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Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-05-26

Plats
Tid

Sessionssalen
Onsdagen den 26 maj klockan 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)
Rolf Carlsson (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

Oskar Ivarsson
Sekreterare

ADRESS

KOMMUNSTYRELSEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordning fastställs

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
4

KS2018/2047-39 Redovisning av delegationsbeslut
Information om 4 utvalda delegationsbeslut kl. 09:0009:20

5

Information från kommundirektören

Redovisningen
godkänns

Antecknas

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

Månadsrapport

Antecknas

Föredragande: Pia Jakobsson och Annika Renström
kl. 10:20-10:40

Paus kl. 10:40-10:50
7

KS2020/1316-16 Information - överklagan beträffande
länsstyrelsens beslut om Marstrands
avloppsreningsverk

Antecknas

Föredragande: Anders Holm 10:50-11:00
Ärenden till kommunfullmäktige
8

KS2021/0107-1

Ny modell och principer för VA-taxa samt
inkopplingsavgift 2022
Föredragande: Anders Holm kl. 11:00-12:00
Lunch 12:00-13:00

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt förvaltningen
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Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
9

KS2020/1790-1

Information och bedömning avseende
tredjelandsöverföring

Enligt förvaltningen

Föredragande: Lisa Dahlqvist och Martin Lindén kl.
13:00-13:30
10

KS2020/1749-16 Yttrande i mål om laglighetsprövning ang.
ansökan om anslutning till den allmänna vaanläggningen

Enligt förvaltningen

Närvarande: Mats Mikulic
11

KS2020/2052-5

Ansökan om permutation för förvaltade
avkastningsstiftelser

Enligt förvaltningen

Närvarande: Pia Jakobsson
12

KS2021/0743-1

Avkastningsstiftelser – årsredovisning 2020
samt utdelning 2021

Enligt förvaltningen

13

KS2020/0094-8

Uppföljningsrapport handlingsplan
funktionshinderpolitiskt program 2020

Antecknas

Närvarande: Pia Jakobsson
14

KS2021/0481-6

Inför upphandling av den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken
Närvarande: Anders Holm

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

Ärenden till kommunfullmäktige
15

KS2021/0684-1

Revidering av styrdokument- Kungälvs
kommuns Parkeringsnorm
Närvarande: Anders Holm

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
16

KS2020/1443-4

Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning

Enligt förvaltningen

17

KS2021/0736-3

Samråd om nya slussar i Göta älv - Lilla Edet

Enligt förvaltningen

18

KS2021/0737-5

Samråd om nya slussar i Göta älv – Vänersborg

Enligt förvaltningen

KOMMUNSTYRELSEN
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19

KS2021/0764-2

2021-05-26

Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för
naturreservatet Marstrand

Enligt
beredningsskrivelse

Beredningsskrivelse tillkommer innan sammanträdet
Ärenden till kommunfullmäktige
20

KS2021/0637-2

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB

Enligt förvaltningen

21

KS2021/0638-2

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och
Renova Miljö AB

Enligt förvaltningen

22

KS2020/0897-3

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om
byggnation på odlingsbar mark

Enligt förvaltningen

23

SMN2020/038611

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4
2020

Enligt utskottet för
trygghet och stöd

Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
24

KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

25

KS2021/0725-1

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat
med upphandling inhyrning gruppbostad

Enligt utskottet för
samhälle och
utveckling

26

KS2021/0677-1

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020

Enligt utskottet för
trygghet och stöd

27

KS2021/0751-2

Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina Enligt förvaltningen
områden för Danmarks havsområde i Nordsjön
och Östersjön

28

KS2021/0943-1

Uppdrag till Kommundirektör angående
fördjupad uppföljning av elevers
studieresultat – Nationella prov 2016-2020

KOMMUNSTYRELSEN

Enligt
beredningsskrivelse
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29

KS2021/0458-2

2021-05-26

Information ordförandebeslut:
Styrdokument – riktlinjer för
informationssäkerhet

Antecknas

Ordförandebeslut tas i samband med sammanträdets
slut. På grund av sekretess finns tjänsteskrivelsen att
läsa på kommunkansliet.
30

