg@kungalv.se
Beställare: Program Kungälvs stad
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BILAGOR
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• Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 2018-06-08
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• Analys av lokalefterfrågan i Kungälv, NAI Svefa,

• Konsekvensanalys dagvatten, Sweco 2018-06-15

2018-03-09
• Luftmiljöutredning Kungälv centrum, SMHI, 2015-06-30
• 7UDoNDQDO\V.RQJDK¶OOD

• Kulturmiljöanalys 2018-05-28
• Sammanställning miljöfaktorer 2018-05-06

• Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige januari 2012
• Idealbild Kungälvs stadskärna, planeringsunderlag till ÖP
2010
• Kungälv tar form Stadens bebyggelsemönster, Håkan
Hökerberg 2003
• Värdeskapande stadsplanering, Spacescape 2016
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FÖRORD
Detta planprogram är ett första steg i utvecklingen av Nytorgstaden som sammanbindande länk i stadskärnan. Målet är att
Nytorgstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet.
Kungälv och regionen är inne i en mycket expansiv fas med stora
satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Det innebär en stor
efterfrågan på attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara stadsmiljöer i regionen. Genom att erbjuda en stadsdel med ett blandat innehåll och stora inslag av grönska ska denna bidra med en ny dimension
i Kungälvs stadskärna.
Kommunens vision för Kungälv är att skapa en mångfald av möjligheter för byggandet av en hållbar, attraktiv och framgångsrik stad.
Frågor som rör social bärighet och systemtänk skapar förutsättningar
för att Nytorgstaden ska vara en attraktiv och hållbar stadsdel – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
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Kapitel 1
INLEDNING
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1.1 SYFTE OCH MÅL
BAKGRUND
750 m

500 m

Enligt Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, ska Kungälvs
centrum utvecklas till en blandstad med särskilt hög
täthet. Utgångspunkten för planprogrammet har varit ett
fördubblat invånarantal i stadskärnan, från 3500 till 7000
personer, för att uppnå visionen. Det innebär ca 2 000
nya bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-27
att upprätta ett planprogram för området i stadskärnan
som nu kallas Nytorgstaden. Programmet ska vara underlag till flera detaljplaner och ge en helhetsbild över möjlig
och lämplig utbyggnad inom området Nytorgstaden.

Varför omvandling i Nytorgstaden?

Området runt Nytorget är centralt beläget och har
under många år förknippats med resande, i och med den
centrala bytespunkt busstorget har utgjort. Under 2018
flyttades dock denna funktion till det nya resecentrumet i
anslutning till Komarken, Kongahälla och E6. Detta innebär att ytan som omfattar busstorget frigörs för annan
användning. Platsen är belägen mitt i centrum och kan
bli startskott för en möjlig omvandling i planprograms
området.
Nytorgstaden ingår likt Kongahälla och Liljedal i den zon
som enligt översiktsplanen för Kungälv ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer sammanhållen bebyggelse med korta
avstånd ska eftersträvas. Utvecklingen av Nytorgstaden är
ett led i denna ambition. I detta arbete är grönstrukturen
en lika viktig del som bebyggelse- och trafikstrukturen.
Programområdet är lokaliserat mitt emellan gamla och nya stadskärnan i närhet till resecentrum
6
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I uppdraget ingår också att parallellt med framtagandet
av planprogrammet verifiera att det är genomförbart ur
ekonomisk synvinkel. För att kunna förverkliga visionen,
med beskrivna värden och kvaliteter och utifrån de förutsättningar, möjligheter och begränsningar som området
erbjuder.
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Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna
för omvandlingen av området här benämnt som Nytorgstaden till ett innerstadsområde av blandad karaktär. En
stadsdel som strävar efter att binda samman den gamla
staden i Liljedal med den nya i Kongahälla.

GAMLA
G
AML
A
MLA S
ST
STADEN
TADEN
TA

Planprogrammet ska ge förutsättningar för
en sammanhängande stadskärna.

I vilken Nytorgstaden utgör sista
”pusselbiten”.

Planprogrammet tas fram som ett underlag till kommande detaljplaner för området.

MIMERS HUS
US
NYTORGET
O

VISION
VÄSTRA PARKEN
V

Kungälv ska vara en unik tillgång i Göteborgsregionen
med en tät och levande stadskärna. Trivsel, trygghet
och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk skapar
en god livsmiljö.
Nytorgstaden ska vara en central stadsdel med närhet
till både vardagsservice, stadsliv och natur- och rekreationsområden.
Området ska vara rikt på variation och kontraster i
den byggda miljön och i mötet mellan Västra parken
och bebyggelse. Här finns miljöer som lockar både
barn och vuxna till lek och rörelse. Bebyggelsens
centrala läge och närhet till övriga delar av stadskärnan
ska tas tillvara och skapa förutsättningar för en god
boendemiljö.
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/lQJV+XYXGVWUnNHW¿QQVHWWDQWDO
målpunkter och stråk.

En del av dessa behandlas i planprogrammet.

Bostadsområde
Centralt huvudstråk

Genom att utveckla målpunkterna och
Uddevallavägen breddas huvudstråket
genom stadskärnan.
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1.2 PROGRAMARBETET OCH PROCESSEN

FORTSATT ARBETE
Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet
revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska
godkännas av kommunstyrelsen. Planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplanearbeten i området.

Översiktsplan

Planprogram
SAMRÅD PLANPROGRAM

Programområdets läge i centrala Kungälv

VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
(enligt plan- och bygglagen)
Planprogram kan upprättas för ett större område, till
exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida
detaljplaner inom området. Programmet innebär en
möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta
frågor om alternativa lösningar på planeringsuppgiften
till diskussion och presentera utgångspunkter och mål.
Detta planprogram har arbetats fram för att tydliggöra
kommunens vision om en stärkt identitet av denna del av
stadskärnan.
(Info: www.boverket.se)

PROGRAMSAMRÅD

Detaljplan

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

REVIDERAT PLANPROGRAM

Samråd hålls kring planprogrammet för att inhämta
information och synpunkter. Under samrådstiden finns
möjlighet för allmänhet, myndigheter och andra förvaltningar att komma med synpunkter.

UPPDRAG PLANPROGRAM
Kommunstyrelsen gav 2016 planenheten i uppdrag att
göra ett planprogram för området runt Nytorget och bostadsområdena öster om detta och utreda möjligheten till
en plan för blandad stadsbebyggelse om ca 350 bostäder
med inslag av icke störande verksamheter. Arbetet inleddes med en medborgardialog med start under Bodagarna
i november 2017.

Bygglov
Planprocessen

ÖVERSIKTSPLAN 2010
Delområde Kungälv: Centralorten ska stå för huvuddelen
av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En
mer sammanhållen bebyggelse med korta avstånd ska
eftersträvas.
Kungälv bör därför i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna.
Hela området från Västra gatan till Kongahälla pekas i
översiktsplanen ut som centrumområde.
8
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PLANDATA
Nytorgstaden sträcker sig från Västra Parken i söder till
cirkulationen vid byggmästaregatan/Floragatan i norr. I
väst avgränsas programområdet av husen längs Uddevallavägens västra sida och i öst av Fontinberget. Planområdet
blir i framtiden ett av Kungälvs största utvecklingsområden.
Programområdet omfattar fastigheterna Tveten 1:1,
Fontin 1:1, Centrum 1 & 2, Frölich 15, 16, 19, 20, Kommunisterängen 4, Trumpetaren 2, 3, 4, Köpmannen 2-5,
Blåsippan 1-8, Reparatören 5 & 6.

GÄLLANDE DETALJPLANER
DP1726, laga kraft 1989-11-23. Bostäder, Handel, Kontor,
Begravning, Parkering, Bussterminal. Planen har genomförts.
DP1768, laga kraft 1990-02-27. Bostäder, Kontor, Handel,
Småindustri, Parkering. Planen har genomförts.
DP1747, antagen 1985-09-30. Bostäder, Garage, Samlingslokaler. Planen har genomförts
DP1741, laga kraft 1982-11-11. Bostäder, Samlings- och
föreningslokaler, Garage. Planen har genomförts

GÄLLANDE DETALJPLANER
Gällande detaljplan för huvuddelen av programområdet
är upprättad för flerbostadshus. Längs Uddevallavägen
skiljer sig användningen från de mer renodlade bostadsområdena och innefattar även centrumverksamhet,
kontor och handel. En detaljplan för bussterminal gäller
för gamla busstorget (DP1765) vilket hindrar nybyggnation av andra typer av användningar såsom bostäder och
verksamheter.

PLANOMRÅDET IDAG
Areal: 11 ha
Kvartersmark: 6,5 ha
Antal boende 2018: ca 850 personer
Gällande detaljplaner
9
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DP654, laga kraft 1947-07-31. Bostäder. Planen har genomförts.
DP1760, laga kraft 1989-05-25. Bostäder, Kontor, Allmänt
ändamål. Planen har genomförts.
DP551+577a, laga kraft 1944-07-22. Bostäder. Planen har
genomförts.
DP1757, antagen 1979-06-18. Allmänt ändamål. Planen har
genomförts.
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Kapitel 2

FÖRUTSÄTTNINGAR
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2.1 EN STADSKÄRNA I FÖRÄNDRING
Kungälvs stadskärna står inför stora förändringar och går
nu in i en ny expansiv fas. Vid Kungälvsmotet, mellan
E6:an och Uddevallavägen, uppförs nu Kongahälla innehållande köpcenter, handelsplats och bostäder. Dessutom flyttas navet för kollektivtrafiken från Busstorget i
Nytorgstaden ut till nya Resecentrum vid E6:an.
Detta får konsekvenser i stadsbilden, då fokus för handel i
stadskärnan sannolikt kommer att förskjutas från stadens
äldre centrala delar till det nya Kongahälla Köpcenter.
Detta kommer erbjuda både stora och små handelskoncept under ett och samma tak och där man som besökare
främst kommer att röra sig inomhus.
I den gamla staden, parallellt med framväxten av Nya Staden, tog kommunen i och med planprogram för Liljedal
vara på möjligheten att förvalta, förädla och bygga vidare
på det historiska arv som idag återfinns i områdena runt
Liljedal samt Västra- och Östra Gatan
Programarbetet för Nytorgstaden är en fortsättning på
arbetet med att skapa ett sammanhängande stadslandskap
i Kungälv.

Möjlig ny bebyggelse i stadskärnan

Kongahälla
• Omvandling med ca 1000 bostäder, samt handel och verksamheter
om ca 50000 m2

Thorildsområdet
• Nytt resecentrum intill motorvägshållplats, idrottshallar och skola
och bostäder.

Nya Gärdet
• Komplettering med ca 30-40 bostäder mm. längs Uddevallavägen

Gamla Gärdet och
Rådmans- ängarna
• Eventuellt mindre komplettering med
bostäder.

Vattenlinjen
• Önskvärt med sammanhängande
gångstråk längs älven
• Utveckling med verksamheter, aktivitetspark och samt båtplatser
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Principskiss sammanhängande stadskärna
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Nytorgsområdet

• %H¿QWOLJEXVVWHUPLQDOÀ\WWDU
• Komplettering med ca 300-400
bostäder genom förtätning och
utveckling av handel och verksamheter
• Parkeringsanläggning
• Uddevallavägen mer stadsmässig

Fontinbergets rand
• Komplettering med cirka 50-100
bostäder
• Koppling mellan Västra gatan och
Övre Fontinskolan viktig

Liljedal
• Komplettering med cirka 650
bostäder, handel och verksamheter om cirka 12 000 m2
• Parkeringsanläggning
• Ombyggnad Västra tullen

Mimersstaden

Äldre delen av
Gamla staden

• Komplettering med ca 500 bostäder
och eventuellt viss yta handel och
verksamheter

• Bevara och utveckla kulturmiljövärden med småskalig handel och
service
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2.2 OMRÅDET IDAG
KARAKTÄR

Den Nya Staden växer fram med nya attraktiva stadsmiljöer, var och en med sin egen karaktär. Nytorgstaden är i
anslutning till Västra tullen länken mellan det gamla och
det nya.
Den stora stadsutveckling som nu byggs och planeras
för i Kongahällaområdet, Vita Fläcken, Mimersstaden,
och Nytorgstaden inklusive gamla busstorget, kommer
att inom den närmaste framtiden omdefiniera och ändra
stadsbilden i stora delar av stadskärnan. Den Nya Staden
växer fram med nya stadsmiljöer, var och en med sin
egen karaktär. Nytorgstaden är i anslutning till Västra
tullen länken mellan det gamla och det nya.
Området präglas idag av två olika miljöer. Området bakom Nytorget kännetecknas av bostäder. Bostadsområdet
som omgärdas av Ivar Claessons gata, Torggatan, Trollhättevägen och Floragatan är en hus-i-park-miljö med
mycket grönska och ett stort sammanhängande, bilfritt
område. Bostadshusen närmast bakom Nytorget, uppförda i början av 50-talet, har kvar sina ursprungliga fasader
som i huvudsak är i gult och rött tegel.

Gårdsmiljöer och fasadmaterial i bostadsområdet bakom
Nytorget.

Nytorget

Området utmed Uddevallavägen är av mer stadsmässig karaktär med en högre grad av funktionsblandade
bebyggelse, i en större skala. Som innehåller urbana
verksamheter såsom handel, caféer och restauranger,
kulturverksamheter och kommersiella tjänster som frisör
eller skomakare. Här hittar man också Nytorgstadens två
offentlig platser i form av Nytorget och Västra parken.
Mimers hus får även det räknas som en viktig målpunkt
inom ramen för programmet.
Framför kulturhuset dominerar biltrafiken, även om en
torgyta har skapats utanför Mimers Hus för att bättre
koppla ihop denna del av staden med centrum söderut.

Nytorgstaden präglas alltså både av sin till viss del
inåtvända bebyggelse från 50–60-talet men också av
publika ytor för invånarna att ta i anspråk och nyttja. Till
detta läggs dess starka historiska koppling till resan. Ursprungligen i och med Uddevallavägens roll som riksväg.
Och senare i samband med att busstorget byggdes ut.
Detta innebär att Uddevallavägen är betydande i karaktäriseringen av området, både som trafikstråk men även
som barriär.

Fordonstrafikens dominans i området är en betydande orsak till att de förutsättningar som finns för ett myllrande
stadsliv inte kan tas tillvara fullt ut.

Sektion Uddevallavägen

För busstorget karaktäristiska punkthus
12
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KULTURMILÖ
Nytorgstadens utgörs av bebyggelse uppförd mellan ca
1950-1990-tal, till största del bestående av flerbostadshus
med inslag av service så som förskola och handel, vilken
är koncentrerat till området runt Nytorget.
Nytorget inramas av två putsade byggnader uppförda under 1950-talet. Åt norr en byggnad i två våningar inrymmande handel, kontor och restaurang, tillkommen något
senare än byggnaden åt öster, vilken är i tre våningar
med bostäder övre plan och handel i bottenplan. Utmed
fasaden åt torget löper en arkadgång, runt fönstren finns
markiserna som syns i bilden nedan kvar. Handeln vid
torget har avtagit och förändrats, likaså byggnaderna som
genomgått tilläggsisoleringar men karaktären av torgmiljö är ännu tydlig
I Nytorgets sydöstra del står programområdets två högsta
byggnader. Det nordligast belägna är Kungälvs första
höghus, uppfört 1959 och vid tiden kallat Högfärdshuset.
Det senare uppfört 1994. Det äldre är markant förändrat
från ursprungligt utseende.

)RWRJUD¿|YHU1\WRUJHWPHG.XQJlOYVI|UVWDK|JKXVRFKWLOO
vänster handelshuset med markiser. (Uppgift om årtal saknas)

Nordost om Nytorget står fem parallellt placerade lamellhus i tre våningar. Byggnaderna är uppförda 1953-54
i för tiden typisk tegelarkitektur med putsade burspråk.
Tre av husen i rött tegel och två i gult, omväxlande.
Dessa byggnader utgör de som är i de minst förvanskade
i området. Några hus har garage med enskilda portar och
ett par av husen har under senare år genomgått ombyggnationer där lägenheter och verksamheter inrättats i källarplan. Byggnaderna har ursprungliga entrépartier i ek,
tidstypiska balkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt
och detaljer i smidesjärn. Fasadernas uppdelning med
burspråk och materialvariation och balkongernas utformning signalerar en lekfullhet typisk för tillkomsttiden. Till
skillnad från många av byggnaderna inom programområdet har dessa hus inte tilläggsisolerat.
Sammantaget har byggnaderna en bevarad karaktär av
1950-talets byggnadsstil och visar på tidens hantverksmässighet, innan bostadsbyggandet rationaliserades till en
mer industriell nivå.

Nytorget (uppgift om årtal saknas)
13 Planprogram Nytorgstaden

Port och ballkong på ett av de fem lamellhusen.

Tegellamellhus på Ivar Claessons gata 11, observera garage i
källarplan
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I det större perspektivet ingår programområdet som del i
ett bebyggelsestråk som kan avgränsas mellan trädgårdsstadens villabebyggelse från 1930-40-talen i väster, fontinbergets nordvästra sluttningar i söder, Trollhättevägen i
norr och Fridhems 1960-70-talsbebyggelse i öster. Detta
stråk med bebyggelse, huvudsakligen uppfört mellan
1945-65 på tidigare oexploaterad mark, är en tydlig årsring över Kungälvs framväxt under efterkrigstiden fram
till miljonprogramsåren.

miljön men bedöms inte som omistligt för helhetsupplevelsen av området. Detta under förutsättning att befintlig
torgmiljö ersätts med en ny, vilket planprogrammet
föreslår.

ter och blandstad som ideal. Områdets kulturhistoriska
kvaliteter bedöms ha en relativt hög tålighet vid förtätning, under förutsättning att tillkommande bebyggelse
tar hänsyn till den befintliga genom anpassning i skala och
placering och inte minst gestaltning och material.

1950-talets stadsplaneideal och hus-i-park-teorin i är inte
okritiserade inom dagens stadsplanering med tätare kvar-

Utanför programområdet men i dess direkta närhet finns
på Ivar Claessons gatas södra sida fem villor uppförda
mellan 1920-41, ytterligare öster om står tio punkthus
uppförda under tidigt 50-tal samt tre punkthus uppförda
1967. I anslutning till de sistnämnda husen föreslås inom
programområdet nya punkthus.

Slutsatser

Nytorgstadens karaktär är å ena sidan något brokig, med
blandade användningssätt och variation i den enskilda
bebyggelsens tillkomsttid och utförande, å andra sidan
relativt homogen sett i ett större perspektiv.
Enskilda byggnader med högt bevarandevärde saknas
inom området. Det äldre punkthuset vid Nytorget har
förvisso ett symbolvärde som en markör för det växande
Kungälv, men är relativt kraftigt förvanskat. De fem parallella lamellhusen i tegel visar bitvis genuin 1950-talskaraktär.
Bebyggelsen kring Nytorget föreslås i planprogrammet
i stor utsträckning att ersättas för att skapa en torgplats
med bättre förutsättningar till handel och social samvaro.
Att punkthuset i skisserna har ersatts av ny bebyggelse
och de två byggnaderna runt torget föreslås att ersättas
eller byggas om är i viss mån ett avbräck för 1950-tals-

Orange markering visar planprogramsområdet, gul markering visar stråket med bebyggelse uppförd 1945-19-65
14
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SKALA

TRAFIK OCH GATUNÄT
Genom programområdet sträcker sig Uddevallavägen
som den självklara huvudgatan. Längs programområdets norra avgränsning går Trollhättevägen, även den en
huvudgata i området. Dessa två gator korsas av Torggatan
och Ivar Claessons gata och bildar ett grovmaskigt rutnät.
Det finns dock gott om smitvägar genom bebyggelsen
för gång- och cykeltrafikanter. Stadskärnan är den del av
Kungälv som har den största trafikbelastningen, främst
vid problem på E6 då många trafikanter då söker sig
genom Kungälv istället.

Våningshöjder inom och runt programområdet

Bebyggelsen har en liknande skala och varierar mellan tre
och fyra våningar i bostadsdelarna. Längs Uddevallavägen
varierar skalan i större utsträckning och domineras av de
två punkthusen lokaliserade i anslutning till busstorget.
Kvartersstrukturen i Nytorgstaden är i dag ganska storskalig, gaturummen lika så.

Bebyggelsekaraktärer
15
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Uddevallavägen
Uddevallavägen utgör ett viktigt stråk men också en
barriär i och med sin stora skala och flertalet körfält. De
idag viktiga öst-västliga stråken för gång- och cykeltrafikanter påverkas negativt. Det blir viktigt att i framtiden
försöka överbrygga denna barriär för att tillgängliggöra
och öka tillgängligheten i staden. Barriäreffekten har en

Gatustruktur

stark koppling till gatans bredd, trafikens hastighet och
det stora antal fordon som belastar gatan. Trafikförhållandena längs gatan blir avgörande för utvecklingen i
Nytorgstaden.

STRÅK
I den sociala konsekvensanalys som utförts intervjuades
människor på plats inom programomårdet om hur de rör
sig och upplever området. På kartan visas de stråk som
uppgavs vara mest använda av de intervjuade samt var det
upplevdes som svårt att ta sig fram, långa avstånd eller
otryggt.
Uddevallavägen uppgavs upplevas som ett stråk som
karaktäriserades av stor skala, långa avstånd och få övergångar.
Ur kartan kan också utläsas att de flesta rörelser sker
i huvudsak i området i anslutning till Uddevallavägen.
Att röra sig till fot eller med cykel i öst-västlig riktning
sker,enligt undersökningen, inte i lika stor utsträckning.

Rörelsestråk
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FASTIGHETSÄGARSTRUKTUR

KOLLEKTIVTRAFIK

GRÖNSTRUKTUR

Programområdet omfattar ca 11 hektar, av dessa utgörs
ca 6,5 hektar av kvartersmark. Denna är indelad i 29
fastigheter.

Regional kollektivtrafik

Grönska i staden har både sociala, ekologiska och kulturhistoriska kvaliteter. Den kan syresätta luften, minska
luftföroreningar, ge möjligheter för stadens fauna och
dämpa regn och vattenavrinning. Gröna miljöer har stor
betydelse för människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa.

Kommunens markinnehav är begränsat till 4 fastigheter
som omfattar ca 14 % av kvartersarealen inom området.
Av de kommunala fastigheterna är Tveten 1:1 den största
och omfattar hela ytan framför punkthusen, Västra parken
och Nytorget.
Bland fastighetsägarna finns fastighetsbolag som HSB,
Sigillet och Kungälvsbostäder. Totalt finns 7 fastighetsägare representerade i området. Kommunens fastighetsägande är begränsat, det relativt få fastighetsägare som
finns inom området möjliggör dock en bra bas för samlad
dialog. Detta utgör en viktig planeringsförutsättning i det
fortsatta arbetet med utvecklingen av området.

Fastighetsgränser

Idag stannar Grön express utmed Uddevallavägen och
möjliggör därmed att regional kollektivtrafik finns
tillgänglig för boende i närmiljön. Övrig regional kollektivtrafik avgår från resecentrum i anslutning till E6,
Komarken och Kongahälla. Regional tågtrafik kan nås vi
Ytterby- och Bohus station.

Lokal kollektivtrafik

Huvudgatorna Uddevallavägen och Trollhättevägen trafikeras idag av lokalbussar. Längs Uddevallavägen stannar
och ett stort antal linjer. Likaså Trollhättevägen har god
försörjning av kollektivtrafiklinjer. Linjerna har kontakt
med kollektivtrafikknutpunkten Resecentrum vid E6.

.ROOHNWLYWUD¿N

Inom programområdet ligger Västra parken, en av få
parker i centrala Kungälv, som är en viktig kvalité. Bäckparken och fontin ligger i närområdet men har en mer
rekreativ karaktär än Västra parkens mer stadsmässiga
utformning.
Västra parken och dess läge måste utvecklas för att tillgodose behovet av grönska för området och omkringliggande stadsdelar. I dagsläget pågår projekteringsarbete inför
byggandet av en större lekplats i parken.

Parker & friluftsområden
16
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SKOLA

OFFENTLIGT LIV

VERKSAMHETER OCH HANDEL

Programområdet tangeras i norr av Mimers hus gymnasium och Trekungagymnasiet. På andra sidan Trollhättevägen strax söder om gymnasieskolorna finns lokaler för
vuxenutbildning.

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga platser
där stadens invånare och besökare kan mötas och tillsammans forma stadslivet. De kan beskrivas som demokratins rum, där också oväntade möten sker. Stadens offentliga rum är till för både det vardagliga livet och speciella
tillfällen, det är därför extra viktigt att alla känner sig
inkluderade och välkomna.

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med flera
olika handelsplatser och stråk.
En växande dagbefolkning genom kontor och andra arbetsplatser i och i anslutning till Nytorgstaden samt ökad
befolkningstäthet, skapar förutsättningar för mångfald
inom handeln och andra verksamheter. Upplevelser och
flanerande står i fokus.

Nytorgstaden kan idag ses som ett något folktomt
område men innehåller, i vissa av delarna, ett rikt och
varierat folkliv. Stadsdelen innehåller redan idag ett varierat utbud verksamheter allt från små restauranger till
fastighetsmäklare och apotek. Det är främst under dagtid
som invånarna i Kungälv rör sig inom området, i första
hand i anslutning till Uddevallavägen, tidigare busstorget
och Nytorget. Utbildningsverksamheterna såsom Mimers
hus, Komvux och Svenska För Invandrare drar även de
besökande till området

Husens bottenvåningar inom planområdet har ett visst
mått av verksamheter i bottenvåningarna längs Uddevallavägen, särskilt på Nytorget.

Inom programområdet finns ingen akut brist på förskoleplatser. Idag har kommunen i Kungälvs stad inget
underskott av förskoleplatser. I anslutning till området
i nordost ligger förskolorna Ängblomman och Solängens naturförskola. Inom området finns också förskolan
Floraparken, där bedrivs dock ingen förskoleverksamhet
för tillfället.
Skulle behovet att anlägga ytterligare förskolor i närområdet uppkomma, förordas att dessa utformas för att integreras i den nya bebyggelsen. Det blir alltså svårt att lösa
eventuellt behov i fristående byggnader. Med en sådan
lösning bli behovet av andra ytor i området såsom parker
viktigt att tillgodose behovet av friytor till förskolorna.

Nytorget karaktäriseras dock av det ofta upplevs tomt.
För att öka underlaget för handeln krävs inte bara en ny
utformning utan och ett tillskott av bostäder och arbetsplatser inom programområdet.


Skolor och förskolor
17
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Aktiva bottenvåningar innehållande verksamheter

$NWLYIDVDGPHGÀHUDHQWUpHUWLOOROLNDYHUNVDPKHWHU
Låg andel verksamheter i bottenplan.

17/21 Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl - KS2020/1064-2 Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl : Planprogram Nytorgstaden

MILJÖFAKTORER

Markföroreningar

Luftkvalitet

Markföroreningarna är överlag svåra att förutsäga, det
finns risk att vissa föroreningar uppdagas först under ett
byggnadsskede. De konstaterade eller förväntade förorenade objekten kräver fortsatta undersökningar för att
man ska kunna ta ställning till efterbehandlingsåtgärder.

Kommunen arbetar i sin planering för Nytorgstaden för
bättre kollektivtrafiklösningar och andra alternativ för
att lokalt minska påverkan från fordonstrafiken. Detta
samtidigt som kommunen inte direkt kan påverka trafikmängderna på E6 som påverkar bakgrundsnivåerna av
luftföroreningar i tätorten.
Med trafiksiffror från 2015 beräknas Uddevallavägen ha
koncentrationer av kväveoxider som tangerar den nedre
utvärderingströskeln (NUT) för dygnsmedelvärdet av
kväveoxider (utredningsrapport 2017:07). Års- och
timmedelvärdet håller sig fortfarande under den nedre
utvärderingströskeln.

De redan kända objekt med konstaterad eller hög sannolik förekomst av markföroreningar som behöver utredas
vidare utgörs av:
1.Tidigare bensinstationsverksamheten / Ej riskklassad*.
2. Kemtvätteriet i Köpmannen 3. -Riskklass 3*.
3 Geografin nedströms grundvattenströmmen från
ABC-fabriken på Sadelmakaren 1. -Riskklass 2*.

2

ABC-fabriken och kemtvätteriverksamheten förväntas
ha förorenat marken med så kallade halogeniserade eller
klorerade lösningsmedel. Lösningsmedlen är lömska
föroreningar eftersom de kan sprida sig snabbt och lätt
samtidigt som spridningen tar sig mer eller mindre självklara vägar.
Bensinstationen på platsen för nuvarande busstorget
förväntas ha bidragit till oljeföroreningar till omgivande
mark. Objektet ingår i oljebranschens inventerade och
latenta miljöskuld och har sanerats av SPIMFAB enligt
tidigare överenskommelser.

Naturvärden

Nytorgstaden är i sin helhet en utpräglad urban miljö
som saknar större naturvärden. I en kantzon möter dock
Fontinskogen staden i västra parken. Parken är Nytorgstadens oas som hyser såväl ekologiska, sociala och kulturella värden med sina karaktärsträd och den biotopskyddade allé som skiljer parken från kyrkogården. Parken
levererar ekosystemtjänster och rekreationsvärdet här är
högt i en annars hårdgjord stadsmiljö.

RISKKLASSNING ENLIGT
MIFO-METODIKEN

1
3

(*)Riskklass 1-4 eller E, anges för inventerade platser
och visar vilken risk objektet bedömts medföra vid
tidpunkten för den aktuella riskklassningen och med
den markanvändning som gällde då.
Riskklass 1 – mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön
Riskklass 2 – stor risk för människors hälsa eller miljön
Riskklass 3 – måttlig risk för människors hälsa eller miljön
Riskklass 4 – liten risk för människors hälsa eller miljön

Dygnsmedelvärde kvävedioxid (98 percentil)

Förorenade områden inom planområdet.
18
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Kapitel 3

PLANFÖRSLAG
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3.1 MÖJLIG UTVECKLING AV NYTORGSTADEN

VÄRDEN
NYTORGSTADEN
Nytorgstadens struktur ska komma att bygga på tre
byggstenar. Huvudstråk och mötesplatser bildar
ramar för bebyggelsen som fyller stadsdelen med
ett blandat och stadsmässigt innehåll. I programförslaget läggs den övergripande strukturen fast,
medan kvarteren mellan stråk och mötesplatser kan
YDUDÀH[LEOD|YHUWLG
De tre byggstenarna i Nytorgstaden utgörs av stråken,
mötesplatsernna och bebyggelsen som samverkar och
skapar tydligare strukturer och högre stadsmässighet.
Att de stråk, mötesplatser och funktioner som anges i
SURJUDPI|UVODJHWVND¿QQDVL1\WRUJVWDGHQlUIDVWODJW
PHQI|UPnQJDDYE\JJVWHQDUQDlUOlJHWÀH[LEHOW
Planprogrammet blir vägledande för det fortsatta arbetet i detaljplaneprocessen. De olika byggstenarna och
IXQNWLRQHURFKNYDOLWpHUEHVNULYVLNRPPDQGHDYVQLWWDY
planprogrammet.
%UXQDKXVNURSSDUV\PEROLVHUDUQ\DHOOHUSnE\JJGDEH¿QWOLJDKXV
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3.2 STRÅK
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Två huvudstråk som möts vid Mimers hus och
kopplar ihop Centrala Kungälv med övriga staden.
Uddevallavägen är gång- och cykelprioriterat. I
båda stråken går även bil- och kollektivtrafik.

TVÄRSTRÅK
Tvärstårket är ett väst-östligt stråk som öppnar
upp Nytorgstaden österut mot Skällebräcke och
västerut mot Kongahälla/resecentrum/Komarken. För att stödja detta tydliggörs stråket med ny
bebyggelse utefter detta.

GRÖNSTRUKTUR

STRÅKPLANERING
Viktigt för områdets utveckling är att Huvudstråket genom stadskärnan görs tillgängligt och attraktivt. Ett stråk kan
definieras på två olika sätt; som ett linjärt offentligt rum, eller en sekvens av rum i stadsmiljö som människor rör sig
genom. Man kan både uppehålla sig i det och röra sig genom det. För att detta ska fungera tillfredsställande krävs att
stråket är väl integrerat i gatustrukturen. Det måste finnas ett urval av olika funktioner längs stråket för att uppnå
stadsmässiga miljöer samt vara enkelt att ansluta och avvika från det på olika punkter.
Kan detta uppnås visar forskning att man är villig att gå ca 1000 meter i omväxlande och intressant omgivning.
Uddevallavägens del i huvudstråket spelar en avgörande roll för kommersiellt, kulturellt och socialt liv i området
och i förlängningen hela stadskärnan. Därför är det viktigt att tidigt gestalta gaturummen och satsa på trygghet, belysning och planteringar. Vid ny utformning av Uddevallavägen och lokalgator finns möjlighet att skapa gröna stråk
och samband också. De tvärgående stråk som till viss del utgörs av Torggatan och Ivar Claessons gata har även en
viktig roll som cykel- och gångstråk och måste också fungera.
21
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För att människor ska välja att promenera och
uppehålla sig i Nytorgstaden behöver stadsrummen
innehålla rikligt med grönska och platser att ta i
anspråk. De gröna rörelsestråken fungerar sammanbindande mellan målpunkter i stadskärnan.

KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK
Kollektivtrafik försörjer alla huvudgator med trafik
till och från resecentrum och vidare ut i kommunen/regionen. Hållplatser placeras i anslutning till
parken eller Nytorget.

PÅ GÅENDES VILLKOR
När nya bebyggelse uppförs på busstorget skapas en
ny gata mellan parken och Nytorget. Mellan denna
och Uddevallavägen finns möjlighet att skapa ett
område i det närmast fritt från biltrafik.
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Områdets placering mellan den äldre bebyggelsen och
Kongahälla har en stor potential. För att allmänna platser
som gator och torg ska fungera som mötesplats för så
många olika grupper som möjligt behöver trygga och
intressanta stråk skapas. Tillgänglighet ska särskilt beaktas
när gator och torg byggs om.
Både den en nya och befintliga bebyggelsestrukturen
i Nytorgstaden förstärker befintliga stråk och skapar
till viss del nya rörelsemönster. För att bredda staden i
öst-västlig riktning är det viktigt att utveckla nämnda
stråk genom att tillföra grönska, verksamheter och en
tilltalande utformning.
Den struktur som föreslås i området kring Nytorget
erbjuder nya möjligheter att vistas på platserna mellan
husen. Planprogrammet visar på en miljö längs med
Uddevallavägen som mer lockar till att stanna upp på
promenaden genom stadskärnan.Stråket prioriterar gångtrafikanter och cyklister. Till följd av detta skapas också
förutsättningar för en stadsmiljö full av liv.

Gatunät

der som underlättar för gående och cyklister att utföras
längs huvudgataorna.
Uddevallavägen
Uddevallavägen blir även i framtiden ett viktigt stråk
i centrala staden som sträcker sig i nord-sydlig riktning och knyter samman Nytorgstaden med Liljedal
och Kongahälla. Den långa sammanhängande gatan ger
möjligheter till stråk- och karaktärsskapande värden för
området. Såsom planteringar, träd, bänkar att sitta på och
kulturella inslag.
Gatan utgör också barriär i och med sin stora skala och
flertalet körfält. Barriäreffekten har en stark koppling
till gatans bredd, trafikens hastighet och antalet fordon
som använder gatan. Gatans bredd kan förändras genom

Torggatan & Ivar Claessons gata
Lokalgator inom bostadsområdet föreslås behålla den
karaktär som de har idag. Möjligheterna att gå och cykla
på ett säkert och lätt sätt bör dock stärkas. Framförallt
för att underlätta för det stora antal skolungdomar som
rör sig genom området idag. Tillfartsväg till området och
varutransporter ska ske på dessa lokalgator för att minska
belastningen på Uddevallavägen.

Torggatan

Uddevallavägen har en stor skala med god framkomlighet
för både bilar, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Dess storlek kan dock kännas främmande i en central
stadsmiljö. Framkomligheten ska inte bara vara god längs
med gatan det är även viktigt med trygga passager.
Att utöka antalet filer för fordonstrafiken rimmar inte
med den attraktiva stadsmiljön i övrigt och skapar större
barriäreffekter i staden. Det ska vara möjligt för alla att
kunna röra sig i området. I och med detta föreslås åtgär-

att minska körbanan till fördel för gång- och cykelbanor.
Den relativt breda gatan kan även minskas i storlek då
del av utrymmet kan användas för korttidsparkering och
trädplantering. Trafikens hastighet kan påverkas genom
att de gångpassager och cykelstråk som korsar Uddevallavägen hastighetssäkras genom upphöjningar och sträckan
sänks under 50 km/h i likhet med Strandgatan idag.

Trollh
ättevä
gen

EN SAMMANLÄNKAD STAD

Uddevallavägen

Förstärkta / nya rörelsemönster/stråk
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3.3 MÖTESPLATSER
Allmänna platser som gator och torg ska fungera som
mötesplats för så många olika grupper som möjligt. Barn
och ungas perspektiv ska särskilt beaktas när gator och
torg byggs om, liksom tillgänglighet för alla människor.
Som någon i medborgardialogen uttryckte det: ”Nytorgstaden, invånarnas vardagsrum”
Behovet av framkomlighet för bilar ska avvägas mot en
god upplevelse av stadskärnan för fotgängare och cyklister utifrån hållbarhetsmålen
Den nya struktur som föreslås erbjuder nya möjligheter
att vistas utomhus. Längs Uddevallavägen kommer det
finnas en variation som lockar till att stanna upp på vägen
på promenaden genom stadskärnan.
För att stadskärnan ska bli attraktiv krävs hög ambitionsnivå vad gäller utformning, materialval och skötsel.
Kommunen ska i det fortsatta arbetet arbeta vidare med
att studera utformningen av gator och torg för säkerställa
att offentliga platsers tillvaratas och framhävs. Sammantaget bildar de upplevelsen av helheten i Nytorgstaden.

,GpVNLVV|YHU1\WRUJHWPHGRPJLYQLQJ

”Nytorgstaden, invånarnas vardagsrum”

Rörlesemönster i huvudstråket längs
Uddevallavägen.
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NYTORGET
Nytorget ligger i stadskärnans mitt och utgör en viktig
offentlig plats för invånare och besökare att ta i anspråk.
Målsättningen är att det offentliga rummet som utgörs
av Nytorget ska stärkas och återbefolkas för att åter bli
en samlande plats. Detta genom vad många människor
lockas av i innerstadsmiljöer. Ett ökat invånarantal i stadskärnan ger underlag för många typer av aktiviteter och
oväntade händelser. Torget kan flyttas något söderut,
mot Västra parken, för att ge plats för ny kvartersbildning
i norr.

Skiss - platsbildning och förstärkta stråk
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,GpVNLVV|YHUP|MOLJWJnQJVWUnNOlQJV8GGHYDOODYlJHQ

,GpVNLVV|YHUSODWVHQXWDQI|U0LPHUVKXV

MIMERS HUS
Platsen utanför Mimers hus i anslutning till trafikplatsen
och Vita fläcken har idag i och med kulturhuset/gymnasiet en viktig roll i staden och drar till sig ett stort antal
människor. I framtiden blir denna plats än viktigare. I
samband med att Kongahälla växer fram och kommande
byggnation i Nytorgstaden blir denna plats en entré för
norra stadskärnan. Platsen kommer alltså behöva fylla
flera funktioner som värdig plats för kulturhuset, entrépunkt samt rama in huvudstråket när detta viker av
i korsningen. Idéskissen visar inte så mycket på möjlig
utformning som den visar behovet av en ny utformning.

UDDEVALLAVÄGEN
Uddevallavägen föreslås få en helt annan karaktär i framtiden. Gatans sektion, avstånden mellan husen, föreslås
att vara ca 30 meter. På solsidan av gatan kan ytor för
ÀDQHUDQGHYLODJU|QVNDXWHVHUYHULQJDURFKVLGRSDUNHULQJ
att möjliggöras. I anslutning till bebyggelsen och platserna
Nytorget och Västra parken. Den långa sammanhängande
gatan ger möjligheter till stråk- och karaktärsskapande värGHQI|URPUnGHW/lQJVVWUnNHW¿QQVP|MOLJKHWDWWVOnVLJQHG
på någon av uteserveringarna dag som kväll eller sätta sig
ned på någon av bänkarna och betrakta folklivet.
Nutida utformning

24
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VÄSTRA PARKEN
Västra parken planeras i framtiden att utvidgas i och med
byggandet av en ny destinationslekplats. I samband med
exploatering av gamla busstorget föreslås parken möta
tillkommande bebyggelse i höjd med befintligt ”höghus”
som står i anslutning till gamla busstorget på fastigheten
Centrum 2. Detta för att skapa en tydlig avgränsning av
parkrummet samtidigt som ett söderläge skapas längs fasaderna. Den ökade parkytan kommer även bidra till ett
bättre lokalklimat och möjlighet för en större målgrupp
att nyttja den.
Parken och anslutande bebyggelse blir, likt platsen vid
Mimers hus, en stadsentré som markerar en övergång
från en stadsdel till en annan; Det kan handla om en ändrad byggnadsskala, ett ändrat gatumönster eller ett ändrat
uttryck i arkitekturen. Ju tydligare denna övergång är,
desto starkare sätts identiteten för detta stadsrum.
,GpVNLVV9lVWUDSDUNHQRFKP|WHWPHOODQGHQQDRFKQ\EHE\JJHOVH

VÄSTRA TULLEN
Västra Tullen är utpekad som stadskärnans mittpunkt och
mötesplats. Här sker mötet mellan Nya- och Gamla Staden. Västra tullen är en viktig plats att utveckla och ingår,
tillsammans med Västra parken och stadshuset entrén till
Nytorgstaden och bildar en sammanhängande yta som
markerar början på stadsdelen.

,GpVNLVV|YHU9lVWUD7XOOHQ
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OFFENTLIGT LIV

HANDEL & VERKSAMHETER

De offentliga rummen tillhör alla och är en viktiga arena
för stadens invånare och besökare att mötas och tillsammans forma stadslivet. De kan beskrivas som demokratins
rum, där också oväntade möten sker. Därför är det extra
viktigt att alla känner sig inkluderade och välkomna.

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med flera
olika handelsplatser och stråk. En växande dagbefolkning genom kontor och andra arbetsplatser samt ökad
befolkningstäthet skapar förutsättningar för mångfald
inom handeln och andra verksamheter. Upplevelser och
flanerande står i fokus.

Nytorgstaden kan idag ses som ett ganska öde område
men innehåller, i vissa av delarna, ett varierat folkliv.
Stadsdelen innehåller redan idag ett varierat utbud verksamheter, allt från små restauranger till fastighetsmäklare
och apotek. Det är främst under dagtid som invånarna
i Kungälv rör sig inom området, då främst i anslutning
till Uddevallavägen, gamla busstorget och Västra parken.
Utbildningsverksamheterna såsom Mimers hus, Komvux
och Svenska För Invandrare drar även de besökande till
området
En stor park att vistas i tillsammans med fina ytor för
verksamheter och aktiviteter ska locka människor att
befolka stadsrummen i framtiden. Allmänna platser
som gator och torg ska fungera som mötesplats för så
många olika grupper som möjligt. En innerstadsmiljö
med många olika aktiviteter, där man kan bli överraskad lockar. Detta är även målsättningen för ett besök i
Nytorgstaden. Framtidens offentliga liv utgår från det
som redan finns i stadsdelen i viss mån, med tillägg av en
bredd av funktioner och platser som skapar en intressant
och levande stadsmiljö.
De verksamheter som finns idag och som etablerar sig i
området i framtiden kommer ha en viktig roll i att skapa
olika målpunkter. För invånarna i Kungälv är det viktigt
att skapa ett rikt offentligt liv i området

I Nytorgstaden sker blandningen på områdes- och kvartersnivå med en variation i den byggda miljön. Husens
bottenvåningar längs Uddevallavägen, Nytorget och
Västra parken ska vara aktiva och bidra till att ge staden
liv och trygghet genom handel, service, verksamheter,
restauranger och caféer.

%H¿QWOLJEHE\JJHOVH
Hög andel verksamheter i bottenplan.
Låg andel verksamheter i bottenplan.

Stråket längs Uddevallavägen och dess målpunkter ska bli
länken i en livskraftig centrumkärna. Verksamheter ska
lokaliseras så att man skapar sammanhängande strukturer
och intressanta stråk. Parallellt med Uddevallavägen från
Västra parken skapas ytterligare gaturum för flanerande
människor att röra sig i.
Nytorget och Västra Parkens platsbildningar utvecklas till
offentliga platser för temporära händelser, torghandel,
foodtrucks, utställningar, evenemang etc.
Boendet i Nytorgstaden ska bli mer än själva bostaden.
Med allt vad Kungälvs stadskärna har att erbjuda blir
detta ett boende med många kvalitéer; Närhet till handel,
service, butiker, nöjen, kaféer och restauranger samt
både lokal- och regional kollektivtrafik är viktiga aspekter
på kvalitéer i boendet. Dessutom finns Oasen badhus och
kulturhuset på kort promenadavstånd.

0|MOLJEHE\JJHOVH
Huvudsakligt handelsstråk utvecklas längs Udde
vallavägen och i anslutning till Nytorget.
0|MOLJKHWHQDWWVNDSDDWWUDNWLYDORNDOHUI|UYHUNsamheter längs förstärkta stråk.

OFFENTLIGT LIV &
VERKSAMHETER
•
•
•

Utforma platser att stämma träff, njuta av solen och
hitta lä, med lekvänliga möbler.
.ROOHNWLYWUD¿NIRWJlQJDUHRFKF\NOLVWHUVNDSULRULWHUDV
God tillgänglighet ska eftersträvas.
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3.4 BEBYGGELSE
BESKRIVNING AV MÖJLIG BEBYGGELSE
Nytorgstaden kan förtätas och omvandlas genom att man
bebygger gamla busstorget, de öppna parkeringsytorna
och river eller bygger på befintliga handelsbyggnader
med ett antal våningar. Byggnader som uppförs i området
ska ha som utgångspunkt att stärka stadsdelens identitet.
Hur ny bebyggelse möter och knyter an mot intilliggande
bebyggelse måste därför studeras för att inte övergångar
mellan två byggnadsskalor ska bli oproportionerliga.

Våningsantal idag

0|MOLJDYnQLQJVDQWDOHIWHUJHQRPI|UDQGH

I anslutning till Västra parken har idag de två punkthusen
en större skala än övrig bebyggelse i området. Tillsammans med de stora öppna ytor som parken utgör och
Fontinberget i bakgrunden bedöms denna del av området
lämplig för högre byggnadshöjder.
Den högre bebyggelsen vid gamla busstorg minskar i höjd
i riktning mot Nytorget. Dock bedöms dessa kunna hållas
högre än inom bostadszonen längs Uddevallavägen då
detta gaturum bedöms kunna klara av en större skala och
samtidigt stärka identiteten
För att förstärka och framhäva de befintliga strukturer
som finns i bostadszonen som byggdes under 60-talet
med sina luftiga gårdar och linjära struktur bör kompletterande bebyggelse uppföras på ett sätt som förstärker
denna struktur. Ny bebyggelse bör därför ligga i samma
längdriktning som befintlig.
Jämte Västra parken ska Nytorget förstärkas som den andra viktiga mötesplatsen inom programområdet. Varför
27

Planprogram Nytorgstaden

1\EHE\JJHOVHVNDSODFHUDVVnDWWJRGDOMXVI|UKnOODQGHQNDQXSSQnVI|UGHQQDRFKEH¿QWOLJEHE\JJHOVH

bebyggelsen kring detta ska inrymma verksamhetslokaler
i bottenvåningarna. Resterande våningar rymmer antingen bostäder eller lokaler för kontor eller annan användning som ryms inom användning för centrumverksamhet.
För att uppnå variationsrikedom är det viktigt att området blir intressant för människor med olika livsstil att bo
här. En blandning av bostäder av olika karaktär och stor-

lek, samt olika upplåtelseformer, gör området attraktivt
för både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer.
Det är också viktigt att skapa lokaler i olika storlekar och
för olika typer av verksamheter.
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BEBYGGELSE

GESTALTNINGSPRINCIPER

Tillkommande bebyggelse kan ge ca 400 nya bostäder och ytterligare ytor för
kontor, handel och service. Bebyggelsen längs Uddevallavägen (huvudstråket i
stadskärnan) bör utformas för att stärka och tydliggöra de stråk för gång och cykel
som går genom området och korsar Uddevallavägen.
)|UDWWQnHQVW|UUHEHIRONQLQJVWlWKHWI|UHVOnVHQK|JUHVNDODlQEH¿QWOLJEHE\JJHOse mellan 4-9 våningar. I bostadsområdet är skalan lägre med 4-6 våningar.

•

•
•

Bottenvåningar
Husens bottenvåningar ska vara omsorgsfullt utformade samt bidra till områdets liv
genom att tillhandahålla verksamhetslokaler i anslutning till huvudstråket.
I Nytorgstaden ska alla hus längs huvudstråket ha kontakt med gatan, det betyder
DWWHQWUpHULQ\DKXVOlJJVPRWEnGHJDWDQRFKJnUGHQ

•
•
•
•

Ny bebyggelse ska bidra till att sammanbinda stadskärnans olika delområden. Proportioner och skala ska noga studeras för att tillvarata miljö- och upplevelsevärden,
behålla och tillskapa siktlinjer och utblickar mellan husen, samt skapa trivsamma
mötesplatser.
Formspråket ske ge uttryck av vår samtid, samtidigt som det anknyter till karaktären i
området vad gäller materialval och färgsättning.
Variation längs gatan, detaljeringsgrad och rytm som ger kvaliteter för fotgängare i
staden.
%RVWDGVHQWUpHUVNDDQRUGQDVPRWJnUGRFKPRWJDWDI|UDNWLYLWHWRFKYDULDWLRQ
$NWLYDERWWHQYnQLQJDUPHGORNDOHUVRPKDUHQWUpHUPRWXWSHNDGHVWUnN
Vid bullerutsatta gator ska byggnader utformas så att en ljuddämpad gård skapas.
Det ska vid Nytorget, oavsett om det sker till- eller nybyggnation kring detta, forsatt gå
att se kännetecken typiska för 50-talstorget.
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3.5 TRAFIK OCH
PARKERING
Fler bostäder, handel och service i Nytorgstaden medför
ökade trafikmängder i centrum. Det är viktigt att boende, verksamma och besökande i stadskärnan i högre grad
än idag kan gå till fots eller använda cykel eller kollektivtrafik för vardagens resor. En högre andel av gående och
cyklande i stadskärnan är en förutsättning för att kunna
skapa en attraktivare stadsmiljö, men även för att minska
energianvändning och utsläpp till en hållbar nivå, förbättra luftkvaliteten i gaturummen, minska buller mm.

terna. Nytorgstaden är designat efter människors behov
för att möta målen ifrån publik hälsa och trafiksäkerhet.
Satsningen på hållbara transporter ökar den sociala jämlikheten där bilpool och cykelpool bör finnas tillgängligt.
Uddevallavägen framhäver även breda gångbanor med

LOKALGATUNÄT

Nytorgstaden är ur att trafikperspektiv planerat efter att
möta målen ifrån publik hälsa och trafiksäkerhet. Satsningen på hållbara transporter ökar den sociala jämlikheten där bilpool och cykelpool bör finnas tillgängligt.

HUVUDGATUNÄT
Huvudgatunätet i området består av Uddevallavägen,
Trollhättevägen och i viss mån Kongahällagatan.
Huvudnätet ska överbryggas och minska barriäreffek-

0|MOLJXWIRUPQLQJDY8GGHYDOODYlJHQ
29 Planprogram Nytorgstaden

möjlighet att sitta på bänkar med längsgående trädplantering. Längs med gatan kan även korttidsparkeringar för
snabba besök i området byggas. Huvudnätet innehåller
även avskilda cykelbanor samt god tillgång till cykelparkering. För att höja livkvalitén bör Uddevallavägen utrustas med publik konst och andra kulturella inslag.

0|MOLJVHNWLRQI|U8GGHYDOODYlJHQ

I området föreslås att förutsättningar för att fotgängaroch cykeltrafik ska kunna röra sig på sina villkor, främst
runt Nytorget och gamla busstorget ska förbättras. Här
får bilen en underordnad roll. Torggatan och Ivar Claessons gata kommer i framtiden att mata en gemensam
parkeringsanläggning i området, dessa gator bör förses
med utbyggd infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Där
möjlighet finns bör även trädplantering genomföras längs
gatan.
Endast fotgängare och cyklister har möjlighet att nå
lokalgatorna direkt från Uddevallavägen, likt dagsläget.
Bilister hänvisas till ovan nämnda gator.
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CYKEL OCH PROMENADVÄGAR
I Kungälvs stadskärna ska finnas goda gång- och cykelmöjligheter. Transportsätten har stor positiv påverkan på
vår miljö och hälsa. Att bo i promenad- och cykelvänliga områden bidrar också till ökad fysisk aktivitet bland
invånarna.
Cykelförbindelserna är en viktig del i kommunikationsnätet. Det blir viktigt att i framtiden separera gång- och
cykelvägar från biltrafiken. Längs Uddevallavägen i huvudstråket för cykel genom stadskärnan finns möjlighet
att separera gång- och cykeltrafik från varandra för ökad
säkerhet och kortare pendlingstider med cykel.
Detta ger cykeln som fordon möjlighet att konkurrera
med andra färdmedel. Särskilt viktigt blir att utveckla
cykelstråk i Nord-sydlig riktning längs Uddevallavägen.
Ivar Claessons gata kan i och med dess bredd i dagsläget
också ställas om till att rymma en mer tilltagen gång- och
cykelbana.

KOLLEKTIVTRAFIK
Utöver cykeln som alternativ till bilen är det även viktigt
med tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. I
samband med att resecentrum invigdes flyttades också
reglerhållplatsen från busstorget. De regionala förbindelserna i form av grön express finns dock kvar och stannar
utmed Uddevallavägen i anslutning till stadshuset de
närmaste åren.
Just nu ser kommunen, tillsammans med Västtrafik över
framtida kollektivtrafiklösningar för Kungälv. Utvecklingen kommer att gå mot att Kungälv och Ytterby får utökad

stadstrafik. Uddevallavägen blir en viktig del i detta
system, tillsammans Kongahällagatan. Uddevallavägens
utformning för att möjliggöra en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik är en förutsättning för detta. Linjenätet
kommer i framtiden alltså att ändras jämfört med idag
och tillföras fler busslinjer.
Regionala resor kommer i framtiden att utgå från Resecentrum vid E6 som blir en bra bytespunkt samt med
tåg på Bohusbanan från Ytterby station. Framtida kollektivtrafiksystem ska frekvent ansluta med matarbussar till
dessa stationer. Detta kan komma att innebära fler byten
men en bättre tätortstrafik.

anläggning skulle i framtiden kunna angöras via Torggatan
för att även i fortsättningen minimera antalet in- och
utfarter till och från Uddevallavägen.
En större parkeringsanläggning i området bidrar också
till att fördela parkeringsplatser jämnt i hela stadskärnan.

PRINCIPER FÖR TRAFIK OCH
PARKERING
Infrastrukturen ska vara effektiv och skapa tillgänglighet
utan att den själv tar upp yta och bidrar till utglesning.

PARKERINGSPRINCIPER
Inom planområdet kan olika typer av parkeringslösningar
komma att bli aktuella. All ny exploatering kan komma
att få lösa parkering inom den ekgna fastigheten, detta
bör ske i underjordiska parkeringsgarage.
Det kan dock krävas att delar av parkeringsbehovet behöver tas om hand på annan plats, exempelvis en parkeringsanläggning. Den nya bebyggelsen planeras dessutom
till viss del på ytor som är parkering idag, därför behöver
även dessa platser anordnas på annan plats.
En större parkeringsanläggning skulle kunna anläggas
under gamla busstorget och Nytorget i västra planprogramsområdet, för att ta hand om befintligt och en del av
tillkommande parkeringsbehov inom området.
Blir en samlad parkeringslösning aktuell bör det för att
minska söktrafik förse området med ett parkeringsinformationssystem som upplyser bilister om var de kan hitta
parkeringar och dess tillgänglighet. En sådan parkerings-

•

Fler fotgängarvänliga stråk genom området bör skapas. Särskilt i öst-västlig riktning.

•

Attraktiva hållplatslägen längs Uddevallavägen ska
säkerställas.

•

0LQVNDGPDUNSDUNHULQJLVWDGVNlUQDQWLOOI|UGHOI|U
parkeringshus och underjordiska garage.

•

Utgångspunkten är för samtliga fastighetsägare inom
programområdet är samutnyttjande av parkeringar.
0HGHQK|JJUDGDYVDPXWQ\WWMDQGHNDQDQWDOHW
parkeringsplatser optimeras och hållas nere och en
hög tillgänglighet av parkeringsplatser nära handelsstråken uppnås.

•

Parkeringsbehov som föreslås lösas utanför den
HJQDIDVWLJKHWHQVND¿QDQVLHUDVJHQRPSDUNHULQJVfriköp i första hand och parkeringsavgifter i andra
hand.

•

Utrymme för varutransporter och annan lastning och
lossning ska utformas för att det inte uppstår otrygga
platser längs viktiga stråk och vid mötesplatser.
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3.6 GRÖNSTRUKTUR

Stråk

Kulturell funktion

Med utgångspunkt från Västra parken kan i framtiden
grönska utgöra ett strukturerande och orienterande element i huvudstråket genom stadskärnan. Den skulle även
göra staden vackrare och mer trivsam för invånarna att
bo i och röra sig igenom.

För att människor ska använda sig av grönytor krävs att
dessa är och känns tillgängliga. Det innebär att det inte
bör vara mer än 5-10 minuters promenad till grönytan
om denna ska nyttjas för vardagligt bruk. Genom att ha
gröna inslag i gatumiljöerna minskas det upplevda avståndet till dessa ytor. Insatser för att öka grönska i gatumiljön bidrar alltså till ökad tillgänglighet och därmed också
ökat användande. Torget och parken kommer i framtiden
då att ligga utmed gröna rörelsestråk som fungerar sammanbindande mellan målpunkter.

Planteringar och träd på gator och torg kompletterar Nytorgstadens grönstruktur. Äldre, stora träd ger
särskild karaktär åt en plats. Om möjligt bör stora träd
därför bevaras.
Västra parken med dess stora träd ger karaktär och
identitet åt Stadsdelen och Kungälvs stad, och bidrar till
en god bebyggd miljö. Gröna miljöer är attraktiva att bo i
och de lockar också till sig företag som vill etablera sig i

Omgivande stadsdelar i centrala Kungälv saknar i stor
utsträckning flera kategorier av grönområden. En exploatering av området bör utföras så att nya grönytor och ny
del av Västra parken skapas.

Social funktion
Den gröna miljön har stor betydelse i Nytorgstaden för
människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa. Västra parken och andra grönytor ska utformas för att understödja
möten, idrott, promenader, naturupplevelser, solbad
avkoppling, kulturevenemang, lek etc.

Utdrag ur Kungälv kommuns grönplan.

Möjligheten att skapa kvalitativa grönstråk längs Uddevallavägen och inom bostadsområdena blir en viktig del
i att binda samman stadskärnan. Grönska tillsammans
med det kommersiella stråket ger tillsammans människor
anledning att besöka och vistas i området.
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För barn utgör grönytor mycket viktiga miljöer för lek,
träning och inlärning. Det påverkar deras rörelseutveckling positivt
I Nytorgstaden finns olika offentliga rum, dessa utformas på olika vis, från hårdgjort till lummig grönska, från
torgyta till avkopplande parkmiljö. På så sätt understödjs
tillgängligheten och breddas i den mån att så många som
möjligt ska kunna hitta ”sitt” urbana rum.

området som kan erbjuda trevlig arbetsmiljö.
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Ekologisk funktion

Fördröjning och rening av dagvatten

Träd och växter bör väljas utifrån att de tål stadsmiljö,
gestaltningsaspekter och för att stärka den biologiska
mångfalden.

För att belastningen på befintliga dagvattensystem och
på mottagande recipient inte skall överskrida befintlig
kapacitet i samband med exploatering, ska denna ske
enligt Kungälvs kommuns dagvattenpolicy. Dagvattnet
ska fördröjas i lämpliga fördröjningsanläggningar innan
anslutning sker till det kommunala systemet. Platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och kostnadseffektivitet skall vägas in i valet av anläggningar. Enligt ett
ställningstagande i den kommunala dagvattenpolicyn skall
fördröjningskrav i första hand ställas inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering och ombyggnad. Dagvatten
från vägytor och från andra hårdgjorda ytor där stora
mängder föroreningar genereras skall också renas innan
det släpps till det kommunala nätet.

Grönytorna i Nytorgstaden ska ha en stor artrikedom
och variation av livsmiljöer för växter och djur. Att skapa
och bevara en biologisk mångfald i staden är både för
människors möjlighet att uppleva natur i vardagen samt
bidra till ett väl fungerande ekosystem.
En väl utbyggd grönstruktur bidrar till gott närklimat,
god luft kvalité samt en spännande och varierande miljö
för människorna i staden.

I det framtagna planprogramsförslaget ligger större delen
av den tillkommande bebyggelsen på redan hårdgjorda
ytor som sannolikt inte har någon dagvattenfördröjning
eller rening i dagsläget. Det finns därmed goda förutsättningar att avlasta dagvattensystemet och recipienten
via åtgärder vid exploateringen. I området bedöms det
finnas goda möjligheter att göra dagvattnet till en tillgång
i stadsbilden i form av öppna dagvattenanläggningar, till
exempel stensatta nedsänkta ytor på torg eller på innergårdar. I gaturummet kan grunda, makadamunderbyggda,
svackdiken förläggas mellan väg/GC-vägbanor för att
både avleda, rena och fördröja dagvattnet.
I nordvästra delen av planområdet föreslås ny bebyggelse i befintligt grönområde. Genom detta finns idag en
befintlig bäck som avvattnar delar av Fontin. Denna del
skiljer sig alltså från övriga delar inom programområdet
som anläggs inom befintlig stadsmiljö. I samband med att
planprogrammet tagits fram har en översiktlig dagvat-

tenutrednig utförts utifrån befintligt förslag på exploatering inom programområdet. Denna påtalar vikten av
att säkerställa vattnets väg. Detta kan ske på olika sett.
Exemeplis geom annorlunda placering än den som visas i
programförslaget eller att en ny sträckning för bäcken tas
fram. Ur kapacitetssynpunkt förordas bäcken även efter
exploatering har en öppen sektion och inte kulvertras.

Principer grönstruktur
•
•
•
•

•

Bevara och utveckla Västra parken och grönområden
för positiva upplevelser och biologisk mångfald.
Bevara stora, äldre träd.
Bebyggelsen bör eftersträva gröna inslag som till exempel gröna tak, fasader och så kallade regnbäddar.
Ökad eller sparad grönska som bidrar till bättre dagvattenhantering/rening ska eftersträvas i
Nytorgstaden.
Utveckla gröna bostadsgårdar.
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PLANFÖRSLAG SAMMANFATTNING

för Kungälv och regionen. Busstorget har därmed stor
potential och utgör motor för hela områdets utveckling.
Kvartersstrukturen i bostadsområdena öster om Uddevallavägen kvarstår i stor utsträckning. Dock kommer en
förtätning att ske i dessa delar och bidra till fler bostäder
och ett mer definierat och tryggare gaturum.

Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och
karaktär stora utvecklingsmöjligheter. Programmet ligger
till grund för etappvis detaljplanläggning av området.
Nytorgstaden är ett av fler omvandlingsområden i Kungälv. Genom omvandling och komplettering av befintligt
byggnadsbestånd tas fler fördelar tillvara, inte minst i termer av god bebyggd miljö och hållbart samhällsbyggande.
Det övergripande målet för området är att stadsdelen
med Uddevallavägen som betydande element blir länken
mellan Liljedal och Kongahälla. Nytorgstaden ska bli en
urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostä33
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der kontor och verksamheter.
Nytorgstaden har inom sig ett antal olika typer av bebyggelse men karaktäriseras av 50–60-talsbebyggelse som
uppförts efter grannskapsenhetens principer, vilket ger
stadsdelen dess identitet som i framtiden kan utvecklas.
Uddevallavägen, områdets huvudstråk, utvecklas till att
på ett bättre sätt rymma alla trafikslag. I områdets södra
del ligger busstorget som sedan våren 2018 inte längre
utgör busshållplats. Området ska i framtiden tas i anspråk
för bostäder och verksamheter. Det finns även möjlighet
att utöka och utveckla Västra parken till en mötesplats

I den urbana delen längs Uddevallavägen satsas det på att
utveckla det offentliga livet med verksamheter i bottenvåningarna gatorna ska även ge gott om plats för fotgängare och cyklister. Bebyggelsen anknyter både till befintliga punkthus i anslutning till det tidigare busstorget och
lamellhusen i anslutning till Nytorget. Bebyggelsen blir
ca 4-8 våningar i material och utformning som passar
med områdets och nya stadens karaktär.
Områdets storlek får konsekvenser för genomförandet.
Detta måste tillåtas ta tid. Parallellt med planprogrammet har ett antal genomförandefrågor analyserats, detta
för att säkerställa genomförande av beskrivna värden och
kvalitéer. Framtagandet av detta program är ett steg mot
en konkret planering för utvecklingen av Nytorgstaden. I
detta arbete blir samspel och dialog med fastighetsägare,
verksamhetsutövare, föreningar och medborgare med
engagemang och synpunkter mycket viktigt.
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KONSEKVENSER
Bostadsförsörjning
En förtätning och omvandling av Nytorgstaden ger ett
betydande ökat antal lägenheter i ett centralt läge, med
närhet till handel, service, kollektivtrafik och grönområden. Det bidrar till Göteborgsregionens bostadsförsörjning på ett hållbart sätt.

Sammanhängande stadskärna
Fortsatt arbete inom Nytorgstaden ger stora konsekvenser för upplevelsen av stadskärnan. Den nya bebyggelsen
knyter samman olika delar av centrala Kungälv och gör
att de kommer närmare varandra. Man fyller ut tomrummen inom bostadsområdena och det som skapats genom
flytten av busstorget. Det skapar en sammanhängande,
breddad stadskärna. Med fler människor som bor och rör
sig i området skapas ett större kundunderlag för handel,
service, restauranger och kvällsöppna aktiviteter. Samtidigt som befolkningsantalet i stadsdelen ökar under
dagtid. Det är en förutsättning för att Nytorgstaden ska
fylla funktionen som sammanbindande länk i stadskärnan
och bli ett större besöksmål i framtiden än vad stadsdelen
utgör i dagsläget. En blandning av bostäder och verksamheter skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö
under stor del av dygnets timmar.

Kulturmiljö, identitet och karaktär
Enskilda byggnader med högt bevarandevärde saknas
inom området. Det äldre punkthuset vid Nytorget har
förvisso ett symbolvärde som en markör för det växande
Kungälv, men är relativt kraftigt förvanskat. De fem pa-

rallella lamellhusen i tegel visar bitvis genuin 1950-talskaraktär och är i programmet inte belyst som intressant
för ny exploatering. Sammanfattningsvis bör områdets
kulturhistoriska värden ses som en positiv tillgång som
genom genomtänkt planering kan framhävas och utvecklas utan att för den skull förvanskas.

Boendemiljö
Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen med
utrymme för mer privata rum, som komplement till de
allmänna mötesplatserna på gator och torg. För de bostäder som placeras vid de större gatorna, utgör gårdarna
ljuddämpade platser att vistas på för de boende. Sammantaget finns det förutsättningar att skapa goda boendemiljöer med höga kvaliteter. Blandade upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och prisklasser möjliggör för fler att
bosätta sig inom området.

Barn och unga
Med fler bostäder i området tillkommer fler barn och
unga. Deras behov av lekutrymmen och
”hängplatser” tillgodoses till viss del på gårdarna men
framförallt av den stora parken som Västra parken utgör
med lekplats och ytor för annan typ av rekreation. Kopplingar till närströvområdenär viktiga.
Växande invånarantal i centrala Kungälv ger ett behov av
fler förskoleplatser. Inom Nytorgstaden avsätts ingen yta
för förskola, då behovet planeras tillgodoses i området
kring Tveten i samband med att nya förskolor uppförs.

Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar chansen för
att gator och torg ska användas som mötesplatser och
kännas livfulla. För att människor ska välja att vistas här
krävs en medveten gestaltning.
Programmets gestaltningsprinciper ger förutsättningar
för en attraktiv stadsmiljö med omväxlande gaturum,
som är rika på intryck. Särskilt viktigt är att bottenvåningarna upplåts för handel eller annan service. Aktiva
fasader bidrar till levande och trygga stadsmiljöer.
Nytorgstaden är platsen där man både bor och arbetar
eller stämmer träff med vänner och njuter av parken,
handel, restauranger och kaféer i anslutning till stadskärnans huvudstråk och dess mötesplatser, främst runt
Nytorget och Västra parken men även på någon av
platserna utmed det utökade gångstråket. Här tillåts olika
sorters tempo att leva sida vid sida. Platser för vila, paus
och samtal. Platser för rörelse rekreation och lek. Stråk
för cykel och trygga gångvägar gör det enkelt, tryggt och
smidigt att röra sig i stadens rum. Med både bostäder och
arbetsplatser i området befolkas stadsmiljön under dygnets alla timmar vilket skapar en dynamik som i sin tur
ger förutsättningar för ett gott och tryggt boende samt
möjliggör för nytt företagande och handel. Tillsammans
med platsbildningar och parker bildar detta till stadsväven som kommer att utgöra grunden för huvudstråket
med den unika upplevelsen av Gamla Staden till shopping
och storskalighet i Kongahälla. Som Kungälvsbo ska man
kunna lämna bilen hemma och känna stolthet inför sin
stadskärna och det händelserika stråket igenom den.
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Trafik och parkering
Det finns en risk att trafiken till, från och genom Nytorgstaden ökar när området förtätas med många bostäder
och ytor för handel och service. För att minimera mängden fordon i stadskärnan
och säkra en god tillgänglighet är det viktigt att prioritera
gående och cyklister i gaturummet samt att göra det enkelt att resa kollektivt. Samtidigt måste man komma ihåg
att Uddevallavägen idag är ett viktigt bilstråk i nord-sydlig riktning.
Det finns en risk att luftmiljön försämras i området, då
gaturummen sluts i högre grad än idag. I kombination
med risk för ökad trafik kan halten av hälsofarliga partiklar öka.
Boende, verksamma och besökande i Nytorgstaden kommer att behöva parkera i en gemensam parkeringsanläggning på visst avstånd från bostaden eller målpunkten. Det
kan upplevas krångligt att parkera på någon av de högsta
våningarna i anläggningen jämfört med att parkera på en
öppen yta, som idag. Det kan också upplevas som långa
gångavstånd jämfört med dagens situation.
Ombyggnaden av trafikplatsen vid Mimers hus/Vita
fläcken ska utformas med tillgänglighet för gång och cykeltrafik, förutsättningar för vistelse och sociala möten på
kringliggande ytor. Detta för att stödja kulturhuset och
dess verksamhet men även underlätta för invånarna att
röra sig längs/till och från huvudstråket.
Utgångspunkten bör vara att inte koncentrera all trafik
till en enda målpunkt/parkeringsanläggning utan att
åstadkomma en högre tillgänglighet genom att ha som
målsättning att skapa fler anläggningar i eller i anslutning
35
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till planområdet. Detta gagnar handeln i området och
man undviker att skapa en enda stor parkeringsanläggning
som dels kan vara svår att hantera estetiskt i stadsrummet
och dels vara svår att hantera ur ett trygghetsperspektiv.
En fördjupad parkeringsutredning för programområdet
bör genomföras innan fortsatt arbete med detaljplaner
kan fortsätta

Buller
I samband med detaljplanering av området närmast
Uddevallavägen och Trollhättevägen måste bullerutredning utföras. Sannolikt kommer det ställas krav på att
uppförande av bostäder måste ske med minst hälften av
bostadsrummen vänds mot gård och att varje lägenhet
får en uteplats på eller mot gård om området ligger vid
någon av de större gatorna.

Hot
Kommande detaljplanen syftar till att utveckla och skapa
nya publika rum med gångstråk och restauranger. Därför är det viktigt att i samband med detaljpaneringen av
området ta hänsyn till antagonistiska hot.

MILJÖPÅVERKAN
Planprogrammet och dess PM rörande miljöfrågor utgör
de underlag som utreder bedömningen av miljöpåverkan
för att kunna ta ställning till om en särskild miljöbedömning krävs. Med avseende på nuvarande förutsättningar
och markanvändning utgör i dagsläget den förorenade
marken under busstorget och befintlig parkering bakom
fastigheterna Centrum 1 & 2 en befintlig negativ miljöpåverkan i området. Åtgärder för att sanera gamla busstorget för att uppfylla känslig markanvändning ska dock
utföras under 2018/2019. Sannolikt kommer frågan
rörande markföroreningar inte bidra till en betydande
miljöpåverkan.
Att efterbehandling av markföroreningar blir genomförd
är nödvändigt och angeläget för att skydda människors
hälsa och miljön. Markföroreningarna är överlag svåra att
förutsäga, det finns risk att vissa föroreningar uppdagas
först under ett byggnadsskede. De konstaterade eller
förväntade förorenade objekten kräver fortsatta undersökningar för att man ska kunna ta ställning till efterbehandlingsåtgärder.
Kartläggning av kvävedioxidhalter för utsatta punkter i
Kungälv visar att vid förtätning med ny bebyggelse inom
Nytorgstaden finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormen. Detta behöver i detaljplanearbetet utredas
närmare, haltberäkningar av NOx och partiklar bör utföras för ökade kunskaper om vilken risk som föreligger
människors och hälsa och miljön.
Eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kan
komma att tas fram ska i första hand belysa den betydande miljöpåverkan som uppstår men kan även omfatta
faktorer där det finns risk för betydande miljöpåverkan.
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En preliminär bedömning är att eventuell MKB kan avgränsas till att behandla mark- och luftföroreningar samt
buller
Det är även viktigt att lyfta fram den positiva miljöpåverkan som genomförandet av planprogrammet kommer att
innebära för området, till exempel genom Västra parkens
utbyggnad och tillkommande grönstruktur i gaturummen och att förtätningsmöjligheter tas tillvara. Ett sådant
avsnitt borde för det aktuella området bli minst lika stort
som det om negativ miljöpåverkan.
Kommunen gör den preliminära bedömningen att en
framtida etablering av bostäder i området troligtvis inte
innebär betydande miljöpåverkan, så som avses i 6 kap
11 § miljöbalken, och att en miljöutredning därmed inte
kommer att vara nödvändig i samband med kommande
detaljplanearbeten.