31

KOMMUNSTYRELSEN

Rapporter från politiker med regionala uppdrag
och/eller bolagsuppdrag


Ett Sverige som håller ihop - Regeringens
insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla



Årsstämma och ägarråd Förbo



GR förbundsstyrelsemöte 2021-05-07



Ägarsamråd BORF

Redovisning av inkomna skrivelser

Antecknas

Antecknas
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Instansnr
379/21
380/21

Ärende
KS2015/622-141
KS2020/1032-3

381/21

KS2020/1032-11

382/21

KS2020/1664-3

383/21
384/21
385/21

KS2020/1743-2
KS2020/1761-4
KS2020/1807-2

386/21

KS2020/1845-2

387/21
388/21

KS2020/1867-2
KS2020/1935-3

389/21

KS2020/1943-2

390/21

KS2020/1951-2

391/21

KS2020/2010-2

392/21
393/21

KS2021/0068-2
KS2021/0083-2

394/21

KS2021/0089-2

395/21

KS2021/0092-2

396/21

KS2021/0095-2

397/21

KS2021/0108-2

398/21

KS2021/0110-2

399/21

KS2021/0117-4

400/21

KS2021/0117-5

401/21

KS2021/0117-6

402/21

KS2021/0119-2

Titel
Godkännande av försäljning av villatomt
Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport –
Verksamhetssystem för Bygglovsprocessen
Ramavtal – Verksamhetssystem för
Bygglovsprocessen
Tilldelningsbeslut och utvärdering
Verksamhetssystem för VA och renhållning
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Kode Scoutkår
Avslag på begäran
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs islamiska kulturförening
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Kungälvs
bågskytteklubb
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Kärna Scoutkår
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Harestads
skyttegille
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Kungälvs
orienteringsklubb
Delegationsbeslut driftbidrag 2021: Föreningen
Lökeberg
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs dragspelsklubb
Delegationsbeslut stöd till Equmeniakyrkan 2021
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Föreningslokalen Gategården
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Södra inlands biodlarförening
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Föreningen Gamla Kungälv
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs vävstuga
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kärna Revysällskap
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Fredsrörelsen Kungälv
Nyttjanderättsavtal för kameror på Handelsboden 1
tecknat med Kongahälla Shopping AB
Nyttjanderättsavtal för kameror på Intendenten 1
tecknat med ICA Fastigheter AB
Nyttjanderättsavtal för kameror på Rödhaken 20
tecknat med Stiftelsen Kungälvsbostäder
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs kulturhistoriska fordonsvänner
ADRESS

DELEGATIONSBESLUT KOMMUNSTYRELSEN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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403/21

KS2021/0134-2

404/21

KS2021/0163-2

405/21

KS2021/0176-2

406/21

KS2021/0184-2

407/21

KS2021/0185-2

408/21

KS2021/0193-2

409/21

KS2021/0195-2

410/21

KS2021/0204-2

411/21

KS2021/0206-2

412/21

KS2021/0209-2

413/21

KS2021/0217-2

414/21

KS2021/0224-2

415/21

KS2021/0225-2

416/21

KS2021/0237-2

417/21

KS2021/0238-2

418/21

KS2021/0243-4

419/21

KS2021/0274-2

420/21

KS2021/0294-2

421/21

KS2021/0425-6

422/21

KS2021/0440-2

423/21

KS2021/0606-6

424/21

KS2021/0623-2

425/21

KS2021/0624-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Solberga Hembygdsförening
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Inlands släktforskare
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Inlands folkdansare
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Rädda barnen, Kungälv
Delegationsbeslut kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Folkdanslaget Kongahälla
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Popkollo
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Romelanda hembygdsförening
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs manskör
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Musik i Marstrand
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Sångföreningen vokalerna
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Marstrands ideella förening,
sekelskiftedagarna på Marstrand
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Norrmannebo bygdeförening
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Konstvandringen södra Bohuslän
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Fotoklubben Björken
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs konstförening
Delegationsbeslut kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Föreningsarkivet Sydvästra Götaland
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kareby Hembygdsförening
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Mimers Hus elevkår
Undantagen enligt sekretess. 35 kap 1 §
Beslut - placering i säkerhetsklass
Delegationsbeslut Ansökningar Statligt stöd för
vattenhushållning
Tillfälligt jakträttsavtal för jakt på mink inom del av
Marstrand 6:7, Galgholmen
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
2021: Kungälvs museivänner
Delegationsbeslut, kultur- och fritidsfrämjande stöd
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426/21
427/21
428/21
429/21
430/21