Sveriges nationella miljömål
Klimat & Luft
(Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig
försurning, skyddande ozonskikt)
Att förtäta städerna med bostäder möjliggör till att
leva ett klimatsmart vardagsliv där man kan cykla
eller åka buss. Man skapar på så sätt förutsättningar för
att bo och leva resurssnålt. Det är dock risk
för en sämre luftmiljö.
Vatten
(Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt
levande kust och skärgård, myllrande våtmarker)
Andelen hårdgjorda ytor inom Nytorgstaden är lägre
än i omgivande stadsdelar i centrala Kungälv. Mellan
50-talsbebyggelsen finns större öppna grönytor och

Västra parken bidrar med genomsläppliga gröna ytor. En
övergripande planering av dagvattenhanteringen är dock
viktig för en hållbar helhet i området.
Detta innebär att övergripande minska mängden
dagvatten samt att använda kloka lösningar för
avledande där öppna dagvattenlösningar är ett bra
sätt att både fördröja och rena vattnet som sedan
släpps ut i Nordre Älv. Resonemang kring detta avhandlas i till programmet hörande dagvattenutredning.

i Liljedal färdigställs kan sedan exploatering av denna yta
påbörjas. Det bör därmed vara realistiskt att områdets
utbyggnad börjar i detta kvarter.
För att på längre sikt kunna möjliggöra en utbyggnad av
hela programområdet utefter programmets riktlinjer.

Naturvård
(Levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt
växt- och djurliv)
Västra parken och den grönstruktur som är möjlig att
utveckla inom planområdet kan bidra till en ökad artrikedom samt att skapa och bevara biologisk mångfald i
staden. En väl utbyggd grönstruktur bidrar också till gott
närklimat och god luft kvalité.
Byggande & Boende
(Giftfri miljö, säker strålmiljö, god bebyggd miljö)
I kommande arbete inom programområdet blir buller en
fråga som kommer att få mycket utrymme i planeringen
längs Uddevallavägen, Trollhättevägen och Torggatan.
Bullersituationen studeras närmare i efterföljande detaljplaner. Val av hållbara byggnadsmaterial är av stor vikt.
Eftersträvansvärt med låg energiförbrukning. Möjligheten att ordna miljöhus i varje nytt kvarter bör ses över.

Etapputbyggnad
Gamla busstorget kommer under tiden då detaljplaner tas
fram att användas för parkeringsändamål för att kompensera för de parkeringar som tas i anspråk i Liljedal under
byggtid i detta område. I samband med att parkeringshus
36
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GENOMFÖRANDE

Fastighetsrättsliga frågor

Det är viktigt att de målsättningar och kvalitéer som
beskrivs i programmet finns med i all detaljplanering och
genomförande i området.

Fastighetsbildning
I samband med genomförandet av nya detaljplaner inom
området skall mark som lagts ut som allmän plats (gator,
torg, parker) genom fastighetsreglering föras över till
kommunens gatumarksfastigheter.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Efter färdigställandet av planprogrammet ska det ligga
till grund för etappvis detaljplanläggning inom området.
Initiativ till planläggning kan antingen tas av fastighetsägare eller kommunen. Mot bakgrund av områdets storlek
kan antas att det kommer att delas in i flera detaljplaner
och etapper som tas fram och genomförs successivt.
Planläggning och framförallt genomförande av områdets
utbyggnad kan därför förväntas ske under en lång tidsperiod, minst 10-15 år.
Genomförandetider: Varje ny detaljplan inom området
kommer att ges en genomförandetid som avpassas efter
förutsättningarna för genomförandet.
Ansvarsfördelning: Som generell ansvarsfördelning kommer att gälla att kommunen ansvarar för utbyggnad inom
allmän plats enligt kommande detaljplaner (gator, torg,
parker) medan den enskilde fastighetsägaren/exploatören
ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark.

Genom fastighetsbildning kan också exploateringsfastigheter bildas genom avstyckning av kommunal mark.

Genomförandefrågor
Kommunen har genom plan- och mark och exploateringsenheten en samordnande roll i samband med områdets utbyggnad. Vid framtagande av detaljplan för respektive utbyggnadsetapp skall exploateringsavtal och/eller
genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och
fastighetsägarna/exploatörerna. I avtalet skall ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildning, kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän plats
mm regleras. Exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet skall träffas innan respektive detaljplan godkänns av
kommunen.
Samverkan mellan fastighetsägarna är nödvändig för områdets utveckling.

Tekniska frågor
Geoteknik
Före utbyggnad skall respektive fastighetsägare/exploatör genomföra erforderliga geotekniska utredningar och
undersökningar.
37
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Föroreningar
Där markföroreningar påträffas ska fördjupade markundersökningar genomföras. Det blir sannolikt aktuellt att
genomföra efterbehandlingsåtgärder på flera av fastigheterna i anslutning till gamla busstorget och Västra parken.
Ansvaret för undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder regleras i Miljöbalken och åvilar generellt verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare/exploatör.
I vissa fall kan förutsättningarna vara sådana att föroreningar från en fastighet kan spridas med t ex grundvattnet till intilliggande fastighet. I sådana fall är det viktigt
att fastigheterna efterbehandlas i ”rätt ordning” så att
återkontaminering undviks.
Tillsynsmyndighet i markföroreningsfrågor är Miljöenheten i Kungälvs kommun. Skyldighet finns att redovisa
miljötekniska markundersökningar för tillsynsmyndigheten, som sedan fattar erforderliga beslut enligt Miljöbalken om behov av ytterligare undersökningar, efterbehandlingsåtgärder mm.
Rivning, schaktning och fyllning
Rivning av byggnader inom detaljplanelagt område kräver rivningslov, som söks hos Bygglovsenheten.
Schaktning och fyllning inom detaljplanelagt område,
som avsevärt ändrar markens höjdläge, kräver marklov
som söks hos Bygglovsenheten. Ev nya höjder bör anges i
detaljplan.
Teknisk försörjning
Nya nätstationer eller borttagande av sådan inom området ska samrådas med Kungälv energi.
Området är idag anslutet till fjärrvärme vilket det finns

17/21 Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl - KS2020/1064-2 Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl : Planprogram Nytorgstaden

goda möjligheter med uppvärmning med detta alternativ.
Förutsättningar för energibesparande åtgärder behöver studeras i samband med planeringen för områdets
utbyggnad.
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom
normal insatstid. Brandvattenförsörjning inom området
i samråd med VA-enheten. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anornas inom området. Avstånd mellan
gata och husens entréer får inte överstiga 50 meter. Om
flerbostadshus kommer att projekteras för utrymning
med hjälp av räddningstjänsten kommer tillgänglighet för
räddningstjänstens höjdfordon att krävas i direkt anslutning till byggnaderna.

Ekonomiska frågor
Exploateringskostnader
I samband med områdets utbyggnad kommer kostnader
för iordningställande av allmän plats att uppkomma för:
• Befintligt gatunät (anpassning och upprustning)
• Nya torg och platser
• Nya parker och grönytor
Kommunens kostnader för iordningställande av allmän
plats kommer att tas ut av fastighetsägarna/exploatörerna
och kommunen inom området antingen i samband med
upprättande av genomförandeavtal och gatukostnad eller
exploateringsavtal och exploateringsbidrag för området.

göra ny användning
Kostnader för undersökning och efterbehandling av
förorenad mark *)
• Rivningskostnader
• Gatukostnader (se ovan)
• Anslutningsavgifter för t ex VA och el
*) Särskilda regler gäller enligt Miljöbalken där även
tidigare verksamhetsutövare kan ha ett ansvar.
•

Exploateringsintäkter
Etapputbyggnad
Förnyelsearbetet för gamla busstorget kommer att ske i
en tidig fas av områdets omvandling i och med att verksamheten där avvecklas under 2018. En framgångsfaktor
är emellertid att utvecklingsprocesser inleds parallellt
inom andra delar av området i ett tidigt skede. Detta
gäller t ex området kring Nytorget och stråket utmed
Uddevallavägen som är tänkt som en ryggrad för hela
områdets utveckling.
Aktörer
För områdets utveckling är det viktigt att många olika aktörer deltar på olika sätt, var för sig och i samverkan med
varandra. Kommunen, fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och andra kan alla ha en roll i att verka för
områdets förnyelse och ökade attraktivitet. Det kan gälla
olika typer av aktiviteter och evenemang för att skapa intresse för området eller om samverkan för att genomföra
omvandling av olika delar av området.

Fastighetsägaren/exploatören svarar för samtliga kostnader förenade med iordningställande av kvartersmark
inom området för ny användning. Det gäller t ex:
• Fastighetsbildningskostnader
• Myndighetsavgifter
• Kostnad för erforderliga utredningar för att möjlig38
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Kapitel 4

KOMMANDE ARBETE
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KOMMANDE ARBETE
I samband med kommande detaljplanearbeten behöver ett antal utredningar tas fram eller fördjupas, bland
annat:
•
•
•
•
•
•

Förutsättningar för vatten och avlopp
Hantering av dagvatten
Geotekniska förutsättningar
Buller
Lokalisering av förskola och skola
Kompletterande parkeringsutredning

Flera allmänna platser, såsom gator, torg och parker,
avses att rustas upp utifrån programmets intentioner
om sammanhållen, attraktiv bebyggelse. I vissa fall byggs
de allmänna platserna om i samband med utbyggnad av
angränsande kvartersmark.
Det kommer i samband med eventuell tävling kopplat till
gamla busstorget och Nytorget att ta fram ett fördjupat
gestaltningsprogram. Detta görs annars i samband med
att respektive detaljplan tas fram.

Projekt Nytorgstaden
I det redan etablerade projektarbete för stadsbyggnadsprojektet Nytorgstaden drivs ett samarbete mellan
framförallt planenheten och mark & exploateringsenheten. I projektets styrgrupp och projektgrupp har även ett
flertal andra enheter deltagit. Under 2019 kommer projektet att övergå i en mer intensiv fas, vilket motiverar en
översyn och förstärkning av kommunens projektorganisation.

Dialogarbete
Under hösten 2017 och samrådet fanns möjligheter för
invånarna i Kungälv att lämna synpunkter och information om området på Bodagarna och på kommunens hemsida. Den information och de önskningar som lämnades
under denna period har varit del i underlaget som arbetet
utgått ifrån i framställandet av planprogrammet. Medborgardialogen angående områdets framtid fortsätter i
samband med detaljplaneringen av området.

Detaljplanering
Detaljplan inom och i anslutning till i programmet refererat huvudstråk bör ge möjlighet för bred användning,
samtidigt som vikten ska ligga på att verksamheten blir
av publik karaktär. Planen ska ge möjlighet till parkeringsgarage under mark, eventuellt i form av 3D-fastighetsbildning eller gemensamhetsanläggning. Det ska
stå i planen att det ska finnas entréer från både gata och
gård. Lägenheter mot hårt trafikerade gator och verksamheter bör vara genomgående för att skapa en tyst sida
i bostaden. Fasadlängder och fastighetsstorlek regleras/
utformas i detaljplan i enlighet med riktlinjerna i detta
planprogram.
Eventuella skydds- eller varsamhetsbestämmelser för
bevarandevärda byggnader och miljöer ska inkluderas i
detaljplanearbetet.

PROCESSBILD
PLANPROGRAM

SAMRÅD

PROGRAMRAPPORT

REVIDERAT
PLANPROGRAM

ANTAGANDE

DETALJPLAN
1

DETALJPLAN
2
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-02-02
1 (2)

§ 8/2021

Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl (Dnr
KS2020/1064)
16 maj 2019 godkände kommunfullmäktige planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden
– Stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna”. Planprogrammet anger att
Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder, kontor
och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplanearbetet. Syftet med
detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl är att skapa en sammanhängande stadskärna som
binder samman gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 400
nya bostäder.
Att upprätta en ny detaljplan är ett steg för att möjliggöra och konkretisera intentionerna i
planprogrammet ”Planprogram för Nytorgstaden – Stadsutveckling och förtätning inom
Kungälvs stadskärna” (daterat 2019-05-20, godkänt av kommunfullmäktige 16 maj 2019).
Planprogrammet tog fram förslag på utvecklingen av Nytorgstaden som en sammanbindande
länk i stadskärnan. Målet är att Nytorgstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet.
En ny detaljplan krävs för att juridiskt möjliggöra de intentioner som planprogrammet innebär
samt för att i enlighet med plan- och bygglagen pröva markanvändningen genom en samlad
bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen. Detta då gällande
detaljplanebestämmelser begränsar möjligheterna att utveckla området efter planprogrammets
intentioner. Förvaltningen föreslås ges i uppdrag att upprätta detaljplan för Nytorgstaden,
Tveten 1:1 m. fl
Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten vilket medför att detaljplanen
hanteras med ett utökat förfarande.
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande stadskärna som binder samman
gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 400 nya bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planuppdrag för detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m fl
Bilaga Planprogram Nytorgstaden
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Nytorgstaden, Tveten 1:1 m. fl
i Kungälvs kommun enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 §7.
__________
Expedieras till:

Ulf Liljankoski, planarkitekt, Plan
Stina Gunnarsson, projektledare, Projekt och programledning
Gunilla Carlsson Gremner, registrator, Plan
Anna Hedlin, Administratör Plan

För kännedom till:

Henrik Johansson, Enhetchef, Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef, Planering och myndighet

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Emelie Skarp

1(4)

2021-01-26

Samverkansavtal för Nytorgstaden (Dnr KS2020/1575-12)
Sammanfattning
Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter.
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgstaden 16 maj 2019. Planprogrammet
anger att Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder,
kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplanearbetet. För att
möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan då
gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess möjligheter. Till det behövs en
överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning och övrigt samarbete i
samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgstaden.
Ett samverkansavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB har tagits fram
som anger förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Nytorgstaden samt anger villkor
och förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi,
genomförandefrågor och övrigt samarbete.
Förvaltningen föreslår att upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Stiftelsen
Kungälvsbostäder samt HSB Göteborg ekonomisk förening godkänns, samt att
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att underteckna
samverkansavtalet.

Juridisk bedömning
För att konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan i enlighet med
plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 3 §. Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för
allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande.
Kommande markförsäljningar kommer att ske i enlighet med Kommunallagen (2017:725)
likställighetsprincipen 2:3 KL, om att kommunen ska behandla sina medlemmar lika och Lag
(2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordning (2016:605)
om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Försäljningar ska föregås av ett öppet
anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, eller priset baseras på en
oberoende expertvärdering som genomförs innan försäljningen.

ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter.
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgstaden 16 maj 2019. Planprogrammet
anger att Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder,
kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplanearbetet.
För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan
då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess möjligheter. Till det behövs en
överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning och övrigt samarbete i
samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgstaden.

Figur 1: Fastighetsägare och möjlig försäljning av kvartersmark på kommunens mark

Verksamhetens bedömning
Ett förslag på samverkansavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB har
tagits fram vars syfte är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom
Nytorgstaden samt anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet
syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga
förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser regleras i
genomförandeavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB inför att
detaljplanen antas.
Inför detaljplanens antagande tecknas ett genomförandeavtal med HSB och Stiftelsen
Kungälvsbostäder för att reglera detaljplanens genomförandefrågor och omfattning av
exploateringsbidrag.
Samverkansavtalet reglerar förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Nytorgstaden samt
anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Verksamhetens bedömning är att
samverkansavtalet kan godkännas. Utan samverkansavtal, har kommunen inte en
överenskommelse med fastighetsägarna om bl.a. finansiering av planarbetet för Nytorgstaden.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens
resultatmål
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Samverkansavtalet för Nytorgstaden kopplas till kommunstyrelsen resultatmål om att
planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel samt bidrar till
resultatmålet ökad kollektiv jobbpendling genom att tillskapa fler bostäder kollektivtrafiknära.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning kommer det att redogöras för planområdets förhållande till de
miljömål som bedöms relevanta för kommande planförslag.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Samverkansavtalet är upprättat i överenstämmelse med Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. Enligt riktlinjerna tar
kommunen som huvudregel betalt för byggrättens totala BTA ovan mark enligt gällande
detaljplan, exklusive friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga.
En närmare definition av BTA ovan mark enligt ovan har tagits fram, och finns som bilaga till
samverkansavtalet.
Förädling av kommunens mark enligt Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I planarbetet för Nytorgstaden studeras hur medborgare och brukare påverkas.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna fördelas på andel tillkommande kvm BTA ovan mark mellan Stiftelsen
Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening och kommunen.
Exploatörerna betalar exploateringsbidrag som avser gatukostnadsersättning för utbyggnad av
allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra detaljplanen.
Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som tydliggörs i
detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande
genomförandeavtal.
Inom planprogrammet anges förslag på ny bebyggelse på mark som ägs av kommunen, vilket
innebär framtida markintäkter för kommunen, se figur 1. En exploateringskalkyl har tagits
fram, där Nytorgstadens kostnader finansieras av detaljplaneintäkter, markintäkter och
exploateringsbidrag. Målet är att Nytorgstaden ska generera en vinst på 10-20 mkr för
kommunen genom intäkter från markförsäljning. Intäkterna för markförsäljning i
exploateringskalkylen är baserad på en värdering gjord av en oberoende auktoriserad
värderingsman. I exploateringskalkylen har kommunens markintäkterna baserats på ca 22 000
kvm BTA och fördelats på ca 45% bostadsrätter, ca 25% hyresrätter och ca 30% skola.
Kvarteret på gamla busstorget, inom del av Tveten 1:1, planeras att föreslås att anvisas genom
en markanvisningstävling efter att detaljplanen varit på samråd. Förslag om område och
förfarande för markanvisning kommer då att tas upp för beslut till kommunstyrelsen.
Kommunen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning i samband med
framtagandet av genomförandeavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna Riktlinjer för
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
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Förslag till beslut
1. Upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Stiftelsen
Kungälvsbostäder samt HSB Göteborg ekonomisk förening godkänns
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att
underteckna samverkansavtalet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till:

Emelie Skarp, Kart och mark

För kännedom till:

Daniel Markänger, Kart och mark
Fredric Norrå, Planering och myndighet
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och
myndighet
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Bilaga 2

BEFINTLIG BYGGRÄTT M2 BTA OVAN MARK
SAMMANSTÄLLNING AV BYGGRÄTT FÖR FASTIGHETER INOM NYTORGSTADEN
Siffrorna nedan är uppskattade från befintlig detaljplan, och uträknade från områden med byggrätt, d.v.s.
mark som inte omfattas av prick- eller kryssmark. Vinds- och andra biutrymmen samt
kompletteringsbyggnader är inte medräknade.
Samtliga siffror är avrundade till närmsta tiotal.

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Fastighet

Kommentar

Centrum 2

BTA befintlig
byggrätt inom
detaljplan
3 600 m2

Frölich 16

3 390 m2

Köpmannen 5 och
Köpmannen 2

3 800 m2

Köpmannen 3 och
Köpmannen 4
Blåsippan 1

4 500 m2

Höjden regleras inte i våningshöjd, utan enbart i
byggnadshöjd från grundkartans nollplan.
Uppskattningen är att det ryms ca 3 vån inom +20,5. Yta
med byggrätt uppgår till 1130 m2.
Detaljplanen begränsar den totala BTA för samtliga
delområden inom fastigheterna Köpmannen 5 och
Köpmannen 2 till 3800m2.
Detaljplanen begränsar den sammanlagda BTA för
Köpmannen 3 och Köpmannen 4 till 4500m2.
Byggrätten för samtliga Blåsippan-fastigheter är
uträknade genom att mäta de egenskapsområden som
inte omfattas av prickmark, och sedan multiplicera med
det våningsantal som är angivet i stadsplanen.

Blåsippan 2
Blåsippan 3
Blåsippan 4
Blåsippan 5
Blåsippan 6
Blåsippan 7
Sadelmakaren 10

2 180 m2
1 760 m2
4 320 m2
3 240 m2
1 750 m2
880 m2
7 110 m2

TOTALT

38 930 m2

2 400 m2

Detaljplanen medger att samtliga byggrätter inom
fastigheten begränsas till sammanlagt 3600 m2
(egenskapsområdena e1, e2 och e3 sammanlagda area
begränsas till 3600m2).

Stadsplanen reglerar enbart byggnadshöjd räknat från
grundkartans nollplan. Uppskattningen av BTA utgår
från antal våningar i befintliga byggnader (ej medräknat
källare), då de bedöms ligga inom plushöjden. Det
innebär 4 vån på samtliga byggnader förutom 5 vån på
del av nr 14.
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Bilaga 2

HSB
Fastighet
Centrum 1
Frölich 15

BTA befintlig
byggrätt inom
detaljplan
4 100 m2
720 m2

Komministerängen 4

1 070 m2

TOTALT

5 890 m2

Kommentar
Uppskattning av yta med byggrätt, beräknat på 8 vån.
Stadsplanen medger 2 vån (högsta byggnadshöjd 7m).
Yta med byggrätt uppgår till 360kvm.
1/3 av vind får inredas, dock ej medräknad.
Befintlig byggnad är dock utbyggd på prickad mark.
Befintlig byggnad är även 3 vån.
Stadsplanen medger byggnad på 3 vån. Den uppskattade
byggrätten utifrån plankartan är mindre än befintlig
byggnad, då byggnaden delvis är utbyggd på mark som är
prickad.

För de fastigheter som ägs av Kungälvs kommun anges befintlig byggrätt m2 BTA ovan mark: 0 m2

Tillkommande byggrätt för respektive fastighet beräknas utifrån differensen mellan byggrätt m2 BTA ovan
mark som medges enligt ny planhandling (vid samråd, granskning samt antagande) och befintlig byggrätt
angivet ovan.
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Bilaga 3

BTA ovan mark
Våningsplan ovan mark
BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för
fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.
Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa
utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.
BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda
vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)).
Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående
byggnader räknas inte som BTA ovan mark.
Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt
omfattas inte.

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.

Suterrängvåning
En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst en vägg - golvets översida i våningen
närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är
våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande
förbindelsekorridor.
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Bilaga 3
Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet
dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas
som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark.

1)

Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För
bruttoareor inom husdjup 10-30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3
meter ska 10-metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som
ljusa.
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Planprogram för

Nytorgstaden
- Stadsutveckling och förtätning inom
- Kungälvs stadskärna

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING - PLAN
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MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från Samhälle &
utveckling och Program Kungälv stad har medverkat i
planprogramsarbetet. Förankring har skett i kommunplaneringens beredningsgrupp och styrgrupp.
Uppdragsledare för programmet har varit planarkitekt
Martin Hallberg.
Programhandlingen är
gemensamt utvecklad av:
- Programgrupp Kungälvs stad:
Cecilia Örtendahl, Andreas Rutgersson, Martin Hallberg
och Anders Pettersson, (Krook &Tjäder)
Arbetsgruppen innefattar kompetenser inom planering,
trafik, miljö, renhållning, skola, park och underhåll.
- Planenheten:
Linda Andreasson
Fotografer: Kungälvs kommun, om inget annat anges.

KONTAKTPERSONER
Uppdragsansvarig: Martin Hallberg
martin.forsmanhallberg@kungalv.se
Beställare: Program Kungälvs stad
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INNEHÅLL
5 INLEDNING
10 FÖRUTSÄTTNINGAR
19 PLANFÖRSLAG
39 KOMMANDE ARBETE
BILAGOR

REFERENSER

• Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 2018-06-08

• 0LOMÆWHNQLVNPDUNXQGHUVÆNQLQJ2UELFRQ

• Analys av lokalefterfrågan i Kungälv, NAI Svefa,

• Konsekvensanalys dagvatten, Sweco 2018-06-15

2018-03-09
• Luftmiljöutredning Kungälv centrum, SMHI, 2015-06-30
• 7UDoNDQDO\V.RQJDK¶OOD

• Kulturmiljöanalys 2018-05-28
• Sammanställning miljöfaktorer 2018-05-06

• Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige januari 2012
• Idealbild Kungälvs stadskärna, planeringsunderlag till ÖP
2010
• Kungälv tar form Stadens bebyggelsemönster, Håkan
Hökerberg 2003
• Värdeskapande stadsplanering, Spacescape 2016
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FÖRORD
Detta planprogram är ett första steg i utvecklingen av Nytorgstaden som sammanbindande länk i stadskärnan. Målet är att
Nytorgstaden ska bli en attraktiv stadsdel med tydlig identitet.
Kungälv och regionen är inne i en mycket expansiv fas med stora
satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur. Det innebär en stor
efterfrågan på attraktiva, konkurrenskraftiga och hållbara stadsmiljöer i regionen. Genom att erbjuda en stadsdel med ett blandat innehåll och stora inslag av grönska ska denna bidra med en ny dimension
i Kungälvs stadskärna.
Kommunens vision för Kungälv är att skapa en mångfald av möjligheter för byggandet av en hållbar, attraktiv och framgångsrik stad.
Frågor som rör social bärighet och systemtänk skapar förutsättningar
för att Nytorgstaden ska vara en attraktiv och hållbar stadsdel – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
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Kapitel 1
INLEDNING
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1.1 SYFTE OCH MÅL
BAKGRUND
750 m

500 m

Enligt Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, ska Kungälvs
centrum utvecklas till en blandstad med särskilt hög
täthet. Utgångspunkten för planprogrammet har varit ett
fördubblat invånarantal i stadskärnan, från 3500 till 7000
personer, för att uppnå visionen. Det innebär ca 2 000
nya bostäder. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-27
att upprätta ett planprogram för området i stadskärnan
som nu kallas Nytorgstaden. Programmet ska vara underlag till flera detaljplaner och ge en helhetsbild över möjlig
och lämplig utbyggnad inom området Nytorgstaden.

Varför omvandling i Nytorgstaden?

Området runt Nytorget är centralt beläget och har
under många år förknippats med resande, i och med den
centrala bytespunkt busstorget har utgjort. Under 2018
flyttades dock denna funktion till det nya resecentrumet i
anslutning till Komarken, Kongahälla och E6. Detta innebär att ytan som omfattar busstorget frigörs för annan
användning. Platsen är belägen mitt i centrum och kan
bli startskott för en möjlig omvandling i planprograms
området.
Nytorgstaden ingår likt Kongahälla och Liljedal i den zon
som enligt översiktsplanen för Kungälv ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer sammanhållen bebyggelse med korta
avstånd ska eftersträvas. Utvecklingen av Nytorgstaden är
ett led i denna ambition. I detta arbete är grönstrukturen
en lika viktig del som bebyggelse- och trafikstrukturen.
Programområdet är lokaliserat mitt emellan gamla och nya stadskärnan i närhet till resecentrum
6
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EN SAMMANLÄNKAD STAD
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I uppdraget ingår också att parallellt med framtagandet
av planprogrammet verifiera att det är genomförbart ur
ekonomisk synvinkel. För att kunna förverkliga visionen,
med beskrivna värden och kvaliteter och utifrån de förutsättningar, möjligheter och begränsningar som området
erbjuder.
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Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna
för omvandlingen av området här benämnt som Nytorgstaden till ett innerstadsområde av blandad karaktär. En
stadsdel som strävar efter att binda samman den gamla
staden i Liljedal med den nya i Kongahälla.
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Planprogrammet ska ge förutsättningar för
en sammanhängande stadskärna.

I vilken Nytorgstaden utgör sista
”pusselbiten”.

Planprogrammet tas fram som ett underlag till kommande detaljplaner för området.

MIMERS HUS
US
NYTORGET
O

VISION
VÄSTRA PARKEN
V

Kungälv ska vara en unik tillgång i Göteborgsregionen
med en tät och levande stadskärna. Trivsel, trygghet
och tillgänglighet kring mötesplatser och stråk skapar
en god livsmiljö.
Nytorgstaden ska vara en central stadsdel med närhet
till både vardagsservice, stadsliv och natur- och rekreationsområden.
Området ska vara rikt på variation och kontraster i
den byggda miljön och i mötet mellan Västra parken
och bebyggelse. Här finns miljöer som lockar både
barn och vuxna till lek och rörelse. Bebyggelsens
centrala läge och närhet till övriga delar av stadskärnan
ska tas tillvara och skapa förutsättningar för en god
boendemiljö.
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/lQJV+XYXGVWUnNHW¿QQVHWWDQWDO
målpunkter och stråk.

En del av dessa behandlas i planprogrammet.

Bostadsområde
Centralt huvudstråk

Genom att utveckla målpunkterna och
Uddevallavägen breddas huvudstråket
genom stadskärnan.
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1.2 PROGRAMARBETET OCH PROCESSEN

FORTSATT ARBETE
Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet
revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska
godkännas av kommunstyrelsen. Planprogrammet kommer därefter att ligga till grund för kommande detaljplanearbeten i området.

Översiktsplan

Planprogram
SAMRÅD PLANPROGRAM

Programområdets läge i centrala Kungälv

VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
(enligt plan- och bygglagen)
Planprogram kan upprättas för ett större område, till
exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida
detaljplaner inom området. Programmet innebär en
möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta
frågor om alternativa lösningar på planeringsuppgiften
till diskussion och presentera utgångspunkter och mål.
Detta planprogram har arbetats fram för att tydliggöra
kommunens vision om en stärkt identitet av denna del av
stadskärnan.
(Info: www.boverket.se)

PROGRAMSAMRÅD

Detaljplan

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

REVIDERAT PLANPROGRAM

Samråd hålls kring planprogrammet för att inhämta
information och synpunkter. Under samrådstiden finns
möjlighet för allmänhet, myndigheter och andra förvaltningar att komma med synpunkter.

UPPDRAG PLANPROGRAM
Kommunstyrelsen gav 2016 planenheten i uppdrag att
göra ett planprogram för området runt Nytorget och bostadsområdena öster om detta och utreda möjligheten till
en plan för blandad stadsbebyggelse om ca 350 bostäder
med inslag av icke störande verksamheter. Arbetet inleddes med en medborgardialog med start under Bodagarna
i november 2017.

Bygglov
Planprocessen

ÖVERSIKTSPLAN 2010
Delområde Kungälv: Centralorten ska stå för huvuddelen
av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En
mer sammanhållen bebyggelse med korta avstånd ska
eftersträvas.
Kungälv bör därför i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna.
Hela området från Västra gatan till Kongahälla pekas i
översiktsplanen ut som centrumområde.
8
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PLANDATA
Nytorgstaden sträcker sig från Västra Parken i söder till
cirkulationen vid byggmästaregatan/Floragatan i norr. I
väst avgränsas programområdet av husen längs Uddevallavägens västra sida och i öst av Fontinberget. Planområdet
blir i framtiden ett av Kungälvs största utvecklingsområden.
Programområdet omfattar fastigheterna Tveten 1:1,
Fontin 1:1, Centrum 1 & 2, Frölich 15, 16, 19, 20, Kommunisterängen 4, Trumpetaren 2, 3, 4, Köpmannen 2-5,
Blåsippan 1-8, Reparatören 5 & 6.

GÄLLANDE DETALJPLANER
DP1726, laga kraft 1989-11-23. Bostäder, Handel, Kontor,
Begravning, Parkering, Bussterminal. Planen har genomförts.
DP1768, laga kraft 1990-02-27. Bostäder, Kontor, Handel,
Småindustri, Parkering. Planen har genomförts.
DP1747, antagen 1985-09-30. Bostäder, Garage, Samlingslokaler. Planen har genomförts
DP1741, laga kraft 1982-11-11. Bostäder, Samlings- och
föreningslokaler, Garage. Planen har genomförts

GÄLLANDE DETALJPLANER
Gällande detaljplan för huvuddelen av programområdet
är upprättad för flerbostadshus. Längs Uddevallavägen
skiljer sig användningen från de mer renodlade bostadsområdena och innefattar även centrumverksamhet,
kontor och handel. En detaljplan för bussterminal gäller
för gamla busstorget (DP1765) vilket hindrar nybyggnation av andra typer av användningar såsom bostäder och
verksamheter.

PLANOMRÅDET IDAG
Areal: 11 ha
Kvartersmark: 6,5 ha
Antal boende 2018: ca 850 personer
Gällande detaljplaner
9
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DP654, laga kraft 1947-07-31. Bostäder. Planen har genomförts.
DP1760, laga kraft 1989-05-25. Bostäder, Kontor, Allmänt
ändamål. Planen har genomförts.
DP551+577a, laga kraft 1944-07-22. Bostäder. Planen har
genomförts.
DP1757, antagen 1979-06-18. Allmänt ändamål. Planen har
genomförts.
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Kapitel 2

FÖRUTSÄTTNINGAR
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2.1 EN STADSKÄRNA I FÖRÄNDRING
Kungälvs stadskärna står inför stora förändringar och går
nu in i en ny expansiv fas. Vid Kungälvsmotet, mellan
E6:an och Uddevallavägen, uppförs nu Kongahälla innehållande köpcenter, handelsplats och bostäder. Dessutom flyttas navet för kollektivtrafiken från Busstorget i
Nytorgstaden ut till nya Resecentrum vid E6:an.
Detta får konsekvenser i stadsbilden, då fokus för handel i
stadskärnan sannolikt kommer att förskjutas från stadens
äldre centrala delar till det nya Kongahälla Köpcenter.
Detta kommer erbjuda både stora och små handelskoncept under ett och samma tak och där man som besökare
främst kommer att röra sig inomhus.
I den gamla staden, parallellt med framväxten av Nya Staden, tog kommunen i och med planprogram för Liljedal
vara på möjligheten att förvalta, förädla och bygga vidare
på det historiska arv som idag återfinns i områdena runt
Liljedal samt Västra- och Östra Gatan
Programarbetet för Nytorgstaden är en fortsättning på
arbetet med att skapa ett sammanhängande stadslandskap
i Kungälv.

Möjlig ny bebyggelse i stadskärnan

Kongahälla
• Omvandling med ca 1000 bostäder, samt handel och verksamheter
om ca 50000 m2

Thorildsområdet
• Nytt resecentrum intill motorvägshållplats, idrottshallar och skola
och bostäder.

Nya Gärdet
• Komplettering med ca 30-40 bostäder mm. längs Uddevallavägen

Gamla Gärdet och
Rådmans- ängarna
• Eventuellt mindre komplettering med
bostäder.

Vattenlinjen
• Önskvärt med sammanhängande
gångstråk längs älven
• Utveckling med verksamheter, aktivitetspark och samt båtplatser
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Principskiss sammanhängande stadskärna
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Nytorgsområdet

• %H¿QWOLJEXVVWHUPLQDOÀ\WWDU
• Komplettering med ca 300-400
bostäder genom förtätning och
utveckling av handel och verksamheter
• Parkeringsanläggning
• Uddevallavägen mer stadsmässig

Fontinbergets rand
• Komplettering med cirka 50-100
bostäder
• Koppling mellan Västra gatan och
Övre Fontinskolan viktig

Liljedal
• Komplettering med cirka 650
bostäder, handel och verksamheter om cirka 12 000 m2
• Parkeringsanläggning
• Ombyggnad Västra tullen

Mimersstaden

Äldre delen av
Gamla staden

• Komplettering med ca 500 bostäder
och eventuellt viss yta handel och
verksamheter

• Bevara och utveckla kulturmiljövärden med småskalig handel och
service
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2.2 OMRÅDET IDAG
KARAKTÄR

Den Nya Staden växer fram med nya attraktiva stadsmiljöer, var och en med sin egen karaktär. Nytorgstaden är i
anslutning till Västra tullen länken mellan det gamla och
det nya.
Den stora stadsutveckling som nu byggs och planeras
för i Kongahällaområdet, Vita Fläcken, Mimersstaden,
och Nytorgstaden inklusive gamla busstorget, kommer
att inom den närmaste framtiden omdefiniera och ändra
stadsbilden i stora delar av stadskärnan. Den Nya Staden
växer fram med nya stadsmiljöer, var och en med sin
egen karaktär. Nytorgstaden är i anslutning till Västra
tullen länken mellan det gamla och det nya.
Området präglas idag av två olika miljöer. Området bakom Nytorget kännetecknas av bostäder. Bostadsområdet
som omgärdas av Ivar Claessons gata, Torggatan, Trollhättevägen och Floragatan är en hus-i-park-miljö med
mycket grönska och ett stort sammanhängande, bilfritt
område. Bostadshusen närmast bakom Nytorget, uppförda i början av 50-talet, har kvar sina ursprungliga fasader
som i huvudsak är i gult och rött tegel.

Gårdsmiljöer och fasadmaterial i bostadsområdet bakom
Nytorget.

Nytorget

Området utmed Uddevallavägen är av mer stadsmässig karaktär med en högre grad av funktionsblandade
bebyggelse, i en större skala. Som innehåller urbana
verksamheter såsom handel, caféer och restauranger,
kulturverksamheter och kommersiella tjänster som frisör
eller skomakare. Här hittar man också Nytorgstadens två
offentlig platser i form av Nytorget och Västra parken.
Mimers hus får även det räknas som en viktig målpunkt
inom ramen för programmet.
Framför kulturhuset dominerar biltrafiken, även om en
torgyta har skapats utanför Mimers Hus för att bättre
koppla ihop denna del av staden med centrum söderut.

Nytorgstaden präglas alltså både av sin till viss del
inåtvända bebyggelse från 50–60-talet men också av
publika ytor för invånarna att ta i anspråk och nyttja. Till
detta läggs dess starka historiska koppling till resan. Ursprungligen i och med Uddevallavägens roll som riksväg.
Och senare i samband med att busstorget byggdes ut.
Detta innebär att Uddevallavägen är betydande i karaktäriseringen av området, både som trafikstråk men även
som barriär.

Fordonstrafikens dominans i området är en betydande orsak till att de förutsättningar som finns för ett myllrande
stadsliv inte kan tas tillvara fullt ut.

Sektion Uddevallavägen

För busstorget karaktäristiska punkthus
12
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KULTURMILÖ
Nytorgstadens utgörs av bebyggelse uppförd mellan ca
1950-1990-tal, till största del bestående av flerbostadshus
med inslag av service så som förskola och handel, vilken
är koncentrerat till området runt Nytorget.
Nytorget inramas av två putsade byggnader uppförda under 1950-talet. Åt norr en byggnad i två våningar inrymmande handel, kontor och restaurang, tillkommen något
senare än byggnaden åt öster, vilken är i tre våningar
med bostäder övre plan och handel i bottenplan. Utmed
fasaden åt torget löper en arkadgång, runt fönstren finns
markiserna som syns i bilden nedan kvar. Handeln vid
torget har avtagit och förändrats, likaså byggnaderna som
genomgått tilläggsisoleringar men karaktären av torgmiljö är ännu tydlig
I Nytorgets sydöstra del står programområdets två högsta
byggnader. Det nordligast belägna är Kungälvs första
höghus, uppfört 1959 och vid tiden kallat Högfärdshuset.
Det senare uppfört 1994. Det äldre är markant förändrat
från ursprungligt utseende.

)RWRJUD¿|YHU1\WRUJHWPHG.XQJlOYVI|UVWDK|JKXVRFKWLOO
vänster handelshuset med markiser. (Uppgift om årtal saknas)

Nordost om Nytorget står fem parallellt placerade lamellhus i tre våningar. Byggnaderna är uppförda 1953-54
i för tiden typisk tegelarkitektur med putsade burspråk.
Tre av husen i rött tegel och två i gult, omväxlande.
Dessa byggnader utgör de som är i de minst förvanskade
i området. Några hus har garage med enskilda portar och
ett par av husen har under senare år genomgått ombyggnationer där lägenheter och verksamheter inrättats i källarplan. Byggnaderna har ursprungliga entrépartier i ek,
tidstypiska balkonger med fronter i sinuskorrugerad plåt
och detaljer i smidesjärn. Fasadernas uppdelning med
burspråk och materialvariation och balkongernas utformning signalerar en lekfullhet typisk för tillkomsttiden. Till
skillnad från många av byggnaderna inom programområdet har dessa hus inte tilläggsisolerat.
Sammantaget har byggnaderna en bevarad karaktär av
1950-talets byggnadsstil och visar på tidens hantverksmässighet, innan bostadsbyggandet rationaliserades till en
mer industriell nivå.

Nytorget (uppgift om årtal saknas)
13 Planprogram Nytorgstaden

Port och ballkong på ett av de fem lamellhusen.

Tegellamellhus på Ivar Claessons gata 11, observera garage i
källarplan

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Bilaga 1 Planprogram Nytorgstaden

I det större perspektivet ingår programområdet som del i
ett bebyggelsestråk som kan avgränsas mellan trädgårdsstadens villabebyggelse från 1930-40-talen i väster, fontinbergets nordvästra sluttningar i söder, Trollhättevägen i
norr och Fridhems 1960-70-talsbebyggelse i öster. Detta
stråk med bebyggelse, huvudsakligen uppfört mellan
1945-65 på tidigare oexploaterad mark, är en tydlig årsring över Kungälvs framväxt under efterkrigstiden fram
till miljonprogramsåren.

miljön men bedöms inte som omistligt för helhetsupplevelsen av området. Detta under förutsättning att befintlig
torgmiljö ersätts med en ny, vilket planprogrammet
föreslår.

ter och blandstad som ideal. Områdets kulturhistoriska
kvaliteter bedöms ha en relativt hög tålighet vid förtätning, under förutsättning att tillkommande bebyggelse
tar hänsyn till den befintliga genom anpassning i skala och
placering och inte minst gestaltning och material.

1950-talets stadsplaneideal och hus-i-park-teorin i är inte
okritiserade inom dagens stadsplanering med tätare kvar-

Utanför programområdet men i dess direkta närhet finns
på Ivar Claessons gatas södra sida fem villor uppförda
mellan 1920-41, ytterligare öster om står tio punkthus
uppförda under tidigt 50-tal samt tre punkthus uppförda
1967. I anslutning till de sistnämnda husen föreslås inom
programområdet nya punkthus.

Slutsatser

Nytorgstadens karaktär är å ena sidan något brokig, med
blandade användningssätt och variation i den enskilda
bebyggelsens tillkomsttid och utförande, å andra sidan
relativt homogen sett i ett större perspektiv.
Enskilda byggnader med högt bevarandevärde saknas
inom området. Det äldre punkthuset vid Nytorget har
förvisso ett symbolvärde som en markör för det växande
Kungälv, men är relativt kraftigt förvanskat. De fem parallella lamellhusen i tegel visar bitvis genuin 1950-talskaraktär.
Bebyggelsen kring Nytorget föreslås i planprogrammet
i stor utsträckning att ersättas för att skapa en torgplats
med bättre förutsättningar till handel och social samvaro.
Att punkthuset i skisserna har ersatts av ny bebyggelse
och de två byggnaderna runt torget föreslås att ersättas
eller byggas om är i viss mån ett avbräck för 1950-tals-

Orange markering visar planprogramsområdet, gul markering visar stråket med bebyggelse uppförd 1945-19-65
14
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SKALA

TRAFIK OCH GATUNÄT
Genom programområdet sträcker sig Uddevallavägen
som den självklara huvudgatan. Längs programområdets norra avgränsning går Trollhättevägen, även den en
huvudgata i området. Dessa två gator korsas av Torggatan
och Ivar Claessons gata och bildar ett grovmaskigt rutnät.
Det finns dock gott om smitvägar genom bebyggelsen
för gång- och cykeltrafikanter. Stadskärnan är den del av
Kungälv som har den största trafikbelastningen, främst
vid problem på E6 då många trafikanter då söker sig
genom Kungälv istället.

Våningshöjder inom och runt programområdet

Bebyggelsen har en liknande skala och varierar mellan tre
och fyra våningar i bostadsdelarna. Längs Uddevallavägen
varierar skalan i större utsträckning och domineras av de
två punkthusen lokaliserade i anslutning till busstorget.
Kvartersstrukturen i Nytorgstaden är i dag ganska storskalig, gaturummen lika så.

Bebyggelsekaraktärer
15
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Uddevallavägen
Uddevallavägen utgör ett viktigt stråk men också en
barriär i och med sin stora skala och flertalet körfält. De
idag viktiga öst-västliga stråken för gång- och cykeltrafikanter påverkas negativt. Det blir viktigt att i framtiden
försöka överbrygga denna barriär för att tillgängliggöra
och öka tillgängligheten i staden. Barriäreffekten har en

Gatustruktur

stark koppling till gatans bredd, trafikens hastighet och
det stora antal fordon som belastar gatan. Trafikförhållandena längs gatan blir avgörande för utvecklingen i
Nytorgstaden.

STRÅK
I den sociala konsekvensanalys som utförts intervjuades
människor på plats inom programomårdet om hur de rör
sig och upplever området. På kartan visas de stråk som
uppgavs vara mest använda av de intervjuade samt var det
upplevdes som svårt att ta sig fram, långa avstånd eller
otryggt.
Uddevallavägen uppgavs upplevas som ett stråk som
karaktäriserades av stor skala, långa avstånd och få övergångar.
Ur kartan kan också utläsas att de flesta rörelser sker
i huvudsak i området i anslutning till Uddevallavägen.
Att röra sig till fot eller med cykel i öst-västlig riktning
sker,enligt undersökningen, inte i lika stor utsträckning.

Rörelsestråk
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FASTIGHETSÄGARSTRUKTUR

KOLLEKTIVTRAFIK

GRÖNSTRUKTUR

Programområdet omfattar ca 11 hektar, av dessa utgörs
ca 6,5 hektar av kvartersmark. Denna är indelad i 29
fastigheter.

Regional kollektivtrafik

Grönska i staden har både sociala, ekologiska och kulturhistoriska kvaliteter. Den kan syresätta luften, minska
luftföroreningar, ge möjligheter för stadens fauna och
dämpa regn och vattenavrinning. Gröna miljöer har stor
betydelse för människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa.

Kommunens markinnehav är begränsat till 4 fastigheter
som omfattar ca 14 % av kvartersarealen inom området.
Av de kommunala fastigheterna är Tveten 1:1 den största
och omfattar hela ytan framför punkthusen, Västra parken
och Nytorget.
Bland fastighetsägarna finns fastighetsbolag som HSB,
Sigillet och Kungälvsbostäder. Totalt finns 7 fastighetsägare representerade i området. Kommunens fastighetsägande är begränsat, det relativt få fastighetsägare som
finns inom området möjliggör dock en bra bas för samlad
dialog. Detta utgör en viktig planeringsförutsättning i det
fortsatta arbetet med utvecklingen av området.

Fastighetsgränser

Idag stannar Grön express utmed Uddevallavägen och
möjliggör därmed att regional kollektivtrafik finns
tillgänglig för boende i närmiljön. Övrig regional kollektivtrafik avgår från resecentrum i anslutning till E6,
Komarken och Kongahälla. Regional tågtrafik kan nås vi
Ytterby- och Bohus station.

Lokal kollektivtrafik

Huvudgatorna Uddevallavägen och Trollhättevägen trafikeras idag av lokalbussar. Längs Uddevallavägen stannar
och ett stort antal linjer. Likaså Trollhättevägen har god
försörjning av kollektivtrafiklinjer. Linjerna har kontakt
med kollektivtrafikknutpunkten Resecentrum vid E6.

.ROOHNWLYWUD¿N

Inom programområdet ligger Västra parken, en av få
parker i centrala Kungälv, som är en viktig kvalité. Bäckparken och fontin ligger i närområdet men har en mer
rekreativ karaktär än Västra parkens mer stadsmässiga
utformning.
Västra parken och dess läge måste utvecklas för att tillgodose behovet av grönska för området och omkringliggande stadsdelar. I dagsläget pågår projekteringsarbete inför
byggandet av en större lekplats i parken.

Parker & friluftsområden
16
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SKOLA

OFFENTLIGT LIV

VERKSAMHETER OCH HANDEL

Programområdet tangeras i norr av Mimers hus gymnasium och Trekungagymnasiet. På andra sidan Trollhättevägen strax söder om gymnasieskolorna finns lokaler för
vuxenutbildning.

De offentliga rummen tillhör alla och är viktiga platser
där stadens invånare och besökare kan mötas och tillsammans forma stadslivet. De kan beskrivas som demokratins rum, där också oväntade möten sker. Stadens offentliga rum är till för både det vardagliga livet och speciella
tillfällen, det är därför extra viktigt att alla känner sig
inkluderade och välkomna.

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med flera
olika handelsplatser och stråk.
En växande dagbefolkning genom kontor och andra arbetsplatser i och i anslutning till Nytorgstaden samt ökad
befolkningstäthet, skapar förutsättningar för mångfald
inom handeln och andra verksamheter. Upplevelser och
flanerande står i fokus.

Nytorgstaden kan idag ses som ett något folktomt
område men innehåller, i vissa av delarna, ett rikt och
varierat folkliv. Stadsdelen innehåller redan idag ett varierat utbud verksamheter allt från små restauranger till
fastighetsmäklare och apotek. Det är främst under dagtid
som invånarna i Kungälv rör sig inom området, i första
hand i anslutning till Uddevallavägen, tidigare busstorget
och Nytorget. Utbildningsverksamheterna såsom Mimers
hus, Komvux och Svenska För Invandrare drar även de
besökande till området

Husens bottenvåningar inom planområdet har ett visst
mått av verksamheter i bottenvåningarna längs Uddevallavägen, särskilt på Nytorget.

Inom programområdet finns ingen akut brist på förskoleplatser. Idag har kommunen i Kungälvs stad inget
underskott av förskoleplatser. I anslutning till området
i nordost ligger förskolorna Ängblomman och Solängens naturförskola. Inom området finns också förskolan
Floraparken, där bedrivs dock ingen förskoleverksamhet
för tillfället.
Skulle behovet att anlägga ytterligare förskolor i närområdet uppkomma, förordas att dessa utformas för att integreras i den nya bebyggelsen. Det blir alltså svårt att lösa
eventuellt behov i fristående byggnader. Med en sådan
lösning bli behovet av andra ytor i området såsom parker
viktigt att tillgodose behovet av friytor till förskolorna.

Nytorget karaktäriseras dock av det ofta upplevs tomt.
För att öka underlaget för handeln krävs inte bara en ny
utformning utan och ett tillskott av bostäder och arbetsplatser inom programområdet.


Skolor och förskolor
17
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Aktiva bottenvåningar innehållande verksamheter

$NWLYIDVDGPHGÀHUDHQWUpHUWLOOROLNDYHUNVDPKHWHU
Låg andel verksamheter i bottenplan.
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MILJÖFAKTORER

Markföroreningar

Luftkvalitet

Markföroreningarna är överlag svåra att förutsäga, det
finns risk att vissa föroreningar uppdagas först under ett
byggnadsskede. De konstaterade eller förväntade förorenade objekten kräver fortsatta undersökningar för att
man ska kunna ta ställning till efterbehandlingsåtgärder.

Kommunen arbetar i sin planering för Nytorgstaden för
bättre kollektivtrafiklösningar och andra alternativ för
att lokalt minska påverkan från fordonstrafiken. Detta
samtidigt som kommunen inte direkt kan påverka trafikmängderna på E6 som påverkar bakgrundsnivåerna av
luftföroreningar i tätorten.
Med trafiksiffror från 2015 beräknas Uddevallavägen ha
koncentrationer av kväveoxider som tangerar den nedre
utvärderingströskeln (NUT) för dygnsmedelvärdet av
kväveoxider (utredningsrapport 2017:07). Års- och
timmedelvärdet håller sig fortfarande under den nedre
utvärderingströskeln.

De redan kända objekt med konstaterad eller hög sannolik förekomst av markföroreningar som behöver utredas
vidare utgörs av:
1.Tidigare bensinstationsverksamheten / Ej riskklassad*.
2. Kemtvätteriet i Köpmannen 3. -Riskklass 3*.
3 Geografin nedströms grundvattenströmmen från
ABC-fabriken på Sadelmakaren 1. -Riskklass 2*.

2

ABC-fabriken och kemtvätteriverksamheten förväntas
ha förorenat marken med så kallade halogeniserade eller
klorerade lösningsmedel. Lösningsmedlen är lömska
föroreningar eftersom de kan sprida sig snabbt och lätt
samtidigt som spridningen tar sig mer eller mindre självklara vägar.
Bensinstationen på platsen för nuvarande busstorget
förväntas ha bidragit till oljeföroreningar till omgivande
mark. Objektet ingår i oljebranschens inventerade och
latenta miljöskuld och har sanerats av SPIMFAB enligt
tidigare överenskommelser.

Naturvärden

Nytorgstaden är i sin helhet en utpräglad urban miljö
som saknar större naturvärden. I en kantzon möter dock
Fontinskogen staden i västra parken. Parken är Nytorgstadens oas som hyser såväl ekologiska, sociala och kulturella värden med sina karaktärsträd och den biotopskyddade allé som skiljer parken från kyrkogården. Parken
levererar ekosystemtjänster och rekreationsvärdet här är
högt i en annars hårdgjord stadsmiljö.

RISKKLASSNING ENLIGT
MIFO-METODIKEN

1
3

(*)Riskklass 1-4 eller E, anges för inventerade platser
och visar vilken risk objektet bedömts medföra vid
tidpunkten för den aktuella riskklassningen och med
den markanvändning som gällde då.
Riskklass 1 – mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön
Riskklass 2 – stor risk för människors hälsa eller miljön
Riskklass 3 – måttlig risk för människors hälsa eller miljön
Riskklass 4 – liten risk för människors hälsa eller miljön

Dygnsmedelvärde kvävedioxid (98 percentil)

Förorenade områden inom planområdet.
18
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Kapitel 3

PLANFÖRSLAG
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3.1 MÖJLIG UTVECKLING AV NYTORGSTADEN

VÄRDEN
NYTORGSTADEN
Nytorgstadens struktur ska komma att bygga på tre
byggstenar. Huvudstråk och mötesplatser bildar
ramar för bebyggelsen som fyller stadsdelen med
ett blandat och stadsmässigt innehåll. I programförslaget läggs den övergripande strukturen fast,
medan kvarteren mellan stråk och mötesplatser kan
YDUDÀH[LEOD|YHUWLG
De tre byggstenarna i Nytorgstaden utgörs av stråken,
mötesplatsernna och bebyggelsen som samverkar och
skapar tydligare strukturer och högre stadsmässighet.
Att de stråk, mötesplatser och funktioner som anges i
SURJUDPI|UVODJHWVND¿QQDVL1\WRUJVWDGHQlUIDVWODJW
PHQI|UPnQJDDYE\JJVWHQDUQDlUOlJHWÀH[LEHOW
Planprogrammet blir vägledande för det fortsatta arbetet i detaljplaneprocessen. De olika byggstenarna och
IXQNWLRQHURFKNYDOLWpHUEHVNULYVLNRPPDQGHDYVQLWWDY
planprogrammet.
%UXQDKXVNURSSDUV\PEROLVHUDUQ\DHOOHUSnE\JJGDEH¿QWOLJDKXV
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3.2 STRÅK
KRYSSET
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Två huvudstråk som möts vid Mimers hus och
kopplar ihop Centrala Kungälv med övriga staden.
Uddevallavägen är gång- och cykelprioriterat. I
båda stråken går även bil- och kollektivtrafik.

TVÄRSTRÅK
Tvärstårket är ett väst-östligt stråk som öppnar
upp Nytorgstaden österut mot Skällebräcke och
västerut mot Kongahälla/resecentrum/Komarken. För att stödja detta tydliggörs stråket med ny
bebyggelse utefter detta.

GRÖNSTRUKTUR

STRÅKPLANERING
Viktigt för områdets utveckling är att Huvudstråket genom stadskärnan görs tillgängligt och attraktivt. Ett stråk kan
definieras på två olika sätt; som ett linjärt offentligt rum, eller en sekvens av rum i stadsmiljö som människor rör sig
genom. Man kan både uppehålla sig i det och röra sig genom det. För att detta ska fungera tillfredsställande krävs att
stråket är väl integrerat i gatustrukturen. Det måste finnas ett urval av olika funktioner längs stråket för att uppnå
stadsmässiga miljöer samt vara enkelt att ansluta och avvika från det på olika punkter.
Kan detta uppnås visar forskning att man är villig att gå ca 1000 meter i omväxlande och intressant omgivning.
Uddevallavägens del i huvudstråket spelar en avgörande roll för kommersiellt, kulturellt och socialt liv i området
och i förlängningen hela stadskärnan. Därför är det viktigt att tidigt gestalta gaturummen och satsa på trygghet, belysning och planteringar. Vid ny utformning av Uddevallavägen och lokalgator finns möjlighet att skapa gröna stråk
och samband också. De tvärgående stråk som till viss del utgörs av Torggatan och Ivar Claessons gata har även en
viktig roll som cykel- och gångstråk och måste också fungera.
21

Planprogram Nytorgstaden

För att människor ska välja att promenera och
uppehålla sig i Nytorgstaden behöver stadsrummen
innehålla rikligt med grönska och platser att ta i
anspråk. De gröna rörelsestråken fungerar sammanbindande mellan målpunkter i stadskärnan.

KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅK
Kollektivtrafik försörjer alla huvudgator med trafik
till och från resecentrum och vidare ut i kommunen/regionen. Hållplatser placeras i anslutning till
parken eller Nytorget.

PÅ GÅENDES VILLKOR
När nya bebyggelse uppförs på busstorget skapas en
ny gata mellan parken och Nytorget. Mellan denna
och Uddevallavägen finns möjlighet att skapa ett
område i det närmast fritt från biltrafik.
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Områdets placering mellan den äldre bebyggelsen och
Kongahälla har en stor potential. För att allmänna platser
som gator och torg ska fungera som mötesplats för så
många olika grupper som möjligt behöver trygga och
intressanta stråk skapas. Tillgänglighet ska särskilt beaktas
när gator och torg byggs om.
Både den en nya och befintliga bebyggelsestrukturen
i Nytorgstaden förstärker befintliga stråk och skapar
till viss del nya rörelsemönster. För att bredda staden i
öst-västlig riktning är det viktigt att utveckla nämnda
stråk genom att tillföra grönska, verksamheter och en
tilltalande utformning.
Den struktur som föreslås i området kring Nytorget
erbjuder nya möjligheter att vistas på platserna mellan
husen. Planprogrammet visar på en miljö längs med
Uddevallavägen som mer lockar till att stanna upp på
promenaden genom stadskärnan.Stråket prioriterar gångtrafikanter och cyklister. Till följd av detta skapas också
förutsättningar för en stadsmiljö full av liv.

Gatunät

der som underlättar för gående och cyklister att utföras
längs huvudgataorna.
Uddevallavägen
Uddevallavägen blir även i framtiden ett viktigt stråk
i centrala staden som sträcker sig i nord-sydlig riktning och knyter samman Nytorgstaden med Liljedal
och Kongahälla. Den långa sammanhängande gatan ger
möjligheter till stråk- och karaktärsskapande värden för
området. Såsom planteringar, träd, bänkar att sitta på och
kulturella inslag.
Gatan utgör också barriär i och med sin stora skala och
flertalet körfält. Barriäreffekten har en stark koppling
till gatans bredd, trafikens hastighet och antalet fordon
som använder gatan. Gatans bredd kan förändras genom

Torggatan & Ivar Claessons gata
Lokalgator inom bostadsområdet föreslås behålla den
karaktär som de har idag. Möjligheterna att gå och cykla
på ett säkert och lätt sätt bör dock stärkas. Framförallt
för att underlätta för det stora antal skolungdomar som
rör sig genom området idag. Tillfartsväg till området och
varutransporter ska ske på dessa lokalgator för att minska
belastningen på Uddevallavägen.

Torggatan

Uddevallavägen har en stor skala med god framkomlighet
för både bilar, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
Dess storlek kan dock kännas främmande i en central
stadsmiljö. Framkomligheten ska inte bara vara god längs
med gatan det är även viktigt med trygga passager.
Att utöka antalet filer för fordonstrafiken rimmar inte
med den attraktiva stadsmiljön i övrigt och skapar större
barriäreffekter i staden. Det ska vara möjligt för alla att
kunna röra sig i området. I och med detta föreslås åtgär-

att minska körbanan till fördel för gång- och cykelbanor.
Den relativt breda gatan kan även minskas i storlek då
del av utrymmet kan användas för korttidsparkering och
trädplantering. Trafikens hastighet kan påverkas genom
att de gångpassager och cykelstråk som korsar Uddevallavägen hastighetssäkras genom upphöjningar och sträckan
sänks under 50 km/h i likhet med Strandgatan idag.

Trollh
ättevä
gen

EN SAMMANLÄNKAD STAD

Uddevallavägen

Förstärkta / nya rörelsemönster/stråk
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3.3 MÖTESPLATSER
Allmänna platser som gator och torg ska fungera som
mötesplats för så många olika grupper som möjligt. Barn
och ungas perspektiv ska särskilt beaktas när gator och
torg byggs om, liksom tillgänglighet för alla människor.
Som någon i medborgardialogen uttryckte det: ”Nytorgstaden, invånarnas vardagsrum”
Behovet av framkomlighet för bilar ska avvägas mot en
god upplevelse av stadskärnan för fotgängare och cyklister utifrån hållbarhetsmålen
Den nya struktur som föreslås erbjuder nya möjligheter
att vistas utomhus. Längs Uddevallavägen kommer det
finnas en variation som lockar till att stanna upp på vägen
på promenaden genom stadskärnan.
För att stadskärnan ska bli attraktiv krävs hög ambitionsnivå vad gäller utformning, materialval och skötsel.
Kommunen ska i det fortsatta arbetet arbeta vidare med
att studera utformningen av gator och torg för säkerställa
att offentliga platsers tillvaratas och framhävs. Sammantaget bildar de upplevelsen av helheten i Nytorgstaden.

,GpVNLVV|YHU1\WRUJHWPHGRPJLYQLQJ

”Nytorgstaden, invånarnas vardagsrum”

Rörlesemönster i huvudstråket längs
Uddevallavägen.
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NYTORGET
Nytorget ligger i stadskärnans mitt och utgör en viktig
offentlig plats för invånare och besökare att ta i anspråk.
Målsättningen är att det offentliga rummet som utgörs
av Nytorget ska stärkas och återbefolkas för att åter bli
en samlande plats. Detta genom vad många människor
lockas av i innerstadsmiljöer. Ett ökat invånarantal i stadskärnan ger underlag för många typer av aktiviteter och
oväntade händelser. Torget kan flyttas något söderut,
mot Västra parken, för att ge plats för ny kvartersbildning
i norr.

Skiss - platsbildning och förstärkta stråk
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,GpVNLVV|YHUP|MOLJWJnQJVWUnNOlQJV8GGHYDOODYlJHQ

,GpVNLVV|YHUSODWVHQXWDQI|U0LPHUVKXV

MIMERS HUS
Platsen utanför Mimers hus i anslutning till trafikplatsen
och Vita fläcken har idag i och med kulturhuset/gymnasiet en viktig roll i staden och drar till sig ett stort antal
människor. I framtiden blir denna plats än viktigare. I
samband med att Kongahälla växer fram och kommande
byggnation i Nytorgstaden blir denna plats en entré för
norra stadskärnan. Platsen kommer alltså behöva fylla
flera funktioner som värdig plats för kulturhuset, entrépunkt samt rama in huvudstråket när detta viker av
i korsningen. Idéskissen visar inte så mycket på möjlig
utformning som den visar behovet av en ny utformning.

UDDEVALLAVÄGEN
Uddevallavägen föreslås få en helt annan karaktär i framtiden. Gatans sektion, avstånden mellan husen, föreslås
att vara ca 30 meter. På solsidan av gatan kan ytor för
ÀDQHUDQGHYLODJU|QVNDXWHVHUYHULQJDURFKVLGRSDUNHULQJ
att möjliggöras. I anslutning till bebyggelsen och platserna
Nytorget och Västra parken. Den långa sammanhängande
gatan ger möjligheter till stråk- och karaktärsskapande värGHQI|URPUnGHW/lQJVVWUnNHW¿QQVP|MOLJKHWDWWVOnVLJQHG
på någon av uteserveringarna dag som kväll eller sätta sig
ned på någon av bänkarna och betrakta folklivet.
Nutida utformning

24
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VÄSTRA PARKEN
Västra parken planeras i framtiden att utvidgas i och med
byggandet av en ny destinationslekplats. I samband med
exploatering av gamla busstorget föreslås parken möta
tillkommande bebyggelse i höjd med befintligt ”höghus”
som står i anslutning till gamla busstorget på fastigheten
Centrum 2. Detta för att skapa en tydlig avgränsning av
parkrummet samtidigt som ett söderläge skapas längs fasaderna. Den ökade parkytan kommer även bidra till ett
bättre lokalklimat och möjlighet för en större målgrupp
att nyttja den.
Parken och anslutande bebyggelse blir, likt platsen vid
Mimers hus, en stadsentré som markerar en övergång
från en stadsdel till en annan; Det kan handla om en ändrad byggnadsskala, ett ändrat gatumönster eller ett ändrat
uttryck i arkitekturen. Ju tydligare denna övergång är,
desto starkare sätts identiteten för detta stadsrum.
,GpVNLVV9lVWUDSDUNHQRFKP|WHWPHOODQGHQQDRFKQ\EHE\JJHOVH

VÄSTRA TULLEN
Västra Tullen är utpekad som stadskärnans mittpunkt och
mötesplats. Här sker mötet mellan Nya- och Gamla Staden. Västra tullen är en viktig plats att utveckla och ingår,
tillsammans med Västra parken och stadshuset entrén till
Nytorgstaden och bildar en sammanhängande yta som
markerar början på stadsdelen.

,GpVNLVV|YHU9lVWUD7XOOHQ
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OFFENTLIGT LIV

HANDEL & VERKSAMHETER

De offentliga rummen tillhör alla och är en viktiga arena
för stadens invånare och besökare att mötas och tillsammans forma stadslivet. De kan beskrivas som demokratins
rum, där också oväntade möten sker. Därför är det extra
viktigt att alla känner sig inkluderade och välkomna.

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med flera
olika handelsplatser och stråk. En växande dagbefolkning genom kontor och andra arbetsplatser samt ökad
befolkningstäthet skapar förutsättningar för mångfald
inom handeln och andra verksamheter. Upplevelser och
flanerande står i fokus.

Nytorgstaden kan idag ses som ett ganska öde område
men innehåller, i vissa av delarna, ett varierat folkliv.
Stadsdelen innehåller redan idag ett varierat utbud verksamheter, allt från små restauranger till fastighetsmäklare
och apotek. Det är främst under dagtid som invånarna
i Kungälv rör sig inom området, då främst i anslutning
till Uddevallavägen, gamla busstorget och Västra parken.
Utbildningsverksamheterna såsom Mimers hus, Komvux
och Svenska För Invandrare drar även de besökande till
området
En stor park att vistas i tillsammans med fina ytor för
verksamheter och aktiviteter ska locka människor att
befolka stadsrummen i framtiden. Allmänna platser
som gator och torg ska fungera som mötesplats för så
många olika grupper som möjligt. En innerstadsmiljö
med många olika aktiviteter, där man kan bli överraskad lockar. Detta är även målsättningen för ett besök i
Nytorgstaden. Framtidens offentliga liv utgår från det
som redan finns i stadsdelen i viss mån, med tillägg av en
bredd av funktioner och platser som skapar en intressant
och levande stadsmiljö.
De verksamheter som finns idag och som etablerar sig i
området i framtiden kommer ha en viktig roll i att skapa
olika målpunkter. För invånarna i Kungälv är det viktigt
att skapa ett rikt offentligt liv i området

I Nytorgstaden sker blandningen på områdes- och kvartersnivå med en variation i den byggda miljön. Husens
bottenvåningar längs Uddevallavägen, Nytorget och
Västra parken ska vara aktiva och bidra till att ge staden
liv och trygghet genom handel, service, verksamheter,
restauranger och caféer.

%H¿QWOLJEHE\JJHOVH
Hög andel verksamheter i bottenplan.
Låg andel verksamheter i bottenplan.

Stråket längs Uddevallavägen och dess målpunkter ska bli
länken i en livskraftig centrumkärna. Verksamheter ska
lokaliseras så att man skapar sammanhängande strukturer
och intressanta stråk. Parallellt med Uddevallavägen från
Västra parken skapas ytterligare gaturum för flanerande
människor att röra sig i.
Nytorget och Västra Parkens platsbildningar utvecklas till
offentliga platser för temporära händelser, torghandel,
foodtrucks, utställningar, evenemang etc.
Boendet i Nytorgstaden ska bli mer än själva bostaden.
Med allt vad Kungälvs stadskärna har att erbjuda blir
detta ett boende med många kvalitéer; Närhet till handel,
service, butiker, nöjen, kaféer och restauranger samt
både lokal- och regional kollektivtrafik är viktiga aspekter
på kvalitéer i boendet. Dessutom finns Oasen badhus och
kulturhuset på kort promenadavstånd.

0|MOLJEHE\JJHOVH
Huvudsakligt handelsstråk utvecklas längs Udde
vallavägen och i anslutning till Nytorget.
0|MOLJKHWHQDWWVNDSDDWWUDNWLYDORNDOHUI|UYHUNsamheter längs förstärkta stråk.

OFFENTLIGT LIV &
VERKSAMHETER
•
•
•

Utforma platser att stämma träff, njuta av solen och
hitta lä, med lekvänliga möbler.
.ROOHNWLYWUD¿NIRWJlQJDUHRFKF\NOLVWHUVNDSULRULWHUDV
God tillgänglighet ska eftersträvas.
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3.4 BEBYGGELSE
BESKRIVNING AV MÖJLIG BEBYGGELSE
Nytorgstaden kan förtätas och omvandlas genom att man
bebygger gamla busstorget, de öppna parkeringsytorna
och river eller bygger på befintliga handelsbyggnader
med ett antal våningar. Byggnader som uppförs i området
ska ha som utgångspunkt att stärka stadsdelens identitet.
Hur ny bebyggelse möter och knyter an mot intilliggande
bebyggelse måste därför studeras för att inte övergångar
mellan två byggnadsskalor ska bli oproportionerliga.

Våningsantal idag

0|MOLJDYnQLQJVDQWDOHIWHUJHQRPI|UDQGH

I anslutning till Västra parken har idag de två punkthusen
en större skala än övrig bebyggelse i området. Tillsammans med de stora öppna ytor som parken utgör och
Fontinberget i bakgrunden bedöms denna del av området
lämplig för högre byggnadshöjder.
Den högre bebyggelsen vid gamla busstorg minskar i höjd
i riktning mot Nytorget. Dock bedöms dessa kunna hållas
högre än inom bostadszonen längs Uddevallavägen då
detta gaturum bedöms kunna klara av en större skala och
samtidigt stärka identiteten
För att förstärka och framhäva de befintliga strukturer
som finns i bostadszonen som byggdes under 60-talet
med sina luftiga gårdar och linjära struktur bör kompletterande bebyggelse uppföras på ett sätt som förstärker
denna struktur. Ny bebyggelse bör därför ligga i samma
längdriktning som befintlig.
Jämte Västra parken ska Nytorget förstärkas som den andra viktiga mötesplatsen inom programområdet. Varför
27
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1\EHE\JJHOVHVNDSODFHUDVVnDWWJRGDOMXVI|UKnOODQGHQNDQXSSQnVI|UGHQQDRFKEH¿QWOLJEHE\JJHOVH

bebyggelsen kring detta ska inrymma verksamhetslokaler
i bottenvåningarna. Resterande våningar rymmer antingen bostäder eller lokaler för kontor eller annan användning som ryms inom användning för centrumverksamhet.
För att uppnå variationsrikedom är det viktigt att området blir intressant för människor med olika livsstil att bo
här. En blandning av bostäder av olika karaktär och stor-

lek, samt olika upplåtelseformer, gör området attraktivt
för både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer.
Det är också viktigt att skapa lokaler i olika storlekar och
för olika typer av verksamheter.
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BEBYGGELSE

GESTALTNINGSPRINCIPER

Tillkommande bebyggelse kan ge ca 400 nya bostäder och ytterligare ytor för
kontor, handel och service. Bebyggelsen längs Uddevallavägen (huvudstråket i
stadskärnan) bör utformas för att stärka och tydliggöra de stråk för gång och cykel
som går genom området och korsar Uddevallavägen.
)|UDWWQnHQVW|UUHEHIRONQLQJVWlWKHWI|UHVOnVHQK|JUHVNDODlQEH¿QWOLJEHE\JJHOse mellan 4-9 våningar. I bostadsområdet är skalan lägre med 4-6 våningar.

•

•
•

Bottenvåningar
Husens bottenvåningar ska vara omsorgsfullt utformade samt bidra till områdets liv
genom att tillhandahålla verksamhetslokaler i anslutning till huvudstråket.
I Nytorgstaden ska alla hus längs huvudstråket ha kontakt med gatan, det betyder
DWWHQWUpHULQ\DKXVOlJJVPRWEnGHJDWDQRFKJnUGHQ

•
•
•
•

Ny bebyggelse ska bidra till att sammanbinda stadskärnans olika delområden. Proportioner och skala ska noga studeras för att tillvarata miljö- och upplevelsevärden,
behålla och tillskapa siktlinjer och utblickar mellan husen, samt skapa trivsamma
mötesplatser.
Formspråket ske ge uttryck av vår samtid, samtidigt som det anknyter till karaktären i
området vad gäller materialval och färgsättning.
Variation längs gatan, detaljeringsgrad och rytm som ger kvaliteter för fotgängare i
staden.
%RVWDGVHQWUpHUVNDDQRUGQDVPRWJnUGRFKPRWJDWDI|UDNWLYLWHWRFKYDULDWLRQ
$NWLYDERWWHQYnQLQJDUPHGORNDOHUVRPKDUHQWUpHUPRWXWSHNDGHVWUnN
Vid bullerutsatta gator ska byggnader utformas så att en ljuddämpad gård skapas.
Det ska vid Nytorget, oavsett om det sker till- eller nybyggnation kring detta, forsatt gå
att se kännetecken typiska för 50-talstorget.
28
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3.5 TRAFIK OCH
PARKERING
Fler bostäder, handel och service i Nytorgstaden medför
ökade trafikmängder i centrum. Det är viktigt att boende, verksamma och besökande i stadskärnan i högre grad
än idag kan gå till fots eller använda cykel eller kollektivtrafik för vardagens resor. En högre andel av gående och
cyklande i stadskärnan är en förutsättning för att kunna
skapa en attraktivare stadsmiljö, men även för att minska
energianvändning och utsläpp till en hållbar nivå, förbättra luftkvaliteten i gaturummen, minska buller mm.

terna. Nytorgstaden är designat efter människors behov
för att möta målen ifrån publik hälsa och trafiksäkerhet.
Satsningen på hållbara transporter ökar den sociala jämlikheten där bilpool och cykelpool bör finnas tillgängligt.
Uddevallavägen framhäver även breda gångbanor med

LOKALGATUNÄT

Nytorgstaden är ur att trafikperspektiv planerat efter att
möta målen ifrån publik hälsa och trafiksäkerhet. Satsningen på hållbara transporter ökar den sociala jämlikheten där bilpool och cykelpool bör finnas tillgängligt.

HUVUDGATUNÄT
Huvudgatunätet i området består av Uddevallavägen,
Trollhättevägen och i viss mån Kongahällagatan.
Huvudnätet ska överbryggas och minska barriäreffek-

0|MOLJXWIRUPQLQJDY8GGHYDOODYlJHQ
29 Planprogram Nytorgstaden

möjlighet att sitta på bänkar med längsgående trädplantering. Längs med gatan kan även korttidsparkeringar för
snabba besök i området byggas. Huvudnätet innehåller
även avskilda cykelbanor samt god tillgång till cykelparkering. För att höja livkvalitén bör Uddevallavägen utrustas med publik konst och andra kulturella inslag.