KS2021/0750-1
KS2021/0760-1
KS2021/0766-3
KS2021/0779-1
KS-VR2021/0070-2

431/21

KS-VR2021/0076-2

432/21

KS-VR2021/0077-2

433/21

KS-VR2021/0079-2

434/21

KS-VR2021/0082-2

435/21

KS-VR2021/0084-2

437/21

KS2016/0684-13

438/21

KS2018/1108-20

439/21
440/21
441/21
442/21
443/21

KS2019/0416-47
KS2020/0782-17
KS2020/0782-18
KS2020/0782-16
KS2020/0796-4

444/21
445/21
446/21
447/21

KS2020/1433-5
KS2020/1686-18
KS2020/1905-1
KS2020/2094-9

448/21

KS2021/0003-16

449/21
450/21

KS2021/0003-15
KS2021/0003-18

451/21

KS2021/0003-17

452/21
453/21
454/21
455/21
456/21

KS2021/0062-1
KS2021/0062-4
KS2021/0102-5
KS2021/0102-3
KS2021/0231-2

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

2021: Kungälvs fornminnes och hembygdsförening
Grokareby 3:5, markupplåtelseavtal undertecknat
Underskrivet avtal - Miljöstationer
Skriftlig varning
Avtal om konsulttjänst - Feriejobb
Upplåtelse av allmän platsmark - Byggställning,
Gamla torget 8, Kungälv
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Torsby-Tofta 2:7
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Nereby 5:2
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Tjuvkil 1:9
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Instön 1:422
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av
hushållsavfall för fastigheten Risby 1:12
Förlikningsavtal -Tunstall AB och Kungälvs
kommun
Godkännande av överlåtelse av bostadsarrende och
nyttj. avtal
Avtal - markupplåtelseavtal, Aröd 4:5 andra avtalet
Anstånd La Casita Chilena HB
Anstånd Signalgatans Bageri AB
Anstånd Kungälvs Kök & Bar HB
Tilläggsavtal till avtal om anläggningsarrende inom
del av Marstrand 6:7
Tilldelningsbeslut Upphandling tryckeritjänster
Rollsbo 1:42 upprättande av jordbruksarrende
Nyttjanderättsavtal Skanova Kastellegården 1:46
Ändringskontrakt till avtal om jordbruksarrende för
del av Sanner 1:2 och del av Barkeröd 1:1
Älvebacken, Upphävande parkering och stannade
förbud.pdf
LTF Kaponjärsvägen, parkering avgift
Strandgatan, tillfälligt förbud att parkera och
stanna.pdf
Vendergatan, tillfälligt förbud att parkera och
stanna.pdf
Ramavtal - Kommuniaktionstjänster
Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport
Ramavtal – Kross och grusprodukter
Tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport
Tillfällig nyttjanderättsavtal avseende nyttja områden
för övningar, Hakefjorden

4 Redovisning av delegationsbeslut - KS2018/2047-39 Redovisning av delegationsbeslut : Delegationsbeslut

Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum

2021-05-26

457/21

KS2021/0453-11

458/21

KS2021/0464-2

459/21

KS2021/0500-1

460/21

KS2021/0581-1

461/21
462/21
463/21

KS2021/0663-1
KS2021/0663-2
KS2021/0786-1

464/21

KS2021/0789-1

465/21
466/21
467/21
468/21
469/21
470/21
471/21

KS2021/0833-1
KS2021/0844-1
KS2021/0860-2
KS2021/0862-1
KS2021/0864-3
KS2021/0867-1
KS2021/0882-2

472/21

KS-VR2020/0358-5

473/21
474/21
475/21
476/21
477/21
478/21
479/21
480/21
481/21
482/21
483/21

KS-VR2021/0071-2
KS-VR2021/0072-2
KS-VR2021/0080-2
KS-VR2021/0081-2
KS-VR2021/0083-2
KS-VR2021/0085-2
KS-VR2021/0087-2
KS-VR2021/0089-2
KS-VR2021/0090-2
KS-VR2021/0101-2
KS-VR2021/0101-3