0|MOLJVHNWLRQI|U8GGHYDOODYlJHQ

I området föreslås att förutsättningar för att fotgängaroch cykeltrafik ska kunna röra sig på sina villkor, främst
runt Nytorget och gamla busstorget ska förbättras. Här
får bilen en underordnad roll. Torggatan och Ivar Claessons gata kommer i framtiden att mata en gemensam
parkeringsanläggning i området, dessa gator bör förses
med utbyggd infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Där
möjlighet finns bör även trädplantering genomföras längs
gatan.
Endast fotgängare och cyklister har möjlighet att nå
lokalgatorna direkt från Uddevallavägen, likt dagsläget.
Bilister hänvisas till ovan nämnda gator.
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CYKEL OCH PROMENADVÄGAR
I Kungälvs stadskärna ska finnas goda gång- och cykelmöjligheter. Transportsätten har stor positiv påverkan på
vår miljö och hälsa. Att bo i promenad- och cykelvänliga områden bidrar också till ökad fysisk aktivitet bland
invånarna.
Cykelförbindelserna är en viktig del i kommunikationsnätet. Det blir viktigt att i framtiden separera gång- och
cykelvägar från biltrafiken. Längs Uddevallavägen i huvudstråket för cykel genom stadskärnan finns möjlighet
att separera gång- och cykeltrafik från varandra för ökad
säkerhet och kortare pendlingstider med cykel.
Detta ger cykeln som fordon möjlighet att konkurrera
med andra färdmedel. Särskilt viktigt blir att utveckla
cykelstråk i Nord-sydlig riktning längs Uddevallavägen.
Ivar Claessons gata kan i och med dess bredd i dagsläget
också ställas om till att rymma en mer tilltagen gång- och
cykelbana.

KOLLEKTIVTRAFIK
Utöver cykeln som alternativ till bilen är det även viktigt
med tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik. I
samband med att resecentrum invigdes flyttades också
reglerhållplatsen från busstorget. De regionala förbindelserna i form av grön express finns dock kvar och stannar
utmed Uddevallavägen i anslutning till stadshuset de
närmaste åren.
Just nu ser kommunen, tillsammans med Västtrafik över
framtida kollektivtrafiklösningar för Kungälv. Utvecklingen kommer att gå mot att Kungälv och Ytterby får utökad

stadstrafik. Uddevallavägen blir en viktig del i detta
system, tillsammans Kongahällagatan. Uddevallavägens
utformning för att möjliggöra en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik är en förutsättning för detta. Linjenätet
kommer i framtiden alltså att ändras jämfört med idag
och tillföras fler busslinjer.
Regionala resor kommer i framtiden att utgå från Resecentrum vid E6 som blir en bra bytespunkt samt med
tåg på Bohusbanan från Ytterby station. Framtida kollektivtrafiksystem ska frekvent ansluta med matarbussar till
dessa stationer. Detta kan komma att innebära fler byten
men en bättre tätortstrafik.

anläggning skulle i framtiden kunna angöras via Torggatan
för att även i fortsättningen minimera antalet in- och
utfarter till och från Uddevallavägen.
En större parkeringsanläggning i området bidrar också
till att fördela parkeringsplatser jämnt i hela stadskärnan.

PRINCIPER FÖR TRAFIK OCH
PARKERING
Infrastrukturen ska vara effektiv och skapa tillgänglighet
utan att den själv tar upp yta och bidrar till utglesning.

PARKERINGSPRINCIPER
Inom planområdet kan olika typer av parkeringslösningar
komma att bli aktuella. All ny exploatering kan komma
att få lösa parkering inom den ekgna fastigheten, detta
bör ske i underjordiska parkeringsgarage.
Det kan dock krävas att delar av parkeringsbehovet behöver tas om hand på annan plats, exempelvis en parkeringsanläggning. Den nya bebyggelsen planeras dessutom
till viss del på ytor som är parkering idag, därför behöver
även dessa platser anordnas på annan plats.
En större parkeringsanläggning skulle kunna anläggas
under gamla busstorget och Nytorget i västra planprogramsområdet, för att ta hand om befintligt och en del av
tillkommande parkeringsbehov inom området.
Blir en samlad parkeringslösning aktuell bör det för att
minska söktrafik förse området med ett parkeringsinformationssystem som upplyser bilister om var de kan hitta
parkeringar och dess tillgänglighet. En sådan parkerings-

•

Fler fotgängarvänliga stråk genom området bör skapas. Särskilt i öst-västlig riktning.

•

Attraktiva hållplatslägen längs Uddevallavägen ska
säkerställas.

•

0LQVNDGPDUNSDUNHULQJLVWDGVNlUQDQWLOOI|UGHOI|U
parkeringshus och underjordiska garage.

•

Utgångspunkten är för samtliga fastighetsägare inom
programområdet är samutnyttjande av parkeringar.
0HGHQK|JJUDGDYVDPXWQ\WWMDQGHNDQDQWDOHW
parkeringsplatser optimeras och hållas nere och en
hög tillgänglighet av parkeringsplatser nära handelsstråken uppnås.

•

Parkeringsbehov som föreslås lösas utanför den
HJQDIDVWLJKHWHQVND¿QDQVLHUDVJHQRPSDUNHULQJVfriköp i första hand och parkeringsavgifter i andra
hand.

•

Utrymme för varutransporter och annan lastning och
lossning ska utformas för att det inte uppstår otrygga
platser längs viktiga stråk och vid mötesplatser.
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3.6 GRÖNSTRUKTUR

Stråk

Kulturell funktion

Med utgångspunkt från Västra parken kan i framtiden
grönska utgöra ett strukturerande och orienterande element i huvudstråket genom stadskärnan. Den skulle även
göra staden vackrare och mer trivsam för invånarna att
bo i och röra sig igenom.

För att människor ska använda sig av grönytor krävs att
dessa är och känns tillgängliga. Det innebär att det inte
bör vara mer än 5-10 minuters promenad till grönytan
om denna ska nyttjas för vardagligt bruk. Genom att ha
gröna inslag i gatumiljöerna minskas det upplevda avståndet till dessa ytor. Insatser för att öka grönska i gatumiljön bidrar alltså till ökad tillgänglighet och därmed också
ökat användande. Torget och parken kommer i framtiden
då att ligga utmed gröna rörelsestråk som fungerar sammanbindande mellan målpunkter.

Planteringar och träd på gator och torg kompletterar Nytorgstadens grönstruktur. Äldre, stora träd ger
särskild karaktär åt en plats. Om möjligt bör stora träd
därför bevaras.
Västra parken med dess stora träd ger karaktär och
identitet åt Stadsdelen och Kungälvs stad, och bidrar till
en god bebyggd miljö. Gröna miljöer är attraktiva att bo i
och de lockar också till sig företag som vill etablera sig i

Omgivande stadsdelar i centrala Kungälv saknar i stor
utsträckning flera kategorier av grönområden. En exploatering av området bör utföras så att nya grönytor och ny
del av Västra parken skapas.

Social funktion
Den gröna miljön har stor betydelse i Nytorgstaden för
människors vardagsliv, livskvalitet och hälsa. Västra parken och andra grönytor ska utformas för att understödja
möten, idrott, promenader, naturupplevelser, solbad
avkoppling, kulturevenemang, lek etc.

Utdrag ur Kungälv kommuns grönplan.

Möjligheten att skapa kvalitativa grönstråk längs Uddevallavägen och inom bostadsområdena blir en viktig del
i att binda samman stadskärnan. Grönska tillsammans
med det kommersiella stråket ger tillsammans människor
anledning att besöka och vistas i området.
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För barn utgör grönytor mycket viktiga miljöer för lek,
träning och inlärning. Det påverkar deras rörelseutveckling positivt
I Nytorgstaden finns olika offentliga rum, dessa utformas på olika vis, från hårdgjort till lummig grönska, från
torgyta till avkopplande parkmiljö. På så sätt understödjs
tillgängligheten och breddas i den mån att så många som
möjligt ska kunna hitta ”sitt” urbana rum.

området som kan erbjuda trevlig arbetsmiljö.
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Ekologisk funktion

Fördröjning och rening av dagvatten

Träd och växter bör väljas utifrån att de tål stadsmiljö,
gestaltningsaspekter och för att stärka den biologiska
mångfalden.

För att belastningen på befintliga dagvattensystem och
på mottagande recipient inte skall överskrida befintlig
kapacitet i samband med exploatering, ska denna ske
enligt Kungälvs kommuns dagvattenpolicy. Dagvattnet
ska fördröjas i lämpliga fördröjningsanläggningar innan
anslutning sker till det kommunala systemet. Platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och kostnadseffektivitet skall vägas in i valet av anläggningar. Enligt ett
ställningstagande i den kommunala dagvattenpolicyn skall
fördröjningskrav i första hand ställas inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering och ombyggnad. Dagvatten
från vägytor och från andra hårdgjorda ytor där stora
mängder föroreningar genereras skall också renas innan
det släpps till det kommunala nätet.

Grönytorna i Nytorgstaden ska ha en stor artrikedom
och variation av livsmiljöer för växter och djur. Att skapa
och bevara en biologisk mångfald i staden är både för
människors möjlighet att uppleva natur i vardagen samt
bidra till ett väl fungerande ekosystem.
En väl utbyggd grönstruktur bidrar till gott närklimat,
god luft kvalité samt en spännande och varierande miljö
för människorna i staden.

I det framtagna planprogramsförslaget ligger större delen
av den tillkommande bebyggelsen på redan hårdgjorda
ytor som sannolikt inte har någon dagvattenfördröjning
eller rening i dagsläget. Det finns därmed goda förutsättningar att avlasta dagvattensystemet och recipienten
via åtgärder vid exploateringen. I området bedöms det
finnas goda möjligheter att göra dagvattnet till en tillgång
i stadsbilden i form av öppna dagvattenanläggningar, till
exempel stensatta nedsänkta ytor på torg eller på innergårdar. I gaturummet kan grunda, makadamunderbyggda,
svackdiken förläggas mellan väg/GC-vägbanor för att
både avleda, rena och fördröja dagvattnet.
I nordvästra delen av planområdet föreslås ny bebyggelse i befintligt grönområde. Genom detta finns idag en
befintlig bäck som avvattnar delar av Fontin. Denna del
skiljer sig alltså från övriga delar inom programområdet
som anläggs inom befintlig stadsmiljö. I samband med att
planprogrammet tagits fram har en översiktlig dagvat-

tenutrednig utförts utifrån befintligt förslag på exploatering inom programområdet. Denna påtalar vikten av
att säkerställa vattnets väg. Detta kan ske på olika sett.
Exemeplis geom annorlunda placering än den som visas i
programförslaget eller att en ny sträckning för bäcken tas
fram. Ur kapacitetssynpunkt förordas bäcken även efter
exploatering har en öppen sektion och inte kulvertras.

Principer grönstruktur
•
•
•
•

•

Bevara och utveckla Västra parken och grönområden
för positiva upplevelser och biologisk mångfald.
Bevara stora, äldre träd.
Bebyggelsen bör eftersträva gröna inslag som till exempel gröna tak, fasader och så kallade regnbäddar.
Ökad eller sparad grönska som bidrar till bättre dagvattenhantering/rening ska eftersträvas i
Nytorgstaden.
Utveckla gröna bostadsgårdar.
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PLANFÖRSLAG SAMMANFATTNING

för Kungälv och regionen. Busstorget har därmed stor
potential och utgör motor för hela områdets utveckling.
Kvartersstrukturen i bostadsområdena öster om Uddevallavägen kvarstår i stor utsträckning. Dock kommer en
förtätning att ske i dessa delar och bidra till fler bostäder
och ett mer definierat och tryggare gaturum.

Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och
karaktär stora utvecklingsmöjligheter. Programmet ligger
till grund för etappvis detaljplanläggning av området.
Nytorgstaden är ett av fler omvandlingsområden i Kungälv. Genom omvandling och komplettering av befintligt
byggnadsbestånd tas fler fördelar tillvara, inte minst i termer av god bebyggd miljö och hållbart samhällsbyggande.
Det övergripande målet för området är att stadsdelen
med Uddevallavägen som betydande element blir länken
mellan Liljedal och Kongahälla. Nytorgstaden ska bli en
urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostä33
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der kontor och verksamheter.
Nytorgstaden har inom sig ett antal olika typer av bebyggelse men karaktäriseras av 50–60-talsbebyggelse som
uppförts efter grannskapsenhetens principer, vilket ger
stadsdelen dess identitet som i framtiden kan utvecklas.
Uddevallavägen, områdets huvudstråk, utvecklas till att
på ett bättre sätt rymma alla trafikslag. I områdets södra
del ligger busstorget som sedan våren 2018 inte längre
utgör busshållplats. Området ska i framtiden tas i anspråk
för bostäder och verksamheter. Det finns även möjlighet
att utöka och utveckla Västra parken till en mötesplats

I den urbana delen längs Uddevallavägen satsas det på att
utveckla det offentliga livet med verksamheter i bottenvåningarna gatorna ska även ge gott om plats för fotgängare och cyklister. Bebyggelsen anknyter både till befintliga punkthus i anslutning till det tidigare busstorget och
lamellhusen i anslutning till Nytorget. Bebyggelsen blir
ca 4-8 våningar i material och utformning som passar
med områdets och nya stadens karaktär.
Områdets storlek får konsekvenser för genomförandet.
Detta måste tillåtas ta tid. Parallellt med planprogrammet har ett antal genomförandefrågor analyserats, detta
för att säkerställa genomförande av beskrivna värden och
kvalitéer. Framtagandet av detta program är ett steg mot
en konkret planering för utvecklingen av Nytorgstaden. I
detta arbete blir samspel och dialog med fastighetsägare,
verksamhetsutövare, föreningar och medborgare med
engagemang och synpunkter mycket viktigt.
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KONSEKVENSER
Bostadsförsörjning
En förtätning och omvandling av Nytorgstaden ger ett
betydande ökat antal lägenheter i ett centralt läge, med
närhet till handel, service, kollektivtrafik och grönområden. Det bidrar till Göteborgsregionens bostadsförsörjning på ett hållbart sätt.

Sammanhängande stadskärna
Fortsatt arbete inom Nytorgstaden ger stora konsekvenser för upplevelsen av stadskärnan. Den nya bebyggelsen
knyter samman olika delar av centrala Kungälv och gör
att de kommer närmare varandra. Man fyller ut tomrummen inom bostadsområdena och det som skapats genom
flytten av busstorget. Det skapar en sammanhängande,
breddad stadskärna. Med fler människor som bor och rör
sig i området skapas ett större kundunderlag för handel,
service, restauranger och kvällsöppna aktiviteter. Samtidigt som befolkningsantalet i stadsdelen ökar under
dagtid. Det är en förutsättning för att Nytorgstaden ska
fylla funktionen som sammanbindande länk i stadskärnan
och bli ett större besöksmål i framtiden än vad stadsdelen
utgör i dagsläget. En blandning av bostäder och verksamheter skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö
under stor del av dygnets timmar.

Kulturmiljö, identitet och karaktär
Enskilda byggnader med högt bevarandevärde saknas
inom området. Det äldre punkthuset vid Nytorget har
förvisso ett symbolvärde som en markör för det växande
Kungälv, men är relativt kraftigt förvanskat. De fem pa-

rallella lamellhusen i tegel visar bitvis genuin 1950-talskaraktär och är i programmet inte belyst som intressant
för ny exploatering. Sammanfattningsvis bör områdets
kulturhistoriska värden ses som en positiv tillgång som
genom genomtänkt planering kan framhävas och utvecklas utan att för den skull förvanskas.

Boendemiljö
Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen med
utrymme för mer privata rum, som komplement till de
allmänna mötesplatserna på gator och torg. För de bostäder som placeras vid de större gatorna, utgör gårdarna
ljuddämpade platser att vistas på för de boende. Sammantaget finns det förutsättningar att skapa goda boendemiljöer med höga kvaliteter. Blandade upplåtelseformer,
lägenhetsstorlekar och prisklasser möjliggör för fler att
bosätta sig inom området.

Barn och unga
Med fler bostäder i området tillkommer fler barn och
unga. Deras behov av lekutrymmen och
”hängplatser” tillgodoses till viss del på gårdarna men
framförallt av den stora parken som Västra parken utgör
med lekplats och ytor för annan typ av rekreation. Kopplingar till närströvområdenär viktiga.
Växande invånarantal i centrala Kungälv ger ett behov av
fler förskoleplatser. Inom Nytorgstaden avsätts ingen yta
för förskola, då behovet planeras tillgodoses i området
kring Tveten i samband med att nya förskolor uppförs.

Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar chansen för
att gator och torg ska användas som mötesplatser och
kännas livfulla. För att människor ska välja att vistas här
krävs en medveten gestaltning.
Programmets gestaltningsprinciper ger förutsättningar
för en attraktiv stadsmiljö med omväxlande gaturum,
som är rika på intryck. Särskilt viktigt är att bottenvåningarna upplåts för handel eller annan service. Aktiva
fasader bidrar till levande och trygga stadsmiljöer.
Nytorgstaden är platsen där man både bor och arbetar
eller stämmer träff med vänner och njuter av parken,
handel, restauranger och kaféer i anslutning till stadskärnans huvudstråk och dess mötesplatser, främst runt
Nytorget och Västra parken men även på någon av
platserna utmed det utökade gångstråket. Här tillåts olika
sorters tempo att leva sida vid sida. Platser för vila, paus
och samtal. Platser för rörelse rekreation och lek. Stråk
för cykel och trygga gångvägar gör det enkelt, tryggt och
smidigt att röra sig i stadens rum. Med både bostäder och
arbetsplatser i området befolkas stadsmiljön under dygnets alla timmar vilket skapar en dynamik som i sin tur
ger förutsättningar för ett gott och tryggt boende samt
möjliggör för nytt företagande och handel. Tillsammans
med platsbildningar och parker bildar detta till stadsväven som kommer att utgöra grunden för huvudstråket
med den unika upplevelsen av Gamla Staden till shopping
och storskalighet i Kongahälla. Som Kungälvsbo ska man
kunna lämna bilen hemma och känna stolthet inför sin
stadskärna och det händelserika stråket igenom den.
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Trafik och parkering
Det finns en risk att trafiken till, från och genom Nytorgstaden ökar när området förtätas med många bostäder
och ytor för handel och service. För att minimera mängden fordon i stadskärnan
och säkra en god tillgänglighet är det viktigt att prioritera
gående och cyklister i gaturummet samt att göra det enkelt att resa kollektivt. Samtidigt måste man komma ihåg
att Uddevallavägen idag är ett viktigt bilstråk i nord-sydlig riktning.
Det finns en risk att luftmiljön försämras i området, då
gaturummen sluts i högre grad än idag. I kombination
med risk för ökad trafik kan halten av hälsofarliga partiklar öka.
Boende, verksamma och besökande i Nytorgstaden kommer att behöva parkera i en gemensam parkeringsanläggning på visst avstånd från bostaden eller målpunkten. Det
kan upplevas krångligt att parkera på någon av de högsta
våningarna i anläggningen jämfört med att parkera på en
öppen yta, som idag. Det kan också upplevas som långa
gångavstånd jämfört med dagens situation.
Ombyggnaden av trafikplatsen vid Mimers hus/Vita
fläcken ska utformas med tillgänglighet för gång och cykeltrafik, förutsättningar för vistelse och sociala möten på
kringliggande ytor. Detta för att stödja kulturhuset och
dess verksamhet men även underlätta för invånarna att
röra sig längs/till och från huvudstråket.
Utgångspunkten bör vara att inte koncentrera all trafik
till en enda målpunkt/parkeringsanläggning utan att
åstadkomma en högre tillgänglighet genom att ha som
målsättning att skapa fler anläggningar i eller i anslutning
35
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till planområdet. Detta gagnar handeln i området och
man undviker att skapa en enda stor parkeringsanläggning
som dels kan vara svår att hantera estetiskt i stadsrummet
och dels vara svår att hantera ur ett trygghetsperspektiv.
En fördjupad parkeringsutredning för programområdet
bör genomföras innan fortsatt arbete med detaljplaner
kan fortsätta

Buller
I samband med detaljplanering av området närmast
Uddevallavägen och Trollhättevägen måste bullerutredning utföras. Sannolikt kommer det ställas krav på att
uppförande av bostäder måste ske med minst hälften av
bostadsrummen vänds mot gård och att varje lägenhet
får en uteplats på eller mot gård om området ligger vid
någon av de större gatorna.

Hot
Kommande detaljplanen syftar till att utveckla och skapa
nya publika rum med gångstråk och restauranger. Därför är det viktigt att i samband med detaljpaneringen av
området ta hänsyn till antagonistiska hot.

MILJÖPÅVERKAN
Planprogrammet och dess PM rörande miljöfrågor utgör
de underlag som utreder bedömningen av miljöpåverkan
för att kunna ta ställning till om en särskild miljöbedömning krävs. Med avseende på nuvarande förutsättningar
och markanvändning utgör i dagsläget den förorenade
marken under busstorget och befintlig parkering bakom
fastigheterna Centrum 1 & 2 en befintlig negativ miljöpåverkan i området. Åtgärder för att sanera gamla busstorget för att uppfylla känslig markanvändning ska dock
utföras under 2018/2019. Sannolikt kommer frågan
rörande markföroreningar inte bidra till en betydande
miljöpåverkan.
Att efterbehandling av markföroreningar blir genomförd
är nödvändigt och angeläget för att skydda människors
hälsa och miljön. Markföroreningarna är överlag svåra att
förutsäga, det finns risk att vissa föroreningar uppdagas
först under ett byggnadsskede. De konstaterade eller
förväntade förorenade objekten kräver fortsatta undersökningar för att man ska kunna ta ställning till efterbehandlingsåtgärder.
Kartläggning av kvävedioxidhalter för utsatta punkter i
Kungälv visar att vid förtätning med ny bebyggelse inom
Nytorgstaden finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormen. Detta behöver i detaljplanearbetet utredas
närmare, haltberäkningar av NOx och partiklar bör utföras för ökade kunskaper om vilken risk som föreligger
människors och hälsa och miljön.
Eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kan
komma att tas fram ska i första hand belysa den betydande miljöpåverkan som uppstår men kan även omfatta
faktorer där det finns risk för betydande miljöpåverkan.
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En preliminär bedömning är att eventuell MKB kan avgränsas till att behandla mark- och luftföroreningar samt
buller
Det är även viktigt att lyfta fram den positiva miljöpåverkan som genomförandet av planprogrammet kommer att
innebära för området, till exempel genom Västra parkens
utbyggnad och tillkommande grönstruktur i gaturummen och att förtätningsmöjligheter tas tillvara. Ett sådant
avsnitt borde för det aktuella området bli minst lika stort
som det om negativ miljöpåverkan.
Kommunen gör den preliminära bedömningen att en
framtida etablering av bostäder i området troligtvis inte
innebär betydande miljöpåverkan, så som avses i 6 kap
11 § miljöbalken, och att en miljöutredning därmed inte
kommer att vara nödvändig i samband med kommande
detaljplanearbeten.

Sveriges nationella miljömål
Klimat & Luft
(Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig
försurning, skyddande ozonskikt)
Att förtäta städerna med bostäder möjliggör till att
leva ett klimatsmart vardagsliv där man kan cykla
eller åka buss. Man skapar på så sätt förutsättningar för
att bo och leva resurssnålt. Det är dock risk
för en sämre luftmiljö.
Vatten
(Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt
levande kust och skärgård, myllrande våtmarker)
Andelen hårdgjorda ytor inom Nytorgstaden är lägre
än i omgivande stadsdelar i centrala Kungälv. Mellan
50-talsbebyggelsen finns större öppna grönytor och

Västra parken bidrar med genomsläppliga gröna ytor. En
övergripande planering av dagvattenhanteringen är dock
viktig för en hållbar helhet i området.
Detta innebär att övergripande minska mängden
dagvatten samt att använda kloka lösningar för
avledande där öppna dagvattenlösningar är ett bra
sätt att både fördröja och rena vattnet som sedan
släpps ut i Nordre Älv. Resonemang kring detta avhandlas i till programmet hörande dagvattenutredning.

i Liljedal färdigställs kan sedan exploatering av denna yta
påbörjas. Det bör därmed vara realistiskt att områdets
utbyggnad börjar i detta kvarter.
För att på längre sikt kunna möjliggöra en utbyggnad av
hela programområdet utefter programmets riktlinjer.

Naturvård
(Levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt
växt- och djurliv)
Västra parken och den grönstruktur som är möjlig att
utveckla inom planområdet kan bidra till en ökad artrikedom samt att skapa och bevara biologisk mångfald i
staden. En väl utbyggd grönstruktur bidrar också till gott
närklimat och god luft kvalité.
Byggande & Boende
(Giftfri miljö, säker strålmiljö, god bebyggd miljö)
I kommande arbete inom programområdet blir buller en
fråga som kommer att få mycket utrymme i planeringen
längs Uddevallavägen, Trollhättevägen och Torggatan.
Bullersituationen studeras närmare i efterföljande detaljplaner. Val av hållbara byggnadsmaterial är av stor vikt.
Eftersträvansvärt med låg energiförbrukning. Möjligheten att ordna miljöhus i varje nytt kvarter bör ses över.

Etapputbyggnad
Gamla busstorget kommer under tiden då detaljplaner tas
fram att användas för parkeringsändamål för att kompensera för de parkeringar som tas i anspråk i Liljedal under
byggtid i detta område. I samband med att parkeringshus
36
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GENOMFÖRANDE

Fastighetsrättsliga frågor

Det är viktigt att de målsättningar och kvalitéer som
beskrivs i programmet finns med i all detaljplanering och
genomförande i området.

Fastighetsbildning
I samband med genomförandet av nya detaljplaner inom
området skall mark som lagts ut som allmän plats (gator,
torg, parker) genom fastighetsreglering föras över till
kommunens gatumarksfastigheter.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Efter färdigställandet av planprogrammet ska det ligga
till grund för etappvis detaljplanläggning inom området.
Initiativ till planläggning kan antingen tas av fastighetsägare eller kommunen. Mot bakgrund av områdets storlek
kan antas att det kommer att delas in i flera detaljplaner
och etapper som tas fram och genomförs successivt.
Planläggning och framförallt genomförande av områdets
utbyggnad kan därför förväntas ske under en lång tidsperiod, minst 10-15 år.
Genomförandetider: Varje ny detaljplan inom området
kommer att ges en genomförandetid som avpassas efter
förutsättningarna för genomförandet.
Ansvarsfördelning: Som generell ansvarsfördelning kommer att gälla att kommunen ansvarar för utbyggnad inom
allmän plats enligt kommande detaljplaner (gator, torg,
parker) medan den enskilde fastighetsägaren/exploatören
ansvarar för utbyggnaden inom kvartersmark.

Genom fastighetsbildning kan också exploateringsfastigheter bildas genom avstyckning av kommunal mark.

Genomförandefrågor
Kommunen har genom plan- och mark och exploateringsenheten en samordnande roll i samband med områdets utbyggnad. Vid framtagande av detaljplan för respektive utbyggnadsetapp skall exploateringsavtal och/eller
genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och
fastighetsägarna/exploatörerna. I avtalet skall ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildning, kostnadsfördelning för utbyggnad av allmän plats
mm regleras. Exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet skall träffas innan respektive detaljplan godkänns av
kommunen.
Samverkan mellan fastighetsägarna är nödvändig för områdets utveckling.

Tekniska frågor
Geoteknik
Före utbyggnad skall respektive fastighetsägare/exploatör genomföra erforderliga geotekniska utredningar och
undersökningar.
37
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Föroreningar
Där markföroreningar påträffas ska fördjupade markundersökningar genomföras. Det blir sannolikt aktuellt att
genomföra efterbehandlingsåtgärder på flera av fastigheterna i anslutning till gamla busstorget och Västra parken.
Ansvaret för undersöknings- och efterbehandlingsåtgärder regleras i Miljöbalken och åvilar generellt verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare/exploatör.
I vissa fall kan förutsättningarna vara sådana att föroreningar från en fastighet kan spridas med t ex grundvattnet till intilliggande fastighet. I sådana fall är det viktigt
att fastigheterna efterbehandlas i ”rätt ordning” så att
återkontaminering undviks.
Tillsynsmyndighet i markföroreningsfrågor är Miljöenheten i Kungälvs kommun. Skyldighet finns att redovisa
miljötekniska markundersökningar för tillsynsmyndigheten, som sedan fattar erforderliga beslut enligt Miljöbalken om behov av ytterligare undersökningar, efterbehandlingsåtgärder mm.
Rivning, schaktning och fyllning
Rivning av byggnader inom detaljplanelagt område kräver rivningslov, som söks hos Bygglovsenheten.
Schaktning och fyllning inom detaljplanelagt område,
som avsevärt ändrar markens höjdläge, kräver marklov
som söks hos Bygglovsenheten. Ev nya höjder bör anges i
detaljplan.
Teknisk försörjning
Nya nätstationer eller borttagande av sådan inom området ska samrådas med Kungälv energi.
Området är idag anslutet till fjärrvärme vilket det finns
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goda möjligheter med uppvärmning med detta alternativ.
Förutsättningar för energibesparande åtgärder behöver studeras i samband med planeringen för områdets
utbyggnad.
Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom
normal insatstid. Brandvattenförsörjning inom området
i samråd med VA-enheten. Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anornas inom området. Avstånd mellan
gata och husens entréer får inte överstiga 50 meter. Om
flerbostadshus kommer att projekteras för utrymning
med hjälp av räddningstjänsten kommer tillgänglighet för
räddningstjänstens höjdfordon att krävas i direkt anslutning till byggnaderna.

Ekonomiska frågor
Exploateringskostnader
I samband med områdets utbyggnad kommer kostnader
för iordningställande av allmän plats att uppkomma för:
• Befintligt gatunät (anpassning och upprustning)
• Nya torg och platser
• Nya parker och grönytor
Kommunens kostnader för iordningställande av allmän
plats kommer att tas ut av fastighetsägarna/exploatörerna
och kommunen inom området antingen i samband med
upprättande av genomförandeavtal och gatukostnad eller
exploateringsavtal och exploateringsbidrag för området.

göra ny användning
Kostnader för undersökning och efterbehandling av
förorenad mark *)
• Rivningskostnader
• Gatukostnader (se ovan)
• Anslutningsavgifter för t ex VA och el
*) Särskilda regler gäller enligt Miljöbalken där även
tidigare verksamhetsutövare kan ha ett ansvar.
•

Exploateringsintäkter
Etapputbyggnad
Förnyelsearbetet för gamla busstorget kommer att ske i
en tidig fas av områdets omvandling i och med att verksamheten där avvecklas under 2018. En framgångsfaktor
är emellertid att utvecklingsprocesser inleds parallellt
inom andra delar av området i ett tidigt skede. Detta
gäller t ex området kring Nytorget och stråket utmed
Uddevallavägen som är tänkt som en ryggrad för hela
områdets utveckling.
Aktörer
För områdets utveckling är det viktigt att många olika aktörer deltar på olika sätt, var för sig och i samverkan med
varandra. Kommunen, fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och andra kan alla ha en roll i att verka för
områdets förnyelse och ökade attraktivitet. Det kan gälla
olika typer av aktiviteter och evenemang för att skapa intresse för området eller om samverkan för att genomföra
omvandling av olika delar av området.

Fastighetsägaren/exploatören svarar för samtliga kostnader förenade med iordningställande av kvartersmark
inom området för ny användning. Det gäller t ex:
• Fastighetsbildningskostnader
• Myndighetsavgifter
• Kostnad för erforderliga utredningar för att möjlig38
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Kapitel 4

KOMMANDE ARBETE
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KOMMANDE ARBETE
I samband med kommande detaljplanearbeten behöver ett antal utredningar tas fram eller fördjupas, bland
annat:
•
•
•
•
•
•

Förutsättningar för vatten och avlopp
Hantering av dagvatten
Geotekniska förutsättningar
Buller
Lokalisering av förskola och skola
Kompletterande parkeringsutredning

Flera allmänna platser, såsom gator, torg och parker,
avses att rustas upp utifrån programmets intentioner
om sammanhållen, attraktiv bebyggelse. I vissa fall byggs
de allmänna platserna om i samband med utbyggnad av
angränsande kvartersmark.
Det kommer i samband med eventuell tävling kopplat till
gamla busstorget och Nytorget att ta fram ett fördjupat
gestaltningsprogram. Detta görs annars i samband med
att respektive detaljplan tas fram.

Projekt Nytorgstaden
I det redan etablerade projektarbete för stadsbyggnadsprojektet Nytorgstaden drivs ett samarbete mellan
framförallt planenheten och mark & exploateringsenheten. I projektets styrgrupp och projektgrupp har även ett
flertal andra enheter deltagit. Under 2019 kommer projektet att övergå i en mer intensiv fas, vilket motiverar en
översyn och förstärkning av kommunens projektorganisation.

Dialogarbete
Under hösten 2017 och samrådet fanns möjligheter för
invånarna i Kungälv att lämna synpunkter och information om området på Bodagarna och på kommunens hemsida. Den information och de önskningar som lämnades
under denna period har varit del i underlaget som arbetet
utgått ifrån i framställandet av planprogrammet. Medborgardialogen angående områdets framtid fortsätter i
samband med detaljplaneringen av området.

Detaljplanering
Detaljplan inom och i anslutning till i programmet refererat huvudstråk bör ge möjlighet för bred användning,
samtidigt som vikten ska ligga på att verksamheten blir
av publik karaktär. Planen ska ge möjlighet till parkeringsgarage under mark, eventuellt i form av 3D-fastighetsbildning eller gemensamhetsanläggning. Det ska
stå i planen att det ska finnas entréer från både gata och
gård. Lägenheter mot hårt trafikerade gator och verksamheter bör vara genomgående för att skapa en tyst sida
i bostaden. Fasadlängder och fastighetsstorlek regleras/
utformas i detaljplan i enlighet med riktlinjerna i detta
planprogram.
Eventuella skydds- eller varsamhetsbestämmelser för
bevarandevärda byggnader och miljöer ska inkluderas i
detaljplanearbetet.

PROCESSBILD
PLANPROGRAM

SAMRÅD

PROGRAMRAPPORT

REVIDERAT
PLANPROGRAM

ANTAGANDE

DETALJPLAN
1

DETALJPLAN
2

40

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer

18/21 Samverkansavtal för Nytorgstaden - KS2020/1575-12 Samverkansavtal för Nytorgstaden : Protokollsutdrag - Samverkansavtal för Nytorgstaden - Utskottet för samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-02-02
15 (23)

§ 9/2021

Samverkansavtal för Nytorgstaden (KS2020/1575)
Nytorgstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter.
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgstaden 16 maj 2019. Planprogrammet
anger att Nytorgstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en blandning av bostäder,
kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplanearbetet. För att
möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan då
gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess möjligheter. Till det behövs en
överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning och övrigt samarbete i
samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgstaden.
Ett samverkansavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB har tagits fram
som anger förutsättningar för att upprätta detaljplan inom Nytorgstaden samt anger villkor
och förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi,
genomförandefrågor och övrigt samarbete.
Förvaltningen föreslår att upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Stiftelsen
Kungälvsbostäder samt HSB Göteborg ekonomisk förening godkänns, samt att
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att underteckna
samverkansavtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samverkansavtal för Nytorgstaden
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Samverkansavtal Nytorgstaden signerat av exploatörer
Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat samverkansavtal mellan Kungälvs kommun, Stiftelsen
Kungälvsbostäder samt HSB Göteborg ekonomisk förening godkänns
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag att
underteckna samverkansavtalet 
__________
Expedieras till:

Emelie Skarp, Kart och mark

För kännedom till:

Daniel Markänger, Kart och mark
Fredric Norrå, Planering och myndighet
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Hübinette
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2021-01-26

Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand &
Trä, Sandlid 1:1, 1:2 (Dnr KS2019/1384-8)
Sammanfattning
Länsstyrelsen har den 3 december 2020 skickat remiss av ansökan om omprövning av villkor
gällande efterbehandling på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun till SGU,
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun och VA-verksamheten i Kungälvs kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun ansöker hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län/Miljöprövningsdelegationen om omprövning av villkor gällande
efterbehandling för tidigare grus- och bergtäkt på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs
kommun.
Det ska i detta sammanhang uppmärksammas att någon form av fastighetsreglering tycks ha
genomförts inom aktuellt område. Enligt kommunens WebbGIS finns varken fastigheten
Sandlid 1:1 eller 1:2 nu längre. Som kommunen har uppfattat beskrivningarna i den
remitterade ansökan om omprövning av villkor i efterbehandlingsplan, samt
fastighetsgränserna/fastighetsbeteckningarna i kommunens WebbGIS, gäller remissen
nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12.
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun.
Sedan beslutet om tillstånd fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer
kunskap om riskerna med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling
tillåts enligt den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter behövs
och det är därför lämpligt med omprövning av villkoren för efterbehandlingen.
Länsstyrelsen har medgivit anstånd gällande inlämnande av yttrande till och med den 25
februari 2021 för ansökan om omprövning av villkor gällande efterbehandling med dnr. 55123259-2020. Länsstyrelsen meddelade också att ytterligare anstånd inte kan påräknas.
Juridisk bedömning
Aktiebolaget Sand & Trä får inte göra ytterligare uttag av varken sand, grus eller berg efter
dom i Mark och miljööverdomstolen, den 25 oktober 2018, Mål nr M 4293-17. Motiveringen
till att inte tillåta fortsatt uttag av sand och grus var att grundvattennivån och dess strömning
inte är tillräckligt utredd och att det därför inte är tillräckligt utrett huruvida uttag av sand och
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grus kan påverka grundvattenkvaliteten negativt. I Mark och miljööverdomstolens domskäl
anges att "när det gäller efterbehandling av sedan tidigare bedriven grus- och bergtäkt finns
villkor om detta i tidigare tillstånd till den verksamheten". Tidigare tillstånd för
täktverksamheten gällde till och med den 30 juni 2015. Formuleringen i domskälen torde
tolkas så att villkoren i det gamla tillståndet fortfarande gäller.
Enligt kap 24 § 11 andra stycket får en ansökan om sådan prövning som avses i första stycket i
denna paragraf även göras av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen
med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Om tillståndet har getts av länsstyrelsen, görs ansökan
hos länsstyrelsen. Nämnden vill därför begära att Länsstyrelsen Västra Götalands län
omprövar det gamla tillståndets villkor om efterbehandling med stöd av förslagsvis 24 kap. 5 §
Miljöbalken. Nämnden är inte tillståndsmyndighet, men kan med stöd av 24 kap. 11 § andra
stycket MB ansöka om en sådan prövning om tillsynen med stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket
MB har övertagits av nämnden. Nämndens ansökan görs således med stöd av 24 kap. 11 §
miljöbalken. I § 50 i Förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) står
följande: Ett beslut av en länsstyrelse eller kommun att, enligt 24 kap. 11 § miljöbalken,
självmant ta upp en fråga om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.
Bakgrund
Länsstyrelsen har den 3 december 2020 skickat remiss av ansökan om omprövning av villkor
gällande efterbehandling på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt
1:12) i Kungälvs kommun till SGU, Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun och VAverksamheten i Kungälvs kommun.
Till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun (Nämnden) har Aktiebolaget Sand &
Trä (Bolaget), org.nr. 556049-1713, kommit in med ett förslag på efterbehandlingsplan av
grus- och bergtäkt inom fastigheten Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) i
Kungälvs kommun. Planen är daterad 2019-09-04. Enligt efterbehandlingsplanen avser bolaget
att påbörja efterbehandlingen av täkten och vill för detta ändamål använda schaktmassor. I
detta förslag föreslogs ett tillskott av externa massor på strax över 500 000 m3. Miljöenheten
har därför haft möten och begärt in kompletteringar i ärendet. Bolaget har via anlitad konsult
lämnat en komplettering i ärendet, daterad 2020-02-04. I det nya förslaget har mängden
externa massor minskats till 285 000 m3. Externa massor behövs enligt efterbehandlingsplanen
för att begränsa säkerhetsriskerna (stenras) och för att få till stånd mjukare övergångar mellan
de olika nivåerna i täkten.
Genomförandetiden bedöms vara 15 år och är fördelat i 4 etapper. Efterbehandling av grusoch bergtäkt planeras ske parallellt.
Länsstyrelsen medgav uppskov med efterbehandlingen av täktområdet till dess att bolagets
tillståndsansökan blivit slutgiltigt prövad. Bolaget får inte göra ytterligare uttag av varken sand,
grus eller berg efter dom i Mark och miljööverdomstolen, den 25 oktober 2018, Mål nr M
4293-17. Motiveringen till att inte tillåta fortsatt uttag av sand och grus var att
grundvattennivån och dess strömning inte är tillräckligt utredd och att det därför inte är
tillräckligt utrett huruvida uttag av sand och grus kan påverka grundvattenkvaliteten negativt. I
Mark och miljööverdomstolens domskäl anges att "när det gäller efterbehandling av sedan
tidigare bedriven grus- och bergtäkt finns villkor om detta i tidigare tillstånd till den
verksamheten". Tidigare tillstånd för täktverksamheten gällde till och med den 30 juni 2015.
Formuleringen i domskälen torde tolkas så att villkoren i det gamla tillståndet fortfarande
gäller.
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Sedan beslutet om tillstånd fattades för verksamheten (länsstyrelsen 2000-06-29, dnr 23323251-2000) har det kommit fram mer kunskap om riskerna med att efterbehandla täkten med
externa massor. Om efterbehandling tillåts enligt den gamla täktplanen finns risk för
förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs när beslutet ursprungligen togs. En bättre
utredning från bolaget med fler uppgifter behövs och det är därför lämpligt med omprövning i
av villkoren för efterbehandlingen. Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun har
därför ansökt hos Länsstyrelsen Västra Götalands län/Miljöprövningsdelegationen om
omprövning av villkor gällande efterbehandling för tidigare grus- och bergtäkt inom
fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) i Kungälvs kommun.
Nämnden anser att införsel av externa massor i ett icke-förorenat område, som denna täkt
bedöms vara, alltid innebär viss risk för förorening. Vid införsel av stora mängder massor är
det svårt att säkerställa att samtliga massor som förs in i området faktiskt är rena.
Naturgrustäkter är särskilt känsliga för föroreningar eftersom marken har hög
genomsläpplighet. Transporter i täktområdet innebär också en risk, till exempel för läckage av
oljeföroreningar. Täktområdena angränsar dessutom till en av SGU (Sveriges geologiska
undersökning) utpekad grundvattenförekomst enligt SGU; Diseröd Norra SE643049-127507,
som också utgör en dricksvattenförekomst för den regionalt sett viktiga Lysegårdens
vattentäkt. Miljö- och byggnadsnämnden anser därför att det är befogat att tillståndets villkor
för efterbehandling av grus- och bergtäktområde prövas om enligt 24.11 miljöbalken.
I tidigare skede i ärendet har SGU, Kommunens VA verksamhet, Romesjöns
Fiskevårdsområdesförening och Naturskyddsföreningen i Kungälv yttrat sig i ärendet. Samtliga
har varit negativa till bolagets inlämnade efterbehandlingsplan för grustäktområdet.
SGU anser att det är olämpligt att föra in externa massor i täkten vid Lysegården. SGU anser
att avrinningen från bergtäkten i stort sett innebär samma kvalitativa risker som för grustäkten.
En stor del av riskerna har att göra med själva entreprenaden med tunga maskiner. Denna
maskinhantering kommer givetvis att utgöra samma risk vare sig man schaktar eller återfyller
massor.
Länsstyrelsen ansåg i sitt svar att behovet av att säkerställa tillrinningsområdet är stort och att
utfyllnaden måste regleras så att enbart massor som inte riskerar att förorena grundvattnet
används.
Kungälvs kommun har påbörjat ett arbete med en översyn av bland annat
vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt. Det befintliga skyddsområdet är för litet för
att uppfylla dagens krav, och ett nytt kommer sannolikt att behöva omfatta delar av
avlagringen som idag utgör området för Lysegården Sand & Träs verksamhet. Denna
verksamhet är belägen inom tillrinningsområdet för Lysegården vattentäkt, oavsett utbredning
av vattenskyddsområden.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen pekats ut som värdefull för den
regionala vattenförsörjningen (GR, 2014).
Verksamhetens bedömning
Med tanke på att det är möjligt att det finns en påtaglig hydraulisk kontakt mellan områdena
som gör att verksamheten som bedrivs, av Lysegården Sand & Träd AB, på fastigheterna
Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12), kan påverka Lysegårdens vattentäkt
är det viktigt att det ställs höga krav på åtgärder som genomförs i området.

berg- och grustäkt, Sand & Trä, Sandlid 1:1, 1:2 - KS2019/1384-8 Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand & Trä, Sandlid 1:1, 1:2 : Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand & Trä, Sandlid 1:1, 1:2

4(5)

Förvaltningen anser att införsel av externa massor i ett icke-förorenat område, som denna täkt
bedöms vara, alltid innebär viss risk för förorening. Vid införsel av stora mängder massor är
det svårt att säkerställa att samtliga massor som förs in i området faktiskt är rena.
Naturgrustäkter är särskilt känsliga för föroreningar eftersom marken har hög
genomsläpplighet. Det finns också risk för att olyckor sker och risk för oljespill i samband med
materialtransporter och från maskiner som används i täktområdet. Grus- och bergtäkten inom
fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) angränsar dessutom till
en grundvattenförekomst, vilket är ytterligare ett skäl mot att föra in externa massor. Här finns
också Lysegårdens vattentäkt. Vattenskyddsområdet kommer enligt förslag att utökas så att
täktområdet kommer att ligga inom vattenskyddsområdet. Täktområdet kommer också att
ligga inom inre skyddsområdet enligt förslag till vattenskyddsområde för Göta älv och
Vänersborgsviken (GÄVSO).
Mark- och miljödomstolen (MÖD) kom i avgörande den 29 oktober 2018 i mål M 3171-18
fram till att naturgrustäkter är särskilt känsliga för föroreningar eftersom marken har hög
genomsläpplighet. (Täkten i avgörandet angränsade dessutom till en grundvattenförekomst,
vilket ytterligare kan vara ett skäl mot att föra in externa massor.) Domstolen fann att bolaget
inte visat att efterbehandling genom utfyllnad av den tidigare täkten med externa massor var
en lämplig efterbehandlingsmetod.
Sedan beslutet om tillstånd fattades för verksamheten (länsstyrelsen 2000-06-29, dnr 23323251-2000) har det kommit fram mer kunskap om riskerna med att efterbehandla täkten med
externa massor. Om efterbehandling tillåts enligt den gamla täktplanen finns risk för
förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs när beslutet ursprungligen togs. En bättre
utredning från bolaget med fler uppgifter behövs och det är därför lämpligt med omprövning i
av villkoren för efterbehandlingen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten” genom att riskerna för förorening av
Lysegårdens vattentäkt minskas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beslut om omprövning av villkor gällande efterbehandling för de rubricerade grus- och
bergtäkterna har bärighet på Mål 11 som skriver att städer och bosättningar ska vara
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I målet förutsätts rent vatten och
tillfredställande sanitetslösningar. Likaså har beslutet bärighet på uppfyllelse
av Mål 6 vilket avser att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för
alla. Aktuella Delmål för mål 6 synes vara:
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt
dricksvatten för alla.
6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att
ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos
kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och
minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten
och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det är viktigt att kommunen fortsatt säkerställer att vattentäkten för Lysegårdens vattenverk
håller hög kvalitet bland annat med tanke på det ställningstagande som har beslutats i
Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, 2016-04-27). Där står bland annat
att Kungälvs vattenverk inte planeras tillhandahålla vatten för samtliga vattenabonnenter
anslutna till den allmänna vattenförsörjningen i Kungälvs kommun, varför de två andra
kommunala vattenverken vid Lysegården och Marstrand kommer att bevaras och vara i
fortsatt drift.
Bedömning i relation till barnperspektivet
Inte relevant för ärendet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En tryggad och säker tillgång till en råvattenförsörjning för den kommunala
vattenproduktionen är central för Kungälvs kommun. Genom att verksamheter inom
vattenskyddsområde och i vattentäkternas närhet omfattas av beslut som innebär en god
kontroll på verksamheten tryggas Kungälvs kommunala vattenförsörjning.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga extra kostnader för Kungälvs kommun.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet
inom fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun. Motiveringen till beslutet är att sedan beslutet om tillstånd
fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer kunskap om riskerna
med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling tillåts enligt
den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter
behövs och det är därför lämpligt med omprövning i av villkoren för
efterbehandlingen.
Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Expedieras till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:
hans.liljered@kungalv.se
andrew.holmes@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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§ 14/2021

Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand &
Trä, Sandlid 1:1, 1:2 (Dnr KS2019/1384)
Länsstyrelsen har den 3 december 2020 skickat remiss av ansökan om omprövning av villkor
gällande efterbehandling på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun till SGU,
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun och VA-verksamheten i Kungälvs kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun ansöker hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län/Miljöprövningsdelegationen om omprövning av villkor gällande
efterbehandling för tidigare grus- och bergtäkt på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs
kommun.
Det ska i detta sammanhang uppmärksammas att någon form av fastighetsreglering tycks ha
genomförts inom aktuellt område. Enligt kommunens WebbGIS finns varken fastigheten
Sandlid 1:1 eller 1:2 nu längre. Som kommunen har uppfattat beskrivningarna i den
remitterade ansökan om omprövning av villkor i efterbehandlingsplan, samt
fastighetsgränserna/fastighetsbeteckningarna i kommunens WebbGIS, gäller remissen
nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12.
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun.
Sedan beslutet om tillstånd fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer
kunskap om riskerna med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling
tillåts enligt den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter behövs
och det är därför lämpligt med omprövning av villkoren för efterbehandlingen.
Länsstyrelsen har medgivit anstånd gällande inlämnande av yttrande till och med den 25
februari 2021 för ansökan om omprövning av villkor gällande efterbehandling med dnr. 55123259-2020. Länsstyrelsen meddelade också att ytterligare anstånd inte kan påräknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand & Trä,
Sandlid 1:1, 1:2

Beslut
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet
inom fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun. Motiveringen till beslutet är att sedan beslutet om tillstånd
fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer kunskap om riskerna
Justeras sign
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med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling tillåts enligt
den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter
behövs och det är därför lämpligt med omprövning i av villkoren för
efterbehandlingen.
__________
Expedieras till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:
hans.liljered@kungalv.se
andrew.holmes@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se
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§ 14/2021

Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand &
Trä, Sandlid 1:1, 1:2 (Dnr KS2019/1384)
Länsstyrelsen har den 3 december 2020 skickat remiss av ansökan om omprövning av villkor
gällande efterbehandling på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun till SGU,
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun och VA-verksamheten i Kungälvs kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun ansöker hos Länsstyrelsen Västra
Götalands län/Miljöprövningsdelegationen om omprövning av villkor gällande
efterbehandling för tidigare grus- och bergtäkt på fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs
kommun.
Det ska i detta sammanhang uppmärksammas att någon form av fastighetsreglering tycks ha
genomförts inom aktuellt område. Enligt kommunens WebbGIS finns varken fastigheten
Sandlid 1:1 eller 1:2 nu längre. Som kommunen har uppfattat beskrivningarna i den
remitterade ansökan om omprövning av villkor i efterbehandlingsplan, samt
fastighetsgränserna/fastighetsbeteckningarna i kommunens WebbGIS, gäller remissen
nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12.
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun.
Sedan beslutet om tillstånd fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer
kunskap om riskerna med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling
tillåts enligt den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter behövs
och det är därför lämpligt med omprövning av villkoren för efterbehandlingen.
Länsstyrelsen har medgivit anstånd gällande inlämnande av yttrande till och med den 25
februari 2021 för ansökan om omprövning av villkor gällande efterbehandling med dnr. 55123259-2020. Länsstyrelsen meddelade också att ytterligare anstånd inte kan påräknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - efterbehandlingsplan Lysegården berg- och grustäkt, Sand & Trä,
Sandlid 1:1, 1:2

Beslut
Kungälvs kommun anser att villkoren gällande efterbehandlingen av grus- och
bergtäktområdena vid Aktiebolaget Sand & Trä, org.nr. 556049-1713, verksamhet
inom fastigheterna Sandlid 1:1 och 1:2 (nuvarande fastigheten Stenhålt 1:12) ska
omprövas. Kungälvs kommun tillstyrker ansökan från Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun. Motiveringen till beslutet är att sedan beslutet om tillstånd
fattades för verksamheten 2000-06-29 har det kommit fram mer kunskap om riskerna
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med att efterbehandla täkten med externa massor. Om efterbehandling tillåts enligt
den gamla täktplanen finns risk för förorening av grundvatten, vilket inte förutsågs
när beslutet ursprungligen togs. En bättre utredning från bolaget med fler uppgifter
behövs och det är därför lämpligt med omprövning i av villkoren för
efterbehandlingen.
__________
Expedieras till:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

För kännedom till:
hans.liljered@kungalv.se
andrew.holmes@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
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Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av
åtgärdsprogram 2016-2021 (Dnr KS2020/1959-2)
Sammanfattning
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina
respektive åtgärder.
Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej.
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021-2027.
Rapporteringen utgörs av enkätfrågor, och är generellt desamma som tidigare år eftersom vi
närmar oss slutet på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för
2020 med tidigare år. Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för länsstyrelser och
kommuner att kunna uttrycka eventuella begränsningar i sitt arbete och vad som i så fall har
orsakat att åtgärdsmålen inte kunnat uppnås. Denna ökade information förväntas kunna
förbättra möjligheterna för vattenmyndigheterna att kunna analysera lägesbilden, samt
återkoppla och stötta länsstyrelser och kommuner.
Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021.
Förvaltningens föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 godkänns och rapporteras
in av förvaltningen via webbformuläret.
Juridisk bedömning
Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i
vattenförvaltningsförordningen. Direktivet innebär att samma regler gäller för alla och att
bedömningar görs på samma sätt för hela gemenskapens vatten.
Bakgrund
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i
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åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina
respektive åtgärder.
Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej.
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021-2027.
Frågorna är generellt desamma som tidigare år eftersom vi närmar oss slutet på
förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 2020 med tidigare år.
Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för länsstyrelser och kommuner att kunna
uttrycka eventuella begränsningar i sitt arbete och vad som i så fall har varit orsakerna till
varför åtgärdsmålen inte kunnat uppnås. Denna ökade information förväntas kunna förbättra
möjligheterna för vattenmyndigheterna att kunna analysera lägesbilden, samt återkoppla och
stötta länsstyrelser och kommuner.
Verksamhetens bedömning
Se svar på respektive fråga i bilaga.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Genomförda åtgärder och rapporteringen av dessa kan kopplas till kommunstyrelsens
resultatmål ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Rapporteringen av genomförda åtgärder går inte att direkt koppla till målen i agenda 2030.
Däremot kan genomförandet av åtgärderna kopplas till uppfyllelse av framförallt målen
- Rent vatten och sanitet, Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och
sanitetsförvaltning för alla.
- Bekämpa klimatförändringen, Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och deras konsekvenser.
- Hav och marina resurser, Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
- Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Rapporteringen av genomförda åtgärder går inte att koppla direkt till kommunens
styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) har av EU antagits bland annat av följande skäl:
- Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och
behandlas som ett sådant. (Skäl nummer 1.)
- God vattenkvalitet kommer att bidra till att säkerställa försörjningen av dricksvatten till
befolkningen. (Skäl nummer 24.)
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Ekonomisk bedömning
Rapporteringen av åtgärderna innebär inga kostnader för kommunen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020
godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret.
Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:
maria.hubinette@kungalv.se

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering
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§ 13/2021

Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av
åtgärdsprogram 2016-2021 (Dnr KS2020/1959)
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina
respektive åtgärder.
Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller ej.
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021-2027.
Rapporteringen utgörs av enkätfrågor, och är generellt desamma som tidigare år eftersom vi
närmar oss slutet på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för
2020 med tidigare år. Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för länsstyrelser och
kommuner att kunna uttrycka eventuella begränsningar i sitt arbete och vad som i så fall har
orsakat att åtgärdsmålen inte kunnat uppnås. Denna ökade information förväntas kunna
förbättra möjligheterna för vattenmyndigheterna att kunna analysera lägesbilden, samt
återkoppla och stötta länsstyrelser och kommuner.
Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021.
Förvaltningens föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 godkänns och rapporteras
in av förvaltningen via webbformuläret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram
2016-2021
Bilaga Enkät i Word-format kommuner_20210114 MH CB LL LA Miljöskydd
Beslut
Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020
godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret.
__________
Expedieras till:
maria.hubinette@kungalv.se

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 13/2021

Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av
åtgärdsprogram 2016-2021 (Dnr KS2020/1959)
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 nationella
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina
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Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma
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Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021-2027.
Rapporteringen utgörs av enkätfrågor, och är generellt desamma som tidigare år eftersom vi
närmar oss slutet på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för
2020 med tidigare år. Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för länsstyrelser och
kommuner att kunna uttrycka eventuella begränsningar i sitt arbete och vad som i så fall har
orsakat att åtgärdsmålen inte kunnat uppnås. Denna ökade information förväntas kunna
förbättra möjligheterna för vattenmyndigheterna att kunna analysera lägesbilden, samt
återkoppla och stötta länsstyrelser och kommuner.
Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021.
Förvaltningens föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020 godkänns och rapporteras
in av förvaltningen via webbformuläret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram
2016-2021
Bilaga Enkät i Word-format kommuner_20210114 MH CB LL LA Miljöskydd
Beslut
Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020
godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret.
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maria.hubinette@kungalv.se
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2021-01-26

Upphandling av avfallshämtning (Dnr KS2020/2019-1)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar för verksamheten under 2021, då
nuvarande avtal löper ut eller inte kan förlängas. För att få fram så bra underlag som möjligt
och på så sätt få ett bra avtal krävs långtgående planering och förberedelser. Nya
upphandlingar och avtal planeras ske tidigt under 2021.
För att arbetet med de nya entreprenaderna ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver
avtalen upphandlas vid lämplig tidpunkt och utan fördröjning. Om tiden mellan beslut och
ikraftträdande blir för kort kan det i värsta fall leda till att kommunen står utan
hämtningsfordon och en fungerande avfallshämtning.
För kommande upphandlingar kommer kontraktsvärdet räknat på hela avtalstiden, inkl.
eventuell förlängning och optioner överstiga det maximala prisbasbeloppet enligt
delegeringsordningen. För att de nya upphandlingarna inte ska fördröjas bör sektorchef för
Samhälle och utveckling få delegation att besluta om att anta, teckna och förlänga avtalen.
Juridisk bedömning
Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar för verksamheten under 2021, då
nuvarande avtal löper ut eller inte kan förlängas. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)
måste dessa avtal upphandlas. Utgångspunkten för den offentliga upphandlingen är att den ska
ske i konkurrens.
Enligt Kommunstyrelsens delegeringsordning har sektorchefen för Samhälle och utveckling
delegation för maximalt 200 prisbasbelopp för upphandling och inköp. För kommande
upphandlingar kommer kontraktsvärdet räknat på hela avtalstiden, inkl. eventuell förlängning
och optioner överstiga detta belopp.
Reglerna i LOU är olika beroende på om kontraktsvärdet är över eller under vissa
tröskelvärden. För avfallshämtning är tröskelvärdet för närvarande 2 197 544 svenska kronor
för hela avtalstiden, inkl. eventuell förlängning och optioner, och därför kommer dessa
upphandlingar att hamna över tröskelvärdet. Detta medför att upphandlingarna måste
annonseras och vara tillgängligt för hela EU.
Bakgrund
Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar för verksamheten under 2021, då
nuvarande avtal löper ut eller inte kan förlängas. Under 2014 tecknade kommunen avtal med
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Renova Miljö AB och Ragnsells AB i syfte att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och
transportera bort hushållsavfall, slam och containrar från återvinningscentralerna.
Entreprenaderna omfattade följande:
-Hämtning av kärl- och säckavfall från fastland och öar med fast land- eller bilfärjeförbindelse.
-Hämtning av kärl- och säckavfall från öar utan fast land- eller bilfärjeförbindelse.
-Hämtning av grovavfall, grovt elavfall och smått elavfall.
-Kampanjhämtning av grovavfall och elavfall på öar utan fast land- eller bilfärjeförbindelse.
-Kampanjhämtning av grovavfall och elavfall på Marstrandsön eller Koön.
-Hämtning av trädgårdsavfall.
-Hämtning av latrin.
-Hämtning av slam, fosfor och fettavfall
-Transport och hyra av containrar från återvinningscentralerna
Avtalen för transport och hyra av containrar från återvinningscentralerna trädde i kraft 201410-01 och upphör att gälla 2021-09-30. För övriga avtal trädde de i kraft 2015-05-05 och
förlängdes av Kommunstyrelsen den 11 dec 2019 med två år till 2022-05-05.
Även det gemensamma verksamhetssystem som bland annat hanterar abonnenterna för
avfallsverksamheten och VA-verksamheten behöver upphandlas på nytt.
Verksamhetens bedömning
Nuvarande avtal har fungerat väl för kommunen men dessa avtal kan inte ytterligare förlängas.
Avtalen hanterar det mest väsentliga när det gäller kommunens avfallshantering nämligen
skyldighet att samla in och transportera bort kommunalt avfall, samt system för att hantera
våra abonnenter. För att få fram så bra underlag som möjligt och på så sätt få ett bra avtal
krävs långtgående planering och förberedelser. Nya upphandlingar och avtal planeras ske tidigt
under 2021.
Arbetet med de nya entreprenaderna blir avsevärt bättre om det finns gott om tid för
förberedelser. För fordon behövs minst 12 månader, beroende på leveranstid för fordon, för
entreprenören att förbereda sig för ett nytt uppdrag, efter det att avtal har tecknats.
Leveranstiden för fordon för avfallshämtning bör vara vägledande för hur långt i förväg man
behöver teckna avtal. P.g.a. covid-19 har leveranstiden för fordon förlängts och blivit allt mer
osäker. Vid ett byte av entreprenör behöver nuvarande entreprenören dessutom minst sex
månader på sig för att avveckla befintlig personal.
För att arbetet med de nya entreprenaderna ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver
avtalen upphandlas vid lämplig tidpunkt och utan fördröjning. Dessutom behöver risken för
eventuell överprövning tas med i kalkylen. Om tiden mellan beslut och ikraftträdande blir för
kort kan det i värsta fall leda till att kommunen står utan hämtningsfordon och en fungerande
avfallshämtning.
Upphandlingarna syftar till att entreprenaderna ska utföras så att följande punkter uppfylls:
- att Kungälvs kommuns bortforslingsansvar för kommunalt avfall uppfylls,
- arbetet utförs av kompetent och serviceinriktad personal,
- fordon använder drivmedel och är utrustade med motorer som begränsar utsläpp,
- klimatpåverkan ska minska och miljöpåverkan minimeras,
- kunderna ges god service,
- verksamheterna har ett effektivt och kvalitetssäkrat system för sina abonnenter.
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När nuvarande avtal skulle upphandlas delegerade Kommunstyrelsen uppdraget och rätten till
att besluta och anta till dåvarande samhällsbyggnadschef. För att de nya upphandlingarna inte
ska fördröjas bör sektorchef för Samhälle och utveckling få delegation att besluta och teckna
dessa upphandlingar.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Enligt uppdrag till förvaltningen nummer 49 ”Förbered implementeringen av avfallsplan
2030” ska kommunen snabbast möjligt implementera avfallsplanen. Kommande
upphandlingar ligger i linje med avfallsplanen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kommande upphandlingar påverkar mål 7 genom energiproduktion från rest och matavfall
och energieffektivare transportarbete. Mål 12 och 13 påverkas genom avfallsbehandling på
bästa möjliga vis.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Upphandlingarna kommer att stämma väl överens med politiska styrdokument, tex
kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
För att arbetet med de nya entreprenaderna ska fungera på ett tillfredställande sätt behöver
avtalen upphandlas vid lämplig tidpunkt och utan fördröjning. Om tiden mellan beslut och
ikraftträdande blir för kort kan det i värsta fall leda till att kommunen står utan
hämtningsfordon och en fungerande avfallshämtning.
Ekonomisk bedömning
Avfallsverksamheten står inför flera viktiga upphandlingar för verksamheten under 2021, då
nuvarande avtal löper ut eller inte kan förlängas. Resultatet av dessa upphandlingar påverkar
vilka taxor kommunen kan ha framöver. Osäkerheten kring kommande entreprenader har
medfört att kommunen har behövt ta höjd för ökade kostnader till följd av upphandlingarna.
Enligt antagen avfallstaxa bedöms avfallstaxan behöva höjas under två år då en rad osäkerheter
väntar de kommande åren. Det är svårt att i nuläget göra en relevant ekonomisk bedömning på
kommande upphandlingar. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
kommunen, med hänsyn till utvärderingskriterier, kommer att antas. Konkurrensutsättning
leder generellt till högre kvalitet och lägre pris vilket på så sätt gynnar renhållningskollektivet.
Entreprenadernas uppskattade värde per år beräknas enligt nedan:
-upphandling av insamling av kommunalt avfall och slamavfall
ca 14 miljoner för insamling av kommunalt avfall och ca 2,5 miljoner för slamavfallet.
Förordad avtalstid inklusive förlängning 7 år.
-upphandling av transport och containrar från återvinningscentralerna
ca 2,5 miljoner. Förordad avtalstid inklusive förlängning 7 år.
-upphandling av verksamhetssystem för VA/Renhållning
ca 0,8 miljoner. Förordad avtalstid 6 år med möjlighet till förlängning maximalt 6 år.
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Entreprenaderna kommer upphandlas eller avtalas under första delen av 2021 och då kommer
det att bli tydligare vilka avfallstaxor kommunen kommer ha från 2022 och framåt.
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Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingar i
syfte att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och transportera bort
kommunalt avfall, slam och containrar från återvinningscentralerna.
2. Kommunstyrelsen delegerar till Sektorchef för Samhälle och utveckling rätten att
besluta om att anta, teckna och förlänga avtal för:
Upphandling av insamling av kommunalt avfall och slamavfall
Upphandling av transport och containrar från återvinningscentralerna
Upphandling av verksamhetssystem för VA/Renhållning

Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Ulvehed
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2021-01-26

Beslut om samråd Planprogram för Aröd (Dnr KS2019/0414-15)
Sammanfattning
Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange
ställningstaganden inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av
kommunalt VA ta ställning till framtida bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en
försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens karaktär och att omvandla
områdesplaner till detaljplaner.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och
hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare
samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska planprogrammet
ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande detaljplaner.
Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i regionala och
kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad samordning
mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Juridisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att
denna utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun fick
ett föreläggande från länsstyrelsen (2019-04-29) som enligt lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) ska ordna kommunalt vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den
kommunala VA-anläggningen ska omfatta dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Förvaltningen fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till
planprogram för Aröd. Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad
samordning mellan VA och husbyggnation.
Verksamhetens bedömning
Förslaget för planprogrammet fungerar som en övergripande inriktning och lyfter viktiga
frågor inför kommande detaljplaner. Planprogrammet behöver samrådas utanför
förvaltningen för att inhämta viktiga synpunkter från myndigheter och invånare.
Planprogrammet har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd,
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
- En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.
Genom en etappindelning som går i linje med VA:s utbyggnadsplan.
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.
Genom en arkitektonisk kvalitet i närhet till kust och natur.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
- Hållbara städer och samhällen.
- Hav och marina resurser.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjliggör för invånare att bo permanent i Aröd och att stärka invånare samt besökares tillgång
till havet
Ekonomisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering.
Förslag till beslut
Förslag till planprogram för Aröd skickas på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

Henrik Johansson Planchef
Erik Liedner
Anna Ulvehed

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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,1)250$7,21
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en
detaljplan, som ett första steg i planprocessen.
Det ska ange utgångspunkterna för planläggning och det fortsatta
planeringsarbetets inriktning och mål. 3rogrammet redovisar syfte,
föreslagen markanvändning, beskriver områdets förutsättningar och tar
upp frågor som behöver lösas vid efterkommande detaljplaneläggning.
Planprogram godkänns av Kommunstyrelsen.
3/$1352*5$0(1/,*73%/
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL
(2010:900). Enligt PBL ska kommunen ange planens utgångspunkter
och mål i ett särskilt program, om kommunen bedömer att det behövs
för att underlätta detaljplanearbetet. I arbetet med att ta fram ett
program ska kommunen samråda med berörda myndigheter som till
exempel länsstyrelsen, kända sakägare och boende, kända berörda
organisationer och andra enskilda som har ett väsentligt intresse av
förslaget. Information: www.boverket.se
Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta
bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika
förslag. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter
samma regler som då ett planförslag tas fram. En undersökning om
betydande miljöpåverkan ska göras. Om ett program har upprättats ska
detta redovisas vid samrådet om förslaget till detaljplan.
Handläggning
Arbetet med detta planprogram påbörjades mars 2019. Planprogrammet har tagits fram enligt plan och
bygglagen, PBL (2010:900).
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INLEDNING
Detta program för Aröd utgörs främst av riktlinjer för kommande detaljplaneläggning inom orten. Programmet är således
inte ett färdigt förslag till framtida markanvändning. Programmet i sig medför ingen garanti för att en utveckling kommer till
stånd, utan redovisar enbart förutsättningar och möjligheter. Den slutgiltiga prövningen av lämplig bebyggelseutveckling sker
vid detaljplaneläggningen. Planprogrammet kommer också att vägleda bygglov vid prövning av förhandsbesked.

Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att denna
utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun fick ett föreläggande
från länsstyrelsen (2019-04-29) DWWenligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ordna kommunalt
vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den kommunala VA-anläggningen ska omfatta
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Planenheten fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till planprogram för Aröd.
Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad samordning mellan VA och byggnation.

Figur 1 Etappindelning för utbyggnation av kommunalt VA inom Aröd.
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Syfte
Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange ställningstaganden
inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till
framtida bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse
utifrån ortens karaktär och att omvandla områdesplaner till detaljplaner.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och hållbar
utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och kommunala mål, kan
utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare samt stärka Aröds funktion som
grannby till serviceorten Kode.
Mål för Aröd
Aröds karaktär av ett landsbygdsområde ska bibehållas med tillgång till rekreation och natur för de boende
och besökande. Aröd anges som ett prioriterat område i VA i kustzon, d. v. s. kommunal utbyggnad av
vatten och avlopp ska prioriteras här. Detta innebär att möjligheten till omvandling av fritidshus till
permanentbostäder ökar. Möjlighet till försiktig komplettering av bostadsbebyggelse finns i några lägen i
anslutning till befintliga vägar och bebyggelsegrupperingar. Gestaltning och placering av ny bebyggelse
måste studeras utifrån bland annat ortens karaktär samt terrängförhållanden. Det rörliga friluftslivet är en
stor tillgång i Aröd, både lokalt och för hela kommunen. Kuststräckan ska vara oförändrad, d v s. inga nya
avstyckningar eller tomter ska tillskapas här. En ortsavgränsning har gjorts kring Aröd för att markera
gräns mellan landsbygd och själva orten Aröd. Avgränsningen är gjord utifrån områdesbestämmelser för
Arödshalvön. Förändringar inom avgränsningen kräver detaljplan.
Värna gällande riksintressen genom anpassning av exploatering till landskapet och naturområden samt
förstärkD naturvärden och tillgängliggörD dessa för allmänheten.
ByggD vidare på befintlig struktur men koppla samman öst, väst och mitt genom till exempel gångstigar.
Aröds karaktär och styrkor
Aröd har en tydlig kustmiljö. De vidsträckta grundområdena kring Aröd är biologiskt högproduktiva och
utgör viktiga uppväxtområden för fisk. Området runt Vallby kile är klassat som kulturminne och där finns
en rad fornlämningar och lämningar av äldre tiders jordbrukslandskap. Framförallt innehåller detta
område jordbruksmark och gårdar med äldre karaktär. Kustområdet i Aröd är en värdefull
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, både besökare och de som bor i närområdet.
Tillgängligheten till kusten är viktig, till bad, strandområden och utsiktsplatser. Aröds södra del är en del
av ett större kulturminnesområde. Aröd är också unikt på så vis att det är ett av få helt tysta områden i
kommunen vilket är en kvalitet som är viktig att bevara för människors återhämtning och hälsa.
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TIDPLAN
Programsamråd pågår i februari - mars. Antagande i Kommunfullmäktige kan då ske under andra-tredje
kvartalet 2021. Därefter kan detaljplanearbete påbörjas. Det ger en tidigare utveckling av Aröd än gällande
Översiktsplan (ÖP 2010 säger).

PLANPROGRAMOMRÅDE

Figur 2 Svart område visar Planprogramområdets avgränsning och läge i kommunen.
Aröd ligger i norra delen av Kungälvs kommun, ca 15 kilometer norr om Kungälvs centrum och ca 5
kilometer nordväst om Kode. I norr gränsar Aröd till Stenungssunds kommun.
Aröd utgör en halvö, ganska kvadratisk till formen, med en sydlig, en västlig och en nordvästlig kust.
Halvön, dvs programområdet, mäter ungefär två kilometer i nord-sydlig riktning och lika mycket i östvästlig riktning. Programområdet/halvön utgörs av trakterna Aröd, Flögen och västligaste delen av
Knaverstad. I dagligt tal benämns halvön kort och gott med namnet Aröd.
I väster och nordväst möter halvön det öppna havet i form av Hake fjord. Här är kusten klippig men
det närmast anslutande havet är till stor GHOlånggrunt. Utanför halvöns sydvästra hörn ligger
Vadholmen som är förbunden med land med en lång gångbro. I söder består kusten av öppna
odlingsmarker som kantar Vallby kile, en grund mjukbottnad vik.
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Figur 3 Geografiska benämningar.
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Liksom Bohuslän i övrigt är Arödshalvön ett sprickdalslandskap. Sprickorna går huvudsakligen i nordsydlig respektive öst-västlig riktning, se karta Topografi nedan. I de bredaste sprickdalarna har
sedimentjord avsatts vilket lett till att de är uppodlade. Vallby kile-slätten och Arödsdalen är två
sammanhängande uppodlade dalgångar och tillsammans sätter de prägel på Arödshalvön. Arödsdalen
utgår från Vallby kile-slätten i söder och sträcker sig en dryg kilometer norrut.
Utöver de uppodlade markerna på Vallby kile-slätten och i Arödsdalen består halvön av bergsområden
som är mer eller mindre skogklädda. Bergen når upp till 60 meter över havet. Arödsdalens nivåer ligger
mellan havsnivå vid Vallby kiles strand och 20 meter över havet där den uppodlade dalgången har sin
norra ände. Bergsområdena genomkorsas av ett nätverk av sprickdalar av olika bredd och djup men nästan
ingenstans av sådan bredd och med odlingsbar jord att de är uppodlade.
Halvöns bebyggelse finns längs västra kusten (Södra Aröd), i Arödsdalen och i Norra Aröd. En del
bebyggelse finns även i Knaverstad i programområdets sydöstra hörn. Norra Aröds bebyggelseområde
bildar, tillsammans med bebyggelsen i Timmervik på andra sidan gränsen till Stenungsunds kommun, ett
sammanhängande bebyggelseområde. Mindre sprickdalar utgör förutsättningar vid lokalisering av stor del
av bebyggelsen, inte minst i Norra Aröd. Bebyggelse saknas i stort sett längs nordvästra kusten och längs
Vallby kiles stränder liksom i Flögenskogen öster om Arödsdalen och Norra Aröd.
Vägsystemet i Aröd bildar en struktur utefter vilket man kan nå bebyggelseområdena. Förutom en
begränsad del i det nordöstra hörnet av Norra Aröd är det via väg 624 i söder som all trafik når Aröd.
Norra Arödsvägen är lång och den väg som leder till merparten av bostäderna i Aröd. Södra Arödsvägen
följer den västra kusten. Övriga vägar som utgår från väg 624 och som leder till bebyggelseområden är
Ryrvägen, Arendalsvägen och Jakobsvägen. Bergliden är en väg som utgår från Norra Arödsvägen och
leder upp till bebyggelse uppe på berget öster om dalgången. Hallebäcksvägen i nordöst är endast kopplat
till Stenungsunds vägnät. Mindre sprickdalar har utgjort förutsättningar för lokalisering av mindre vägar
men även för nätverket av stigar genom de bergiga och skogiga områdena.
Planprogramområdet är stort och kommer att byggas ut och kompletteras i olika etapper. Förutsättningar
och begränsningar i bebyggelsens utveckling beror huvudsakligen på kapacitet i vägnät och VA-ledningar
samt möjlig lokalisering och anpassning till natur- och kulturområde. Genom att studera helheten i
planprogrammet säkerställs att kommande planerings och utbyggnadsetapper kan omfattas av en
gemensam vision för områdets utveckling. Då planprogrammet föreslår en struktur för området och
vägleder i efterföljande arbete har det funnits specifika utgångspunkter att ta ställning till. Utifrån den
sammanvägda bilden av hur Aröd ser ut idag, natur, landskap och rekreation, bebyggelse, kulturmiljö och
sociala värden.
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Statistik om bostäder och befolkning

Figur 4 Statistiska centralbyråns avgränsning av fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus.
Fritidshus är små utan fast befolkning. Orange område är främst i norra Aröd och Anneberg
Inom planområdet bor 254 personer varav 136 kvinnor och 118 män. De flesta som bor i området är
mellan 50–78 år.
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Riksintressen och strandskydd
Arödshalvöns kustnära delar har ett starkt skydd i form av riksintressena för naturvård, kulturmiljövård
och strandskydd samt friluftsliv. De inre delarna av halvön - Arödsdalen, Norra Aröds bebyggelseområde
och Flögenskogen - ligger utanför detta bälte med flerfaldiga skydd. Hela halvön ligger inom riksintresse
kustområde.

Figur 5. Riksintressen och strandskydd. Områden med starkt skydd är tydligt knutna till kusten.
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Figur 6. Riksintressen och strandskydd. Områden med starkt skydd är tydligt knutna till kusten.
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Landskapsbild
Den som kommer till Aröd via väg 624 möts av hav, starkt kuperad terräng, öppen odlingsmark och
småskalig utspridd bebyggelse i kanten av bergen. Bergssidorna som vetter ut mot havet är mer eller
mindre kala medan bergsområdena innanför kustbergen är skogklädda. I kartan nedan framträder
sprickdalarna tydligt – några är storskaliga, vida och uppodlade, övriga uppträder mer som sprickor i
bergsområdena, inte sällan med branta bergssidor.

Figur 7 Landskapsbild. Halvön har en dramatisk topografi. Vidare framgår att bebyggelse i Södra Aröd och Arödsdalen
ligger i ett öppet(vid kusten respektive vid jordbruksmark) medan Norra Aröds bebyggelse ligger i ett slutet landskap (i
skogen).
Bebyggda områden finns med tre olika karaktärer:
x

kusten (främst Södra Arödsvägen),

x

jordbrukslandskapet (Arödsdalen) och

x

skogen (Norra Aröd). Den skog som bäddar in Norra Aröds bebyggelse är till delar inte så
kompakt eller högrest men bara ett fåtal bostäder ligger i ett så öppet landskap att man kan tala
om utblickar.
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Figur 8Bebyggelseområdenas karaktär. Blå = kust, Orange = jordbrukslandskap, Grön = skog.

Landskapsbildens värde beror på flera faktorer. Kortfattat beror det på:
x
x
x

Hur väl exponerat ett landskapsavsnitt är. Landskapsavsnitt som vänder sig mot havet eller mot
öppen odlingsmark är väl exponerad. I skogen är utblickarna begränsade.
Landskapsavsnittets innehåll. Olika naturtyper, landskapselement, byggnader osv värderas olika
högt.
Hur många som betraktar landskapsavsnittet.

Arödshalvöns mest exponerade områden är dels kusten och dels jordbrukslandskapet och de skogklädda
berg som omger jordbrukslandskapet. Kusterna exponeras ut mot havet där fritidsbåtVWrafik agerar
betraktare men Södra Aröds kust exponeras även mot det populära utflyktsmålet Vadholmen. Utblicken
mot Södra Aröds kust präglas av en fond av nakna klippor och skogklädda berg. I detta ligger bebyggelse
av olika karaktär utplacerad – vissa hus helt exponerade, andra halvt dold i vegetationen. Inga hus ligger så
högt placerade att de bryter den skogklädda horisontlinjen.
De trädklädda berg som kantar åkermarken längs Vallby kile och odlingsmarken i Arödsdalen är också
väl exponerad. Bebyggelsen ligger konsekvent i övergångszonen mellan berg och den flacka
odlingsmarken.
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Särskilt karaktärsskapande är de bondgårdar som ligger här och som tydligt hör samman med den öppna
odlingsmarken. Här finns även äldre bostadshus. Betraktare är personer som rör sig på vägarna i dalen
eller bland bebyggelse.
Utblickspunkter har stort värde. Det finns främst på bergen närmast kusten varifrån man kan blicka
miltals ut över hav och öar. Det finns även ett fåtal utblickspunkter öster om Arödsdalen varifrån man
kan få en glimt av havet.

Figur 9Utblick från det högsta kustberget, södra toppen. Den norra toppen, med gravröset Valborgs rös, ses i bakgrunden till höger i bild.
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Natur

Som framgår ovan under rubriken Riksintressen och strandskydd, utgör kustzonen runt Arödshalvön
riksintresse för naturvården.En naturvärdesinventering togs fram 2019. Inventerat område omfattar
inte strandskyddat område eller tomtmark. I naturvärdesinventeringen identifierades områden med
naturvärden, naturvårdsarter, värdeelement.
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Figur 10. Naturvärdesinventering. Notera att strandskyddat område och tomtmark inte är inventerade. I programområdet
finns områden med högt respektive påtagligt naturvärde. Områden med högt naturvärde finns främst i sydväst, en ädellövskog
vid Vallby kile-slätten.
I den relativt stora skala som planprogrammet arbetar i är det främst områden med naturvärden (se figur
5)som är av intresse. Vid efterföljande detaljplanering blir de övriga, mer småskaliga typerna av
inventering mer relevanta att beakta.
Som framgår av figur 6 finns vid Vallby kile-slätten i söder några områden med högt naturvärde
(naturvärdesklass 2). I övrigt finns ett knappt tjugotal områden med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass
3). Samtliga naturvärdesområden i Flögenskogen (den sammanhängande skogen öster om Arödsdalen)
utgörs av skogstjärnar/myrar, undantaget det största naturvårdsobjektet som utgörs av en asp- och
björkdominerad lövskog.

16

22/21 Beslut om samråd Planprogram för Aröd - KS2019/0414-15 Beslut om samråd Planprogram för Aröd : Planprogram Aröd Koncepthandling

Planprogram Aröd

Höga vattenstånd och skyfall
För översvämningsrisker är det framförallt de kortvariga variationerna som är viktiga och längs västkusten
påverkas dessa av storskaliga lufttrycket, vindar och tidvatten i olika kombinationer. Extrema vattenstånd
är relativt kortvariga och varar vanligen några timmar.
I klimatanpassningsplan räknas högsta vattennivån i dagens klimat som +1,735 m och framtida högsta
högvatten år 2100 som +2,4 m jämfört med dagens havsvattennivå. Översiktligt utförd kartering som
gjorts i samband med kommunens klimatanpassningsanalys indikerar att delar av tillfartsvägen i området
närmast stranden kan översvämmas vid högsta havsvattennivå med dagens klimat.

Figur 11 Översiktlig kartering över vatten i form av skyfallskartering, höjning av havsvattennivå, flödesvägar, lågpunktskartering
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Friluftsliv
Friluftsliv på Arödshalvön är till stor del förknippad med badplatserna längs kusten. Man skulle kunna
säga att den västvända kusten längs Södra Arödsvägen utgör Aröds svar på Rivieran.
Vadholmens och Aröds badplats lockar besökare från regionen som kommer hit främst med bil men även
kollektivt. Det finns parkeringsplatser i närheten av dessa badplatser men många tvingas parkera längs
vägarna. Vadholmens badplats är anpassad för funktionshindrade. Aröds badplats når man med bil via
Arendalsvägen. Ett stycke norrut finns ytterligare en badplats, Grentången.
Kusten runt halvön är även målpunkt för många båtägare som har båtplats längs någon av de många
bryggorna.
Arödshalvön i övrigt består av naturområden, jordbruksmark och fritidshusområden. Här är det mest
boende i Aröd med omnejd som utövar friluftsliv.
Det finns ett nätverk av stråk som dels består av bilvägar och dels av stigar på de mer eller mindre
skogklädda bergen. Dessa stråk utgör stommen för det rörliga friluftslivet och används flitigt för
promenader. I princip alla obebyggda områden har betydelse för närrekreation men en hel del terräng är
svårframkomlig på grund av brant topografi.
Baksidan (sett från kusten) av bergen längs kusten redovisas som närströvområden i översiktsplanen. De
har viss betydelse som strövområde för boende i Aröd, men de är kuperade och fungerar främst som
genomkorsningsområden på väg till stranden. Flögenskogen öster om Arödsdalen är mindre kuperad
jämfört med kustbergen och är därför värdefullt för närrekreation i form av promenadrundor.
Kustvandringen längs Södra Arödsvägen är attraktiv. Fortsättningen norrut, dvs den nordvästra kusten, är
i stort sett obebyggd fram till Stenungsundsgränsen men det saknas gångväg. Det är inte enkelt att ta sig
fram över bergsVprickor och sluttande berghällar men det går.
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Jordbruk och skogsbruk
Odlingsmark förekommer i ett bälte längs Vallby kile (”Vallby kile-slätten”) samt i Arödsdalen. Det är
oklart i vilken utsträckning odling respektive bete bedrivs i Arödsdalen. De norra delarna håller delvis på
att växa igen.
Skogsmarken i Aröd är varierad där magra, glest tallbevuxna bergiga områden varvas med små bördigare
dalgångar med gran- eller lövskog. Det är främst programområdets centrala, östra del (”Flögenskogen”)
som hyser sammanhängande skogspartier. Först under senare decennier har skog vuxit in i området som
tidigare var kargare och med betydligt mer berg i dagen. Skogsbruk bedrivs men i mycket begränsad skala.
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Kulturmiljö
Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns i ett bälte diagonalt genom halvön.
Kulturvärden från senare tider finns i det bevarade småskaliga jordbrukslandskapet i Arödsdalen och kring
Knaverstad och de bondgårdar som bedriver eller har bedrivit jordbruk här.

Kända fornlämningar (röda prickar) och övriga kulturhistoriska lämningar (blå prickar).
Inom ramen för projektering av VA har arkeologiska utredningar och undersökningar utförts inom
planprogramområdet men utredningarna/undersökningarna har endast utförts inom begränsade delar
av planrogramområdet [gräns för undersökt område saknas]. Bland annat pekas potentiella
boplatsområden ut.
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Bebyggelse
Inom programområdet finns ca 250 bostadshus varav hälften bedöms vara permanentbostäder och
hälften fritidsbebyggelse. De åretruntboende är spridda till synes jämnt över programområdet.
Bebyggelsen består av mindre fritidshus, under 100 m2, blandat med enstaka, större gårdar.
Vanligaste fasaden är stående träpanel och byggnader har sadeltak med takpannor, ibland med kupor.
Inom Aröd uppläts på 1930-talet mark utmed kusten för de första fritidshusen. Under 1950- och 1960talet upprättades byggnadsplaner och de flesta husen tillkom under denna tidsperiod. Storleken varierar
från 30 till över 100 kvm. Vanligast är dock hus om 60–70 kvm. Området totalt är ca 4 000 km2.
Bebyggelsen klustrar sig i mindre grupper och utgörs främst av mindre fritidshus, där många hus är
välanpassade efter områdets topografi och sticker inte upp ovan landskapet.
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Gator och trafik
Infarten till större delen av planområdet sker via väg 616 och väg 624 som ägs av Trafikverket. Övriga
vägar är enskilda vägar som förvaltas av vägföreningar/samfälligheter. Kommunen är inte väghållare för
några vägar i området.

Bild: Statliga vägar är röda och enskilda vägar är gröna (NVDB).
De allra flesta vägarna är asfalterade i området, men på många ställen är vägen smal och med korta
siktsträckor för korsande trafik. Nuvarande placering av brevlådor, utfarter och busshållplatser kan leda till
dålig trafiksäkerhet och den smala vägen till framkomlighetsproblem. Gående och cyklister samsas med
bilarna eftersom det inte finns någon cykelbana. En inventering och översiktlig trafikutredning för
området gjordes 2006 men bedöms fortfarande gälla i stora delar.
Det finns en viss kollektivtrafik till och från området med buss ungefär varannan timma dagtid samt
skolbusslinje. Landsbygdsområden är lägst prioriterade när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik och det
är därför inte troligt att området kommer att få utökad trafik.
I ett landsbygdsområde som Aröd kommer bilen troligtvis alltid vara första transportalternativet för
många boende. Det kommer att vara svårt att uppnå ett större hållbart resande. Att utöka antalet boende i
området går inte i linje med de strategiska mål som finns i kommunens Trafikplan (2017) som säger att ny
bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk (längs väg E6 och väg 168
Marstrandsvägen) samt i serviceorter för att stödja en attraktiv kollektivtrafik.
En ökad trafik på väg 624 kan leda till mer trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem samt öka
störningen för boende längs vägen. Det blir viktigt att utreda effekter av ökad trafik i varje kommande
detaljplan, även för vägar utanför planområdet.
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Vatten och avlopp

År 2010 fick Kungälvs kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen Västra Götaland för att ordna med
kommunalt vatten- och avlopp i området Aröd, detta inkluderar dagvatten. Utbyggnationen ska enligt
föreläggande vara klar senast 31 dec 2025.
Området kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten från Kungälvs vattenverk. Spillvattnet
kommer på sikt pumpas till Ryaverket i Göteborg. I en övergångsperiod, innan alla överföringsledningar
är färdigbyggda, kommer delar av Aröds spillvatten pumpas till Kode avloppsreningsverk. Den mängd
som kommunen planerar med att Kode avloppsreningsverk klarar av att ta emot motsvarar bebyggelsen
inom etapp 1.
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Utbyggnad av VA i Aröd är uppdelad i fem utbyggnadsområden (E1-E5), se vidstående figur. Utbyggnad
är planerad ske enligt följande tidsordning:
x
x

Först E1, E2 och E4. Byggstart för område E1 planeras till höst/vinter 2020/2021
Därefter E5 och E3.

Ledningsdragning säkerställs via ledningsrätt eller avtal.

Dagvatten
Ingen dagvattenutredning är gjord för planprogrammets räkning. För framtida detaljplaneläggning av
områden, särskilt där byggrätter planeras tillkomma, krävs såväl VA- som dagvattenutredning för den
specifika planen.
Dagvatten inom området kommer hanteras i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och
dagvattenhandbok. I den mån det bedöms behövas fördröjs dagvattnet i lämpliga fördröjningsanläggningar
innan anslutning sker till det kommunala systemet. Platsspecifika förutsättningar, miljömässiga faktorer och
kostnadseffektivitet skall vägas in i valet av anläggningar. Enligt ett ställningstagande i den kommunala
dagvattenpolicyn skall fördröjningskrav i första hand ställas inom fastighet/kvartersmark vid nyexploatering
och ombyggnad. Om det bedöms finnas ett behov av rening av dagvatten från vägytor skall detta göras
innan vattnet släpps till det kommunala nätet.
En äldre dagvattenutredning har gjorts för området av Sweco Environment 2013. Den illustrerar instängda
lågpunkter, utpekade avrinningsvägar och avrinningsområden samt befintlig fördröjning i form av olika
dammar.
Utredningen föreslår fördröjning i form av en damm i ett område där planprogrammet i sin nuvarande form
föreslår exploatering. Den föreslår också att all tillkommande bebyggelses avrinning fördröjs för att minska
negativ påverkan på bebyggelse nedströms. Fördröjning skulle kunna ske genom dammar, makadamdiken
eller till exempel genom anläggning av gröna tak eller tillämpning av vattenutkastare där infiltration i marken
bedöms möjligt.
Parkeringar kan behöva utformas med översilningsytor för dagvattnet där föroreningar lätt blir synliga och
kan saneras. Eftersom bebyggelsen i dag är gles bedömdes risken för föroreningar vara låg. Störst påverkan
bedöms Norra och Södra Arödsvägen ha, samt tillkommande exploateringar.
Identifierade problem inkluderar bland annat att många av de naturliga huvudvattenstråken passerar över
tomtmark, att det finns delområden av instängd karaktär, att avvattningen av dammarna och hur dessa
regleras inte är fastställt, och att befintliga ledningar/kulverteringar inte är fackmannamässigt utförda.
Kommunen kommer bygga ut kommunalt VA i området, vilket även innefattar dagvattensystem.
Utredningen är gjord år 2013 inför framtida utbyggnad av VA i Aröd. I samband med detaljplaneläggning
bör utredning av hur tillkommande dagvatten från planområdet ska hanteras ske i enlighet med kommunens
dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
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Figur 12. Utsnitt ur ÖP 2010.
I kommunens Översiktsplan (ÖP 2010) antagen av kommunfullmäktige 2012-01-19, står för Aröd bl.a.
Bygg vidare på dagens struktur, utveckla serviceorterna och använd prioriterade kustområden för boende,
rekreation och besöksnäring.
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar ut olika
områden för bostäder 2050. Befintliga bostadsområden anges som möjliga för förtätning eller omvandling
(d v s omvandling från fritidshus till åretruntboende). Enligt ÖP2010 ska inga nya tomter eller nya
avstyckningar tillskapas i kuststräckan. Prioriterade kustområden för boende med kollektivtrafik
(möjlighet till omvandling av fritidshus samt nyexploatering): Kovikshamn, Tjuvkil, Instön,
Ödsmålsmosse/Rörtången, Aröd.
Aröd är ett så kallat omvandlingsområden, d v s. fritidshusområden som mer och mer blir
permanentboende. Servicen i Kode har betydelse inte bara för de boende i orten utan även för
grannbyarna och den kringliggande landsbygden.
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
På Arödshalvön finns både detaljplanelagda områden och områden med områdesbestämmelser.

Detaljplanebestämmelser
Det finns tolv detaljplaner i programområdet. De flesta är från 1950-talet. De två yngsta är från 1996 och
2001 och är mycket små. En stor del av bestämmelserna är generella för de olika detaljplanerna men det
finns också några bestämmelser som är specifika för vissa detaljplaner. Nedan redovisas en
sammanfattning av detaljplanebestämmelserna.

Generellt
Planerna medger områden för bostadshus. Byggnader ska vara fristående hus i en våning. På varje enskild
tomt får en huvudbyggnad och ett uthus byggas. Maximal tillåtna sammanlagd byggnadsarea per tomt är
75 kvm. Byggnad som påkallar anläggandet av avloppsledning får inte uppföras. Uthus får inte inredas för
bostadsändamål.
Tomter får inte vara mindre än 1000 kvm. Högsta tillåtna takvinkel är 30 grader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad varierar mellan 3,0 och 3,5 meter och för uthus mellan
2,5 och 3,0 meter.

Specifikt
För två detaljplaner, vilka utgör merparten av ”Norra Aröd – Årännarberg”, finns bestämmelsen att
tomtplats endast får inhägnas med en meter högt stängsel med högst två släta trådar. I ena detaljplanen
tillåts även mur av natursten.
I hela ”Norra Aröd – Årännarberg” finns även bestämmelsen att huvudbyggnad inte får byggas närmare
gräns mot grannfastighet än 4,5 m.
I den nyaste detaljplanen, som gäller tre tomter i sydligaste delen av ”Norra Aröd – Årännarberg”, är
största tillåtna byggnadsyta för huvudbyggnad är 110 kvm. Dessutom får uthus/garage byggas. Den
sammanlagda byggnadsytan får inte överstiga 140 kvm.
För en plan i västra delen av ”Arödsdalen- norra” är minsta tillåtna tomtstorlek 1500 kvm.

Områdesbestämmelser
Planen ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knaverstad”, vann laga kraft 2001 omfattar
hela planprogramsområdet. Områdesbestämmelse-planen avgränsas av en gräns benämnd ”Gräns för
Arödhalvön”. Denna gräns är identisk med gränsen för planprogramsområdet. Områdesbestämmelserna
är utspridda som ”friliggande öar” i planområdet.

Bestämmelser
På varje tomt får finnas endast en (1) huvudbyggnad. Dess byggnadsarea, BYA, får inte överstiga 100 kvm
och högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m. Uthus får uppföras med högst 35 kvm byggnadsarea, BYA, och
högsta tillåtna byggnadshöjd är 2,5 m.
Ytbegränsningar gäller inte befintliga byggnader vars byggnadsarea vid tidpunkten för beslutet om
områdesbestämmelser överstiger ovan angivna storlek och som förstörts av brand eller annan
olyckshändelse. Sådana byggnader får, efter vederbörligt bygglov, återuppföras till ursprunglig storlek.
Högsta takvinkel är 30 grader.
Tomt får ej ges mindre storlek än 1200 kvm. Gäller ej befintliga tomter.

Upplysningar
Byggnader bör ges en diskret färgsättning.
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För trettio markerade fastigheter gäller att här finns permanentbostadshus som inte omfattas av
ovanstående bestämmelser
Befintliga byggnader som är större än vad som angetts i bestämmelsen får ej byggas till.

Figur 13. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Kartan utgör plankarta för ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knavverstad”, laga
kraft 2001. Detaljplaner, samtliga av äldre datum, utgörs av bruna områden.
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PLANFÖRSLAG
Förslagets huvuddrag
Aröd bebyggs och utvecklas utefter översiktsplanens intentioner med förtydligande och tillägg, med
ambitionen att vara en grannby till Kode där kommunal service för befolkningen finns. En grov
uppskattning för antalet bostäder har gjorts med hänsyn till områdenas förutsättningar. Planprogrammet
föreslår en prövning av XQJHIlU100 till50 bostäder LQRPområdet Aröd, samt kanske också
avstyckningar av befintliga fastigheter. Förslaget ställer nya krav på befintliga vägar
Planprogramsförslaget bygger på att kommunalt VA-område bildas och förutom att befintliga fastigheter
omvandlas till permanentboende så förstärks området med nybyggnation i etapper över tid.
Bebyggelsen föreslås främst utgöras av hus i 1-2 våningar form av friliggande mindre villor, varsamt
placerade i bergsterrängen, med hänsyn till natur och topografi i små bostadsgrupper. Nybyggnation här
ställer höga krav på ett samspel med befintliga byggnader samt att det förstärker det kulturhistoriskt
värdefulla brukningscentrum och inramningen av landskapsrummet. Det är av stor vikt att det centrala
landskapsrummet (Aröds dalen) hålls öppet för synliggörandet av kulturhistoria. Hänsyn tas till värdefull
natur och landskapsbild kring Flögenskogen. Att stärka allmänhetens tillgång havet den, utveckla den
kommunala badplatsen som är en av Aröds mest populära platser. Bevara Aröd som ett värdefullt
rekreationsområde med unik utsikt och lugn tackvare tystnaden.
Aröds identitet är tydlig, området växer och utvecklas i etapper utefter natur- och kulturmiljöns
förutsättningar. Boende (idag och imorgon) och besökare har möjlighet att vistas i Aröd med sin kust året
runt, i livets alla skeden, med närhet till Kode, Kungälv och Stenungssund.
Ovan nämnda utgångspunkter och aspekter att ta hänsyn till har lett till följande slutsatser
x

Områden med områdesbestämmelser görs om till detaljplaner. Utökad byggrätt prioriteras till
områden som framgår av översiktsplanen. Planprogrammet föreslår även att utökade byggrätter
kan prövas samtidigt som områdena i kusten görs om från områdesplaner till detaljplaner.

x

Vissa områden med områdesbestämmelser omfattas av strandskydd (framför allt i Södra
Aröd/Kusten). Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen

Omvandling
Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för helårsboende i Aröd. I första hand
skall befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan emellertid bara ske under
förutsättning att ovan nämnda krav tillgodoses. I de områden där det finns ett välfungerande gemensamt
reningsverk är dock förutsättningar goda för utökade byggrätter för befintlig bebyggelse. I samband med
detaljplaneläggning i omvandlingsområdena kan enstaka avstyckningar komma att medges.

Nyexploatering
Utöver möjligheterna för omvandling redovisar programmet områden som kan komma att prövas för ny
exploatering. De redovisas på de följande delområdeskartorna som områden där ”lokalisering av bostäder
kan studeras”. Ett par av dessa områden - de större - är identiska med områden som i ÖP benämns ”Nya
bostäder 2050”. Men som framgår av delområdeskartorna kan studerandet av bostadslokalisering även ske
i mindre skala, även enstaka tomter.
När ny exploatering kan ske beror till stor del på VA-utbyggnaden och dess etapper samt vad utredning
kopplat till trafik med mera kommer fram till i respektive detaljplan.
Flera exploateringsanspråk i Aröd står mer eller mindre i konflikt med andra intressen. En utbyggnad av
bostäder längs med kusten är bl.a. i strid med Strandskyddsförordnandet. Denna exploatering kan därför
avfärdas direkt.

2

22/21 Beslut om samråd Planprogram för Aröd - KS2019/0414-15 Beslut om samråd Planprogram för Aröd : Planprogram Aröd Koncepthandling

Planprogram Aröd

För övriga exploateringsintressen är avvägningarna svårare. Exploatörers och andra enskildas intresse samt
kommunens önskan att tillgodose behovet av tomter och service i kustzonen ställs mot frilufts-,
landskapsbilds- och naturvårdsintressen.
Större exploateringar kan också, genom att bära en större del av kostnaderna, bidra till den utbyggnad som
pågår av kommunalt vatten och avlopp.
Lämplighetsprövningen får ske i samband med en eventuell framtida detaljplaneläggning där även
utförande av de utredningar som krävs för att slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
Eftersom ny exploatering pga. vägfrågan inte ligger i första fasen av det fortsatta planarbetet finner
kommunen det vare sig nödvändigt eller särskilt klokt att redan nu utföra de utredningar som krävs för att
slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
De generella gestaltningsprinciperna gäller överallt men gestaltningsfrågorna är extra viktiga i ny
exploateringsområdena eftersom större sammanhängande utbyggnadsområden så tydligt avviker från det
gängse utbyggnadsmönstret med ett hus i taget. Extra stora krav kommer att ställas vid utbyggnaden av
området längs med kusten där allmänintresset är stort pga närheten till havet. Inga nya bostäder kan
tillkomma pga strandskyddet, utan endast möjliggöra större byggrätter för befintliga hus.

Gestaltningsprinciper
Bebyggelsen i Aröd är varierad därför handlar gestaltningsprinciperna mer om byggnadernas förhållande
och anpassning till omgivningen än om detaljutformning. Områdets karaktär handlar även om
strandområden och grönstruktur. Gestaltningsprinciperna nedan är viktiga för att undvika att Aröd får
karaktären av ett stadsnära villaområde. Det är ett gemensamt ansvar att förhindra en sådan utveckling.
Gestaltningsprinciperna skall ligga till grund för planbestämmelser i detaljplan och utgöra stöd vid
bedömningar i bygglovsärenden. Extra stora krav kommer att ställas inom kustområdet där det allmänna
intresset är stort pga närheten till havet.

Bebyggelsen underordnad platsen
Områdets karaktär beror till stor del på bebyggelsens underordnade roll i förhållande till landskapets och
naturens särskilda karaktärsdrag. Därför är det viktigt att bebyggelsen även i framtiden intar en
underordnad roll. Befintlig vegetation bör bevaras i största möjliga mån.

Förhållandet byggnad - tomtstorlek
Förhållandet mellan tomtstorlek och husstorlek är viktig för upplevelsen av ett områdes karaktär. För
fritidshusområden gäller generellt att tomterna är stora och byggnaderna små. För att bevara karaktären är
det viktigt att byggnadsareans förhållande till tomtstorleken inte avviker allt för mycket från befintliga
förhållanden. I framtida detaljplanearbete är det viktigt att framhålla bestämmelser om minsta tomtstorlek
och största byggnadsarea.

Anpassning till terrängen
Den befintliga bebyggelsen är väl placerad i och anpassad till terrängen. Det är en kvalitet som bör
eftersträvas även i framtida bebyggelse samt vid om- och tillbyggnader. Stora volymer bör brytas ned i
mindre enheter för att lättare anpassas till platsens förutsättningar. Huvudbyggnad och uthus bör vara
separata enheter. Sprängning, utfyllnad med slänter och stödmurar skall undvikas i största möjliga
utsträckning. Anpassningen till topografin bör regleras genom bestämmelser i detaljplan.
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Placering och utformning
Hus bör placeras så att de inte är synliga på långt håll. Det är viktigt att sammanhängande horisontlinjer i
landskapet inte bryts och att byggnader (huvudbyggnader, garage, förråd m m) hellre placeras i ett skyddat
läge längre in på tomten än i gatuliv. Det befintliga husets karaktär bör vara utgångspunkten för om- och
tillbyggnader. Fönster, verandor, takutsprång och detaljer bör anpassas till byggnadens volym liksom
färger till omgivningen - natur och bebyggelse.
Ett bra motto vid om- eller tillbyggnad är:
- ”Mitt hus är grannens utsikt”.

Trädgårdar
Den omgivande naturen sträcker sig ofta in på tomtmark och naturträdgårdarna är i många delar av Aröd
ett kännetecknande drag. Vid en utökad permanentning av området är det därför önskvärt att detta
karaktärsdrag kan bevaras och att traditionella villaträdgårdar undviks.

Kulturmiljöhänsyn
Aröds karaktär är troligtvis till stor del en produkt av den mänsklig aktivitet som pågått här under lång tid.
Husgrunder, odlingssystem och hägnadssystem kan utgöra viktiga kunskapsbärare om vår kulturhistoria.
Vid detaljplaneläggning skall därför fördjupad dokumentation av landskapet kulturvärden utföras, om det
inte bedöms som uppenbart onödigt.

Båtplatser
Ytterligare båtplatser för boende i området kommer endast att tillåtas om miljökonsekvensbeskrivning i
samband med detaljplan visar att båtplatser kan anläggas utan negativ påverkan på grundbottnarna.

Risker

Risker för bergras och blocknedfall skall utredas i samband med detaljplan. Detsamma gäller höjda
havsvattennivåer och klimatanpassning.
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Områden att detaljplanera
I detta avsnitt presenteras de områden som föreslås bli föremål för detaljplanering.
Det finns två utgångspunkter för programmets förslag på områden som ska bli föremål för detaljplanering
x
x

Områden med områdesbestämmelser ska detaljplaneras och nya detaljplaner ska även tas fram för
befintliga detaljplaner.
Ställningstagande ska göras kring de områden som ÖP pekar ut, d v s ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde” respektive ”Nya bostäder 2050”).

Figur 14.Delområden med förslag till nya detaljplaner (röd linje). Varje delområde redovisas separat i kapitlet. Utgångspunkt är
befintliga detaljplaner (turkos linje) och befintliga områdesbestämmelseområden (mörkblå linje). Röd streckad linje markerar områden
där framtagande av detaljplan är lägre prioriterat än övriga delområden – förslaget att ta fram detaljplan för området kan komma att
strykas under pågående programprocess.
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OMRÅDESVISA RIKTLINJER
Här redovisas riktlinjer utifrån programförslagskartan på sista sidan med inriktning på
bevarande, omvandling, förtätning och nyexploatering.

Teckenförklaring till markeringar på delområdeskartorna i detta avsnitt

2PUnGHVEHVWlPPHOVHRPUnGHVRPRPYDQGODVWLOOQ\GHWDOMSODQ
Befintlig detaljplan som omvandlas till ny detaljplan
Område utanför befintlig detaljplan/områdesbestämmelse där lokalisering av
bostäder kan studeras
Område inom befintlig detaljplan/områdesbestämmelse där lokalisering av
bostäder kan studeras
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Bergliden

36

22/21 Beslut om samråd Planprogram för Aröd - KS2019/0414-15 Beslut om samråd Planprogram för Aröd : Planprogram Aröd Koncepthandling

Planprogram Aröd

Nuläge
Inom området finns två bergstoppar. Den västra bergstoppen är inte trädbevuxen och erbjuder fantastisk
utsikt, se foto. Den östra bergstoppen har en platå och är därför trädbevuxen och erbjuder därför ingen utsikt.
Det finns även en ”liten” utsikt från svackan mellan bergstopparna, sannolikt till följd av röjning.
Befintlig detaljplan är utgångspunkt för Bergliden-området. Detta område är något utvidgat åt öster. Dit finns
öppningar mellan befintliga fastigheter och markens lutning är måttlig.
Bebyggelsen ligger längs vägen Bergliden, en väg som klättrar upp från dalgången och upp på den östra
bergsidan där den rundar/omringar en skogklädd bergstopp (östra berget) som når 53 m.ö.h. På baksidan av
bergstoppen är vägens nivå ca 47 m. All bebyggelse ligger på utsidan av den svängda vägen. Längst i väster, vid
vägens ände, ligger ytterligare en bergstopp (västra berget) och den når 57 m.ö.h.
Merparten av bebyggelsen ligger relativt inbäddade bland trädbestånd och berg och utsikten når inte längre än
andra sidan vägen. Mot slutet av vägen är omgivningen öppnare men inte heller från dessa byggnader ser man
havet. Omedelbart söder om det allra västligaste huset finns en utsiktspunkt, en liten bergstopp, med en
vidvinklig utsikt utan skymmande träd där havet skymtar i flera riktningar. Bortsett från utsiktsplatser på berg
längs kusten är denna utsiktsplats förmodligen den bästa på hela Arödshalvön och är därför en viktig
målpunkt för närrekreation i Aröd. I en svacka mellan de båda bergstopparna, på sydsidan av vägen, har man
också utsikt ut över havet men utblicken är smal, nästan som en tittglugg jämfört med utblicken från
utsiktsberget. Trots den begränsade utblicken är detta område varifrån man har utsikt, värdefullt eftersom det
är mer lättillgängligt jämfört med utblickspunkten uppe på berget. Fortlevnad av utblick härifrån är beroende
av att uppväxande träd hålls efter.

3

22/21 Beslut om samråd Planprogram för Aröd - KS2019/0414-15 Beslut om samråd Planprogram för Aröd : Planprogram Aröd Koncepthandling

Planprogram Aröd

Områdets areal är ca 1.5 ha och är detaljplanelagt 1953, som allmän plats – park. Området är privatägt.
Området ligger ca 1 km från hållplats för kollektivtrafik, som trafikeras med enstaka turer dagligen.

Figur 15 Utsikt (vidvinkel) från utsiktsberget vid vägen Berglidens ände. Havet ses i flera riktningar och till vänster ses
Arödsdalens jordbrukslandskap.
Inför kommande planering
Bergliden är högst prioriterad eftersom en förtätning kan följa befintliga strukturer genom förtätning på
båda sidor befintlig väg och följer VA-utbyggnaden i området som byggs ut för Bergliden redan 2021.
Pröva exploatering av friliggande enbostadshus och sammanbyggda hus som förhåller sig till befintlig
bebyggelse i 1–2 våningar (volym och uttryck), enplanshus med suterräng. Det är av vikt att ny bebyggelse
inte sticker upp och skymmer utsikt från befintliga hus samt att allmänhetens tillgång till utsiktsplats
värnas.
Nya tomter kan prövas mellan vägen och bergstoppen som vägen rundar (östra berget). Sett från
bebyggelse på andra sidan Bergliden-vägen ska nya byggnader inte sticka högre upp än befintliga
trädtoppar på berget.
Området med utsikt ut över havet, i svackan mellan de två bergstopparna, har potential att vara en
attraktiv allmänning, inte minst för boende på Bergliden. Att det finns en måttligt trädbevuxen svacka
mellan de två bergen innebär även att vissa befintliga hus antas ”uppleva öppenhet och rymd” i riktning
mot havet även om man inte ser själva havet. Dessa värden bör beaktas vid prövning av ny bebyggelse.
Rekommendationer
x Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 68.
x Prövas för exploatering för ca 5–10 bostäder längs med berglidsvägen bostäder i 1–2 vånings
småhusbebyggelse.
x Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
x Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd
x Hänsyn till naturliga rinnvägar och lågpunkter.
x VA, dagvattenutredning krävs.
x Siktlinjer och utsikter viktiga att beakta i utveckling.
x Hänsyn till kraftledning måste tas.
x Området behöver anslutas till kommunalt Vatten och avlopp.
x Vägarnas standard behöver utredas.
x Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
x Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen.
x Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse avseende höjd,
placering, samt befintliga tomter.
x Undvika sprängning och uppfyllnad.
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Arödsdalen – norra delen

Nuläge
Området präglas av det odlingslandskap som området omger samt att bebyggelse exponeras ut mot
odlingslandskapet. Från en stor del av tomterna kan man blicka ut över den öppna dalgången. En lantgård ligger
på västra dalsidan.
De befintliga bostadshusen ligger längs södra delen av Södra Arödsvägen eller längs vägar som ansluter till Södra
Arödsvägen. Trafiken matas söderut till väg 624.
Inför kommande planering
Ny bebyggelse föreslås i det öppna jordbrukslandskapets norra ände, längs vägarna Korpedalsvägen och
Björkliden. Området överensstämmer med översiktsplanens område ”Nya bostäder 2050”. Principen är att alla nya
tomter är placerade utefter befintliga vägar och att ny och befintlig bebyggelse bildar ett sammanhängande
bebyggelseområde.
Anledning till att det är lämpligt att exploatera denna mark trots jordbruksmark är att denna jordbruksmark till stor
del är fuktig och håller på att buskas igen. Vidare är väginfrastrukturen på plats och
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genom att detta område utgör en perifer och nästan avskild del av dalgången blir påverkan på
landskapsbilden begränsad.
Planprogrammet föreslår prövning av ny bostadsbebyggelse på jordbruksmarken i Arödsdalens nordligaste
del (se område A i vidstående bild), längs vägen Björkliden, vilket ligger i linje med kommunens
översiktsplan med inriktningen Nya bostäder 2050. Samtidigt föreslås att jordbruksmarken i
översiktsplanen som utpekas för bostäder i dalens västra del (se område B) undantas exploatering. Då det
är ett större jordbruksvärde inom området som blivit viktigare att värna än när översiktsplanen antogs
2010. Jordbruksmarken som föreslås exploateras omfattar ca 1,5 till 2,2 hektar mark vilken används för
bete.

Figur 16 bostäder 2050 enligt ÖP2010. Båda områdena utgörs av jordbruksmark. Planprogrammet föreslår nyexploatering på område A men ingen
exploatering på område B.
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Avvägning av exploatering på jordbruksmark
I plan- och bygglagens 2kap 2§ och miljöbalkens 3kap 1§ anges att mark- och vattenområden ska
användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vid
kommunal planläggning och i bygglovsärenden ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk. Med väsentligt samhällsintresse avses i lagen bland annat bostadsförsörjning.
Med exploateringen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur uppnås övervägande fördelar.
Läget för den i anspråkstagna jordbruksmarken är ur jordbrukssynpunkt perifer och leder inte till
fragmentisering eller försvårande av jordbruket även om jordbruksarealen krymper. Planprogrammets
syfte är att med förbättrade vatten- och avloppsförutsättningar möjliggöra en utveckling av Aröd genom
omvandling och förtätning. Ett större befolkningsunderlag i området stärker möjligheterna till effektiv
kollektivtrafik, utökad kommunal service och större samnyttjande av infrastruktur. Ianspråktagande av den
utpekade jordbruksmarken bör i sammanhanget ses som en del av ett angeläget allmänt intresse. Marken
bör med fördel användas för bostadsändamål.
Övrigt
Nyexploatering av 1–2 tomter i änden av Korpedalsvägen i öster är lämplig att studera. Även i väster vid
Nolhagsvägen kan exploateriang av upp till 3-4 tomter studeras men risk för översvämning/störning av
områdets dagvattenfördröjande funktion behöver beaktas.
Rekommendationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nybyggnation av friliggande bostäder, förtätning prövas för ca 10–20 bostäder i form av 1–2
vånings friliggande småhusbebyggelse.
Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 292
Anpassning till och avgränsning mot omgivande jordbrukslandskap. Siktlinjer och utsikter viktiga
att beakta i utveckling.
Hänsyn ska tas till kraftledningen som korsar området.
VA, dagvattenutredning krävs.
(QI|UXWVlWWQLQJI|UDWWQ\DWRPWHURFKXW|NDGHE\JJUlWWHU®UDQVOXWQLQJWLOONRPPXQDOWYDWWHQ
RFKDYORSS
*HRWHNQLN
9lJVWDQGDUG
En förutsättning för att nya tomter och utökade byggrätter är anslutning till kommunalt vatten
och avlopp.
Vägstandard.
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Arödsdalen – södra delen

Nuläge
Bebyggelsen ligger LHWWexponerat läge, på större åkerholmar och på bergssidor, på ömse sidor av den
smala,
öppna dalgången.
Inför kommande planering
I översiktsplanen redovisas möjlighet till bostäder men med anledning av att området utgörs av jordbruksmark
bedöms inte aktuellt att föreslå bebyggelse inom det aktuella området.

Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 68.
x Prövas för exploatering för ca 2-–5 bostäder längs med berglidsvägen bostäder i 1–2 vånings
småhusbebyggelse.
x Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
x Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.
x Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
x Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
x Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.
x Undvika sprängning och uppfyllnad.
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Norra Aröd - Anneberg

Nuläge
Större delen av hela området är detaljplanelagt. I det nordöstra hörnet finns dels några tomter med
områdesbestämmelser. I det nordöstra hörnet obebyggd mark inom fastigheten Flögen 1:21 och för vilket
det finns ett planbesked som anger att ca 7 villatomter kan prövas i detaljplan.
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Västra delen av Hallebäcksvägen.

Del av Flögen 1:21 längs Hallebäcksvägen, sedd från vägkröken vid fastighetens sydspets. Fastigheten är plan.
För att nå området med bil måste man köra via det intilliggande vägnätet i Stenungsunds kommun men
med cykel finns koppling till vägnätet i övriga Aröd.
Förutom Flögen 1:21 är området förhållandevis tätt bebyggt,
Inför kommande planering
Befintligt planbesked 7 bostäder.
Undersök möjligheten att förtäta men enstaka enbostadshus främst inom Flögen 1:21.
x Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
x Naturelement identifierade i naturvärdesinventeringen ska sparas.
x Pröva ytterligare förtätning i området
x Behålla karaktären med luftiga tomter. Ca 10 hus befintlig väg.
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Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp.
Vägstandard
Geoteknik
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Norra Aröd - Årännarberg
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Nuläge
Årännarberg är ett större sammanhängande område bestående av mestadels fritidsbebyggelse.
Området är väl utbyggt. Friliggande småhus av fritidshuskaraktär där flertalet har blivit åretruntboende.
Större delen av Norra Aröd – Årännarberg karaktären ”Bebyggelse i skog”. Att bebyggelsen ligger i skog
är mest påtagligt i de södra delarna. Längst i norr är karaktären ”kust” - omgivningen är karg och man har
utblick över havet.
Befintlig detaljplan akt nummer 65, fastställd 1953.
Rekommendationer
Det finns ett antal områden som ligger i anslutning till befintligt gatunät och som har förhållandevis flack
topografi och som därför är av intresse för nybyggnation, se ovanstående figur. Det finns dock anledning
att vara restriktiv mot möjliggörandet av ny bebyggelse i Norra Aröd. Främsta anledning är att gatunätet är
undermåligt, såväl i Norra Aröd som längre söderut i Aröd.
Inför kommande planering kan
x
x
x
x
x
x

Färdigbyggt område titta här på förtätning genom enstaka ca  friliggande småhus.
Bostadsområden för omvandling och komplettering av enstaka tomter, pröva eventuellt ökad
byggnadsarea.
Komplettering av friliggande villor och parhus kan prövas.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.

I det nordvästra hörnet av Norra Aröd, kring Nedre Rådalsvägen,ILQQVXWEOLFNVSXQNWHU|YHUKDYHW'HOYLVKDYVXWVLNW
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Bebyggelse kring Rådalsvägen. Ganska öppet men omgivet av berg och skog.

Hästemossen just söder om bebyggelsen kring Marias väg är inte en mosse utan har öppet vatten.
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Norra Aröd - Alelyckan
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Södra Aröd/Kusten

Figur 18 Södra Aröd – ”Aröds Riviera”. Den kraftigt kuperade terrängen framgår tydligt. Den gula ringen markerar avbrottet mellan vägarna Södra
Arödsvägen och Arendalsvägen. Vid denna plats finns även den norra parkeringen.

5
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Nuläge
Aröds badplats tillhör en av de viktigaste rekreationsplatserna i kommunen.
Området anges inte som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde” i ÖP 2010. Med sin slingriga kustväg,
bebyggelsen som vänder sig mot havet, den vackra naturen, alla bryggor och de populära badplatserna kan
området sägas utgöra ”Aröds Riviera”.

De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. Flertalet hus har dov färgsättning men ljusa fasader är inte
ovanliga. Bergssidorna som vänder sig mot havet är kala och längre upp glest beväxta. Längst bak bildar den
bakomliggande skogen en fond med enhetlig horisontlinje.
Vadholmens badplats utgör en regionalt betydelsefull målpunkt.
Samtliga bebyggda fastigheter har områdesbestämmelser. Undantag är två tomter längst i söder som är
detaljplanelagda. Antal bostadshus: 61, antal byggnader åretruntboende: 18
De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. På udden i norr finns en grupp på ett
knappt tiotal bostäder. På den sydvästra delen ligger enstaka byggnader infogade i terrängen. Byggnaderna
ligger främst på östra sidan av vägen, en bit upp i sluttningen, men det finns byggnader vid strandkanten.
Byggnaderna är mestadels en till en och en halv våning höga och fasader är övervägande i trä.
Sydöstra delen vänder sig bort från kusten, österut mot Vallby kile-slättens odlingsmark. Här finns ett
tjugotal fastigheter vilka alla nås via Jakobsvägen. Bebyggelse ligger grupperad i sluttningen och här finns
bl a en äldre gård.
Stranden, klipporna och omgivningen kring Södra Arödsvägen är attraktiv och stråket utgör en
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, inte bara för de som bor i närområdet. Tillgängligheten till
detta område är viktig.
Vägen är smal och slingrig och den södra delen ligger nära havsnivå. Det innebär att vägen kan
översvämmas vid stigande vatten. Det innebär att en kortare vägsträcka ligger under vatten vid stigning
med 1,735 m (högsta havsvatten i dagens klimat) och att en cirka 600 meter lång sträcka, från parkeringen
och norrut, ligger under vatten vid stigning med 2,4 m (högsta högvatten år 2100). Vägen har även dålig
stabilitet [leta rätt på uppgifter.
Inför kommande planering
Karaktären av attraktivt bohuslänskt kuststråk med kala klippor, grunda stränder, badplatser, bryggor,
vindpinad vegetation, en obruten bård av högre trädbestånd i bakgrunden (horisontlinjen sett från havet)
och väl inpassad fritidsbebyggelse är viktig att bevara. Man ska då beakta såväl betraktare som rör sig på
land längs stråket som betraktare som befinner sig ett stycke ut till havs eller ute på Vadholmen.
Bebyggelsen bör även i fortsättningen passas in i terrängen och i de flesta fall ha dova färger. Inga hus
tillåts bryta horisontlinjen sett från havet. Nockhöjd bör vara i samma storleksordning som befintliga
byggnader. Avverkning av skog i horisontlinjen bör undvikas för att inte skapa brott i den jämna
horisontlinjen (sett från havet). Då många tomter med havskontakt i området har privatiserat stränderna
bör ingen mer sådan exploatering ske.
5
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Detaljplanen behöver beakta vägens framtida funktion, bl a stigande havsnivå och stabilitet.
Detaljplanera för att ersätta områdesbestämmelser.
Eventuellt pröva ökad byggnadsarea.
Kusten påverkas av stigande havsvattennivåer,
Klimatanpassade skyddsåtgärder för stigande vatten krävs längs med befintlig väg.
Utveckling av större bad och båtvikar.
Aröds badplats och kusten ska vara en tydlig målpunkt.
Förutsättningar för bättre parkeringsmöjligheter skapas.
Aktiviteter som stärker friluftslivet är positivt för området, till exempel stigar, bryggor, bad och
liknande.

5
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Knaverstad

Nuläge
Detta delområde består av ett antal områdesbestämmelseområden. Den samlade bebyggelsen kring väg
624 utgör en by med delvis traditionell prägel.
Inför kommande planering
x
x

Detaljplanera för att ersätta områdesbestämmelserna i området.
Eventuellt pröva ökad byggnadsarea.
5
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Dalsberg

Figur 19 Dalsberg. Cirkeln markerar ett ungefärligt område där lokalisering av bebyggelse kan studeras. De två pilarna
markerar två sprickdalar där det är möjligt att anlägga vägförbindelse. Befintlig traktorväg följer den norra sprickdalen.
Nuläge
Området Dalsberg, som ligger mitt i Flögenskogen, utgör i huvudsak ett område som i översiktsplanen är
markerat som ”Nya bostäder 2050”. Området är markerat med en cirkel och med det ska förstås att ingen
egentlig avgränsning för området har utförts. Namnet Dalsberg är hämtat från ett lantmäteridokument
från 1923 där den s k torplägenhet som utgör dagens Flögen 1:21 benämns Dalsberg.
Dalsberg skiljer sig från övriga delområden genom att det inte innefattar några detaljplaner eller områden
med områdesbestämmelser. Det innehåller inte heller några bebyggda fastigheter eller vägar.
Området ligger mitt i ett stort sammanhängande kuperat skogsområde, här benämnt Flögenskogen
eftersom merparten av skogen ligger inom trakten Flögen.
I södra kanten av fastigheten Flögen 1:21 finns en igenväxande åkerlycka som en större glänta i skogen, se
ljust område i ovanstående karta. Fram till åtminstone 1970-talet fanns här ett torp. Till torpet tog man sig
via en väg från jordbrukslandskapet i öster genom skogen. Den gamla vägen, från Ryrvägen i öster fram
till gläntan, kan idag beskrivas som en smal och knagglig traktorväg eller bred stig. Från gläntan leder stigar
vidare fram till bl a Svängdammen och bebyggelsen kring Marias väg, dvs södra Norra Aröd. Dessa stigar
används av det rörliga friluftslivet.
I söder finns en asp- och björkdominerad lövskog som i naturvärdesinventeringen ges naturvärdesklass 3,
se karta Naturvärdesinventering.

5
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Inför kommande planering
Dalsberg är det lägst prioriterade området att detaljplanera. Det innebär att eventuell planering bör ske
först efter att detaljplanering av övriga delområden i planprogramområdet har genomförts. I detaljplanen
prövas områdets lämplighet för bostäder. Därefter prövas om området överhuvudtaget lämpar sig för
exploatering. Om beslut tas om detaljplanering finns några frågeställningar som redan idag kan
identifieras. Hänsyn till det rörliga friluftslivet är en fråga. Vidare utgör den före detta åkermarken ett
lågpunktsområde där det samlas mycket dagvatten. Anslutning till vägnätet bör ske österut till Ryrvägen.
En koppling till vägnätet i norr (Marias väg) är olämplig eftersom det belastar det redan
underdimensionerade vägnätet (Norra Arödsvägen). Även skogsmarkens eventuella betydelse för
skogsbruket behöver undersökas närmare.

5
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UTFÖRDA UTREDNINGAR I ARÖDSOMRÅDET
Utredningar gjorda för detta planprogram
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2020-01-08
Utredningar utförda inom ramen för pågående VA-projektering i Aröd
- Aröd- konsekvensanalys fornlämningar, Sweco Environment, 2017-03-01
- PM – Dagvattenfördröjning i åkerdike, SWECO Environment, 2018-05-18
- Geoteknisk släntstabiliseringsutredning för VA-ledning längs Aröd etapp 3. Sweco, 2020-04-14
Andra utredningar över området
- Aröd stilla sömn vid stormande hav. Diskussionsunderlag för ny kommunplan. 2008
- Aröd Översiktlig utredning. VA. Tyréns, 2006-03
- Aröd Översiktlig utredning Trafik, Tyréns, 2006-04

Effekter av ökat boende i kustzonen
Omvandlingen av fritidshus till åretruntbostäder för med sig både för- och nackdelar. Ett varierat utbud
av bostäder, att mark som redan är tagen i anspråk utnyttjas för helårsboende samt låga boendekostnader
kan räknas till fördelarna. Bland nackdelarna kan vara att antalet fritidshus minskar. En låg
boendestandard innebär att fritidshusen inte alltid lämpar sig för en omvandling för helårsboende utan
omfattande om- och tillbyggnader. Detta medför ibland stora ingrepp i en ofta skyddsvärd naturmiljö. En
annan negativ konsekvens är den konflikt som kan uppstå mellan fritidsboende och helårsboende som en
följd av större krav på och därmed ökade kostnader för gemensamma anläggningar (främst vatten- och
avloppsanläggningar och vägar). Det är därför viktigt att en medveten ansträngning görs för att anpassa
bebyggelsen till platsens förutsättningar. Höga krav bör ställas på byggnadsteknik, avloppsteknik och
gestaltning.

5
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Jämförelse med aktuell översiktsplan
Utredningsområden enl Översiktsplanen 2010 möjlig förtätning och bostadsutveckling
Kommunen har i Översiktsplanen 2010 pekat ut Bergliden, Arödsdalen, Åranneberg och Dalsberg. Som
möjlig omvandling förtätning och bostäder 2020 respektive 2050 ska prövas. De öppna markerna bidrar
starkt till Aröds lantliga karaktär. Markerna kan dock endast förväntas vara öppna så länge de brukas som
jordbruksmark. Viktiga promenadstråk passerar genom Dalsberg området. Marken inom Arödsdalen
brukas fortfarande delvis som åkermark och fyller därmed en viktig funktion ur landskapsbildssynpunkt.
Området utgör en viktig markreserv för framtiden för Sveriges självförsörjning
De områden som i ÖP 2010 anges som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde” föreslås bli
detaljplanelagda enl Planprogram Aröds riktlinjer.
Även bebyggelseområdena Södra Aröd/Kusten och Knaverstad, som i ÖP 2010 inte anges som ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde”, föreslås bli detaljplanelagda. Skälet till detta är att ett syfte med
planprogrammet är att alla områden med områdesbestämmelser ska ersättas med detaljplaner.
De två områden som i ÖP 2010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i norra Arödsdalen (längs
Korpedalsvägen/Björkliden) respektive på berget längs Bergliden, föreslås bli planlagda för bostäder.
Planförslagets tidplan skiljer sig från översiktsplanen (ÖP 2010) där angivelsen för bostäderna är år 2050
vilket indikerar låg prioritet. Planprogrammet skiljer sig här ifrån översiktsplanen med möjlighet att
detaljplanerna startar redan 2021. Det finns med i gällande portföljtidplan och utgår ifrån samordning med
VA:s utbyggnad i området. Något som går i linje med politikens mål om ökad samordning mellan VA och
byggnation i hela kommunen.
Det område som i ÖP 20102010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i västra delen av Aröds
dalen (längs Arendalsvägen) föreslås inte bli GHWDOMSODQODJG pga jordbruksmarkens ökade betydelse och
värde.
Gällande Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar ut
olika områden för bostäder 2050. Befintliga bostadsområden anges som möjliga för förtätning eller
omvandling (d v s omvandling från fritidshus till åretruntboende). Enligt ÖP2010 ska inga nya tomter
eller nya avstyckningar tillskapas i kuststräckan. Här skiljer sig planprogrammet från Översiktsplanen som
nedan tar upp möjligheten att eventuellt pröva utökade byggrätter i detaljplanerna i samband med att det
detaljplaneläggs för att göra om Områdesbestämmelserna. Prioriterade kustområden för boende med
kollektivtrafik (möjlighet till omvandling av fritidshus samt nyexploatering): Kovikshamn, Tjuvkil, Instön,
Ödsmålsmosse/Rörtången, Aröd.
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GENOMFÖRANDE
Det är viktigt att de målsättningar och kvalitéer som beskrivs i programmet finns med i all detaljplanering
och genomförande i området.
Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna för genomföranandet. Inför detaljplanearbete bör
kommunen utreda ekonomi- samt genomförandefrågor.
Tidplan
Efter färdigställande av planprogrammet ska det ligga till grund för etappvis detaljplaneläggning inom
området. Initiativ till planläggning kan antingen tas av fastighetsägare eller kommunen.
Varje ny detaljplan inom området kommer att ges en genomförandetid som anpassas efter
förutsättningarna för genomförandet.

Avtal och överenskommelser
Plankostandsavtal
Ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och exploatör innan arbetet med detaljplan påbörjas. I
plankostnadsavtalet regleras kostnader för framtagande av detaljplan såsom för utredningar,
personalkostnader och annonser mfl.
Exploateringsavtal/ Genomförandeavtal
Vid framtagande av detaljplan för respektive utbyggnadsetapp skall exploateringsavtal och /eller
genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna/exploatörerna. I avtalet skall
ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildning, kostnadsfördelning för utbyggnad av
allmän plats mm regleras. Exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet skall träffas innan respektive
detaljplan godkänns av kommunen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området, vilket även innefattar
dagvattensystemet. I samband med detaljplaneläggning bör utredning av hur tillkommande dagvatten från
planområdet ska hanteras ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
Geoteknik
Före utbyggnad skall respektive fastighetsägare/exploatör genomföra erforderliga geotekniska utredningar
och undersökningar.
Vägar
En trafikutredning ska tas fram vid framtagandet av varje detaljplan.
Parkering
Det finns en allmän parkering till den kommunala badplatsen i Aröd i övrigt sker parkering på respektive
fastighet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheterna som berörs av planprogrammet är i privat ägo, kommunal mark i västra delen av området
och i nordvästra delen äger Bokab en fastighet.
I samband med detaljplaneläggningen kan enstaka avstyckningar komma att medges som utförs av
lantmäterimyndigheten.
Gemensamhetsanläggningar
Inom området finns ett antal gemensamhetsanläggningar för bl a avloppsanläggningar, ledningar och vägar
som förvaltas av samfällighetsföreningar. Dessa kan komma att ombildas/tas bort i samband med att
kommunalt va byggs ut i området. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av
lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning
och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader
för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
Ledningsrätt
Inom området finns ledningsrätter för bla el-, teleledning och optokabel.
I samband med utbyggnad av kommunalt va i Aröd kommer nya ledningsrätter eller avtal att upprättas.
Ekonomi
Kostnaderna för upprättande av detaljplan kommer att regleras med planavgift i samband med att bygglov
beviljas för de fastigheter som genom nya detaljplan får utökad högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften
följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa. Detta omfattar därmed alla fastigheter inom
planområdet, förutom de fastigheter som inte får utökad tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneläggning eller ändring tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.
Kommande detaljplaner bekostas av exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvar inte för
vägar.
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Föreslagen etappindelning för kommande detaljplanering
Inför kommande detaljplanläggning av Aröd behöver Aröd delas upp i olika detaljplaner.
Etapper, de utgår främst ifrån VA-utbyggnadsplanen, samordning mellan VA och byggnation.
Programmets förslag på uppdelning är:

 Bergliden (Etapp 1 VA)
 Arödsdalen - södra (Htapp 1och 2 VA)
 Arödsdalen – norra (etapp 4 VA)
 Norra Aröd – Alelyckan (etap 4 och 5)
 Norra Aröd Årännarberg, Norra Aröd - Anneberg (Htapp 5)
 Norra delen av södra Aröd / Kusten (etap 3)
 Södra delen av södra Aröd / Kusten (Httap 2)
 Dalsberg
 Knaverstad
Va:s utbyggnad Bergliden (VA etapp 1), Arödsdalen Södra (Etapp 1–2 VA. Östra delen i Aröds
Galen-södra är E1, västra delarna etapp 2) Södra området i Södra Aröd /Kusten (VA etapp 2) Aröds
dalen-norra. (HtaSp 4 VA). Norra Aröd -Alelyckan västra ljusblåa området etapp 5Norra Aröd Alelyckan resterande område och Årännarberg (Etapp 5 VA).Resterande Kusten/Södra Aröd (Etapp
3).Resten detaljplaneras efteråt.
För alla detaljplaner nämnda under rubriken områden att detaljplanera krävs att en trafikutredning tas
fram inom vardera detaljplanen. Framförallt tillfartsvägen till södra Aröd är smal och skred/geoteknik
behöver beaktas.
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§ 15/2021

Beslut om samråd Planprogram för Aröd (Dnr KS2019/0414)
Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange
ställningstaganden inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av
kommunalt VA ta ställning till framtida bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en
försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens karaktär och att omvandla
områdesplaner till detaljplaner.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och
hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare
samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska planprogrammet
ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande detaljplaner.
Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i regionala och
kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad samordning
mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om samråd Planprogram för Aröd
Bilaga Planprogram Aröd Koncepthandling
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till planprogram för Aröd skickas på samråd enligt 5 kap 11 § plan- och
bygglagen.
__________
Charlotta Windeman (M) deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet på grund av jäv.
Expedieras till:
Henrik Johansson Planchef
Erik Liedner
Anna Ulvehed

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2021-02-10

Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen (Dnr
KS2016/0134-63)
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen redovisas en lista utsänd med kallelsen med inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen för perioden 19 december 2020 till 3 februari 2021.
Kommunstyrelsen föreslås anteckna informationen.
Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Expedieras till:
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Stadshuset, kommunkansliet, torsdagen den 21 januari 2021, klockan 18:00-18:30
Miguel Odhner (S)

Sekreterare

Paragraf 4-8
Karolina Tolic

Ordförande

Miguel Odhner (S)

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist

Kommundirektör

Bevis/Anslag
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Ordförandebeslut kommunstyrelsen
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§ 4/2021

Beslut och fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 i grundskolan
(Dnr KS2021/0124)
Bakgrund och skäl för beslut
En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa 3, 4, 7, 9 och 10 §§ på utbildning i
grundskolans högstadium, om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens
lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19 (11 c §
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta).
En huvudman för grundskola och grundsärskola, får besluta att elever ska ges undervisning
där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid,
utöver vad som är föreskrivet i 5 a kap. skolförordningen [2011:185], (7 § förordning
2020:115).
Kungälvs kommun har tidigare beslutat om fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs
7-9 till och med den 24 januari 2021. Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt
försiktighet med anledning av den ansträngda smittskyddssituationen i regionen. Huvudmän
för högstadieskolor uppmanas att göra det möjligt för elever och personal att hålla avstånd till
exempel genom att glesa på eleverna lokalmässigt eller via någon form av partiell
distansundervisning.
Åtgärder har vidtagits på högstadieskolorna men för att ytterligare skapa utrymme behöver
undervisning delvis bedrivas som fjärr- och distansundervisning. Från beslutet undantas elever
vid grundsärskolan och elever som bedöms ha behov av närundervisning, t.ex. elever med
stödinsatser samt elever i särskild undervisningsgrupp eller med enskild undervisning. Beslutet
gäller till och med den 12 februari 2021.
Behovet av detta beslut kommer kontinuerligt att omprövas.
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut och fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 i grundskolan
Bilaga 2020-01-18 Information från Smittskydd Västra Götaland ang. högstadieskolor och
distansundervisning
Beslut
Från och med måndagen den 25 januari 2021 ska årskurs 7-9 i grundskolan, med
undantag för grundsärskolan, övergå till delvis fjärr- och distansundervisning. Elever
som bedöms ha behov av närundervisning undantas. Beslutet gäller till och med den
12 februari 2021 och omprövas kontinuerligt.
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__________
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§ 5/2021

Beslut om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskola där Kungälvs
kommun är huvudman (Dnr KS2021/0132)
Bakgrund och skäl för beslut
En huvudman för gymnasieskola får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och
eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är
föreskrivet 4 a kap. gymnasieförordningen [2010:2039], (7 § förordning (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta).
Utöver vad som följer av 11 a och 11 b §§ får en huvudman som håller en gymnasieskola
öppen tillämpa bestämmelserna i 5, 7, 9 och 10 §§, om antalet elever som är samtidigt
närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa
föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19 (11 c § förordning 2020:115).
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i beslut från den 20 januari 2021 att fjärr- och
distansundervisning i gymnasieskolan behöver fortsätta ytterligare en tid, men på deltid för att
gradvis börja återgå till närundervisning.
Huvudman beslutar därför att delvis övergå till distans- och fjärrundervisning vid Mimers Hus
gymnasium från den 25 januari 2021 och tills vidare, dock längst till och med så länge
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta, gäller. Undantaget är gymnasiesärskolan, enstaka program och
moment inom program samt de individuella programmen. Genom detta beslut upphör
beslutet den 12 januari 2021 (KS2021/0032) att gälla den 24 januari 2021.
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Mimers Hus gymnasium
Bilaga rekommendation-om-fjarr-eller-distansundervisning-for-gymnasieskolan 20 jan
Beslut
Från och med måndagen den 25 januari 2021 och tills vidare övergår Mimers Hus
gymnasium gradvis till delvis fjärr- och distansundervisning. Undantaget är
gymnasiesärskolan, enstaka program och moment inom program samt de individuella
programmen.
Beslutet gäller längst till och med så länge förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, gäller.
Beslutet kommer kontinuerligt att omprövas.
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Genom detta beslut upphör beslutet den 12 januari 2021 (KS2021/0032) att gälla den
24 januari 2021.

__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 6/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter inom sektor Bildning och
lärande, covid 19 (Dnr KS2021/0143)
Bakgrund och skäl för beslutet
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064). Beslutet gäller som längst till och med
den 24 januari 2021.
Med anledning av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den
21 januari 2021 kommer viss verksamhet att alltjämt vara stängd, samtidigt som annan
verksamhet gradvis öppnas upp. För verksamheterna inom sektor Bildning och lärande
beslutar Kommunstyrelsen därför i enlighet med det som anges under beslut. Beslutet gäller
tills vidare.
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21

Beslut
Genom detta beslut kommer nedanstående verksamheter inom sektor Bildning och
lärande att handhas enligt följande:
1. Biblioteket på Mimers hus öppnar med begränsade öppettider och service
från och med den 25 januari 2021. Övriga bibliotek kommer att vara fortsatt
stängda.
2. Kulturskolans verksamhet kommer från och med den 1 februari 2021 att
erbjuda närundervisning för elever födda 2005 eller senare. I de fall det inte
kommer att vara möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för att begränsa smittspridning av covid-19 ska undervisning fortsatt ske på
distans,
3. Kulturhusets uthyrning avseende fritidsverksamhet för barn och unga födda
2005 eller senare ska öppnas upp från och med den 1 februari 2021.
4. Kulturhusets teater, hörsal 1, hörsal 2 ska vara fortsatt stängt för uthyrning till
externa hyresgäster,
5. Kulturhusets konsthall ska vara fortsatt stängd,
6. Kulturhuset som mötesplats ska vara fortsatt stängd.
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7. KultLab öppnar med extra hänsyn taget till allmänna råd och
rekommendationer för barn och unga 13–16 år från och med den 25 januari
2021.

__________
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§ 7/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter inom sektor Samhälle och
utveckling, covid 19 (Dnr KS2021/0144)
Bakgrund och skäl för beslutet
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064). Beslutet gäller som längst till och med
den 24 januari 2021.
Med anledning av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den
21 januari 2021 kommer viss verksamhet att alltjämt vara stängd, samtidigt som annan
verksamhet gradvis öppnas upp. För verksamheterna inom sektor Samhälle och utveckling
beslutar Kommunstyrelsen därför i enlighet med det som anges under beslut.
Kommunstyrelsen vill här påminna föreningar och andra som kan komma att besöka att
kommunens anläggningar om att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
Beslutet gäller tills vidare.
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21
Beslut
Genom detta beslut kommer nedanstående verksamheter inom sektor Samhälle och
utveckling att handhas enligt följande från och med den 25 januari 2021:
1. Oasens simhall kommer fortsättningsvis att vara stängt för allmänheten och
för babysim.
2. Vid Oasens simhall öppnas simskoleundervisning upp för barn och
ungdomar födda 2005 eller senare.
3. Oasens simhall kommer vidare att vara öppen för personer som behöver
nyttja bassängerna som ett led i rehabilitering. Behovet av
rehabiliteringsträning behöver dock styrkas genom läkarintyg.
4. Kommunens inomhusanläggningar öppnas för organiserad
föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:
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§ 8/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter inom sektor Trygghet och
stöd, covid 19 (Dnr KS2021/0145)
Bakgrund och skäl för beslutet
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064). Beslutet gäller som längst till och med
den 24 januari 2021.
Med anledning av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den
21 januari 2021 kommer viss verksamhet att alltjämt vara stängd, samtidigt som annan
verksamhet gradvis öppnas upp. För verksamheterna inom sektor Trygghet och stöd beslutar
Kommunstyrelsen därför i enlighet med det som anges under beslut. Kommunstyrelsen vill
här påminna de som besöker kommunens fritidsgårdar att följa Folkhälsomyndighetens råd
och rekommendationer. Beslutet gäller tills vidare.
Detta beslut är fattat som ett ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Beslut rörande återöppnande av verksamheter inom sektor Trygghet och
stöd, covid 19
Beslut
Genom detta beslut kommer nedanstående verksamheter inom sektor Trygghet och
stöd att handhas enligt följande från och med den 25 januari 2021:
 Fritidsgårdarna öppnar upp för åldrarna 13 – 16 år. Vid fritidsgårdarna ska
Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, vilket innebär att
besökarantalet ska begränsas.

__________
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§ 9/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter för barn och ungdomar
inom sektor Bildning och lärande, covid 19 (Dnr KS2021/0143)
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064).
Till följd av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den 21
januari 2021 beslutade kommunstyrelsen samma dag (§ 6/2021) att viss verksamhet ska
alltjämt vara stängd, samtidigt som annan verksamhet gradvis öppnas upp.
Folkhälsomyndigheten förväntas den 6 februari 2021 att besluta om att ändra i sina Föreskrifter
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och därmed möjliggöra att även äldre
ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter,
både inomhus och utomhus.
Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter föreslås att kommunstyrelsens
beslut 2021-01-21 (§ 6/2021) ändras avseende punkterna 2, 3 och 7. Övriga punkter är
oförändrade.
Detta innebär att beslutet ändras enligt följande.
1. Biblioteket på Mimers hus öppnar med begränsade öppettider och service från och med den
25 januari 2021. Övriga bibliotek kommer att vara fortsatt stängda.
2. Kulturskolans verksamhet kommer från och med den 1 februari 2021 att erbjuda
närundervisning för elever födda 2005 2002 eller senare. I de fall det inte kommer att vara
möjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning av
covid-19 ska undervisning fortsatt ske på distans,
3. Kulturhusets uthyrning avseende fritidsverksamhet för barn och unga födda 2005 2002 eller
senare ska öppnas upp från och med den 1 februari 2021.
4. Kulturhusets teater, hörsal 1, hörsal 2 ska vara fortsatt stängt för uthyrning till externa
hyresgäster,
5. Kulturhusets konsthall ska vara fortsatt stängd,
6. Kulturhuset som mötesplats ska vara fortsatt stängd.
7. KultLab öppnar med extra hänsyn taget till allmänna råd och rekommendationer för barn
och unga 13–16 19 år från och med den 25 januari 2021.
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Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär bör det fattas som ett ordförandebeslut med
stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-04
Beslut
Punkterna 2, 3 och 7 i kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 (§ 6/2021) ändras enligt
följande, övriga punkter är oförändrade:
2. Kulturskolans verksamhet erbjuder närundervisning för elever födda 2002 eller
senare. I de fall det inte kommer att vara möjligt att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19 ska undervisning
fortsatt ske på distans,
3. Kulturhusets uthyrning avseende fritidsverksamhet för barn och unga födda 2002
eller senare.
7. KultLab öppnar med extra hänsyn taget till allmänna råd och rekommendationer
för barn och unga 13–19 år.
Beslutet gäller från och med 2021-02-09 och tills vidare.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 10/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter för barn och ungdomar
inom sektor Samhälle och utveckling, covid 19 (Dnr KS2021/0144)
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064).
Till följd av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den 21
januari 2021 beslutade kommunstyrelsen samma dag (§ 7/2021) att viss verksamhet ska
alltjämt vara stängd, samtidigt som annan verksamhet gradvis öppnas upp.
Folkhälsomyndigheten förväntas den 6 februari 2021 att besluta om att ändra i sina Föreskrifter
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och därmed möjliggöra att även äldre
ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter,
både inomhus och utomhus.
Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter föreslås att kommunstyrelsens
beslut 2021-01-21 (§ 7/2021) ändras avseende punkterna 2 och 4. Beslutet är i övrigt
oförändrat.
Detta innebär att beslutet ändras enligt följande.
1. Oasens simhall kommer fortsättningsvis att vara stängt för allmänheten och för babysim.
2. Vid Oasens simhall öppnas simskoleundervisning upp för barn och ungdomar födda 2002
2005 eller senare.
3. Oasens simhall kommer vidare att vara öppen för personer som behöver nyttja bassängerna
som ett led i rehabilitering. Behovet av rehabiliteringsträning behöver dock styrkas genom
läkarintyg.
4. Kommunens inomhusanläggningar öppnas för organiserad föreningsverksamhet för barn
och unga födda 2002 2005 eller senare.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär bör detta beslut fattas som ett ordförandebeslut
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-04
Beslut
Punkterna 2 och 4 i kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 (§ 7/2021) ändras enligt
följande, övriga punkter är oförändrade:
2. Vid Oasens simhall öppnas simskoleundervisning upp för barn och ungdomar
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födda 2002 eller senare.
4. Kommunens inomhusanläggningar öppnas för organiserad föreningsverksamhet
för barn och unga födda 2002 eller senare.

Beslutet gäller från och med 2021-02-09 och tills vidare.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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§ 11/2021

Beslut rörande återöppnande av verksamheter för barn och ungdomar
inom sektor Trygghet och stöd, covid 19 (Dnr KS2021/0145)
Med anledning av regeringens uppmaning den 18 december 2020 att all icke nödvändig statlig,
regional och kommunal verksamhet ska stänga med omedelbar verkan, beslutade
kommunstyrelsen samma dag att samtlig sådan verksamhet som bedrivs i Kungälvs kommun
skulle stängas med omedelbar verkan (KS2020/2064).
Till följd av de rekommendationer regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat den 21
januari 2021 beslutade kommunstyrelsen samma dag att viss verksamhet ska alltjämt vara
stängd, samtidigt som annan verksamhet gradvis öppnas upp.
Folkhälsomyndigheten förväntas den 6 februari 2021 att besluta om att ändra i sina Föreskrifter
och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och därmed möjliggöra att även äldre
ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter,
både inomhus och utomhus.
Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade föreskrifter föreslås att kommunstyrelsens
beslut 2021-01-21 (§ 8/2021) ändras enligt följande.
- Fritidsgårdarna öppnar upp för åldrarna 13 – 16 19 år. Vid fritidsgårdarna ska
Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, vilket innebär att besökarantalet ska
begränsas.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär bör detta beslut fattas som ett ordförandebeslut
med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-04.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-21 (§ 8/2021) ändras enligt följande.
Fritidsgårdarna öppnar upp för åldrarna 13 – 19 år. Vid fritidsgårdarna ska
Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas, vilket innebär att besökarantalet
ska begränsas.
Beslutet gäller från och med 2021-02-09 och tills vidare.
__________
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Expedieras till:

För kännedom till:
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