484/21
485/21

KS-VR2021/0105-2
KS2021/0009-7

486/21

KS2021/0009-8

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

Marstrand 6:7 lägenhetsarrende avseende
trädgårdsändamål
Marstrand 6:7 lägenhetsarrende avseende
trädgårdsändamål
Grannemedgivande för komplementbyggnad på
Blåklockan 7
Kärna 67:1, upprättande av anläggningsarrende
avseende restauranglokal, påskrivet avtal
Skälebräcke 1_24, förslag till bostadsarrende
Skälebräcke 1:24 bostadsarrende
Kastellegården 1:23, Avtalsservitut avseende
Elektrisk starkströmsledning/Fiberoptisk ledning i
mark
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan
årskurser i grundskolan från och med 2021/2022
Lokalt kollektivavtal 2021 med lärarnas riksförbund
Avtal - beställning enligt avrop
Anmälan personuppgiftsincident
Avtal – Konsulttjänst GREAT
Beslut om att avslå begäran om allmän handling
Avtal - systematiskt kvalitetsarbete
Svar på remiss om ansökan om tillstånd för borrhål
för bergvärme gällande Marstrand 15:7
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Marstrands Wärdshus, Hamngatan 23
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering
TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot
att nytt slutdatum för första perioden är 4/6-2021
istället för 16/5-2021.
Delegeringsbeslut - beviljas
Delegationsbeslut april 2021 färdtjänst och
riksfärdtjänst. Färdtjänst 35 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Riksfärdtjänst 3 beviljade, 0 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 1 beviljade,
dagvårdsresor 0 beviljade och arbetsresor 0 beviljad.
Delegationsbeslut april 2021 för parkeringstillstånd
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Delegationsbeslut
Sammanträdesdatum

2021-05-26

för rörelsehindrade. Förare 5 beviljade,
medpassagerare 1 beviljad och 0 avslag.

DELEGATIONSBESLUT
KOMMUNSTYRELSEN

5 Information från kommundirektören - :

Denna behandling '5 Information från kommundirektören' har inget tjänsteutlåtande.

6 Månadsrapport - :

Denna behandling '6 Månadsrapport' har inget tjänsteutlåtande.

7 Information - överklagan beträffande länsstyrelsens beslut om Marstrands avloppsreningsverk - KS2020/1316-16 VB: Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21 : VB_ Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Ted Wennerqvist <Ted@swlaw.se>
den 4 maj 2021 11:29
Karin van der Salm; Fredrik Davidsson; Jan Mattsson; Martin Hollertz;
Sten-Ove Dahllöf; Maria Hübinette
Charlotte Bourner
VB: Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21
Vänersborgs TR M 1838-21 Aktbil 7.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Flag for follow up
Har meddelandeflagga

Hej,
För kännedom har MMD beviljat vårt anstånd till den 18 juni med att komplettera överklagandet av
länsstyrelsens beslut om anslutningen av Marstrands ARV till Ryaverket, se bilaga.
Vi har även fått bekräftat att länsstyrelsens beslut angående anslutningen av Kode ARV har vunnit
laga kraft.
Hälsningar
Ted Wennerqvist

______________________________________________
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Norra Hamngatan 18, 411 06 GÖTEBORG
Tel: +46 (0) 31 - 15 14 90

www.swlaw.se
Meddelandet är konfidentiellt och avsett endast för angiven mottagare. Om meddelandet skulle hamnat hos fel adressat ber vi Er kontakta
oss på ovan angiven adress.
Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för oss. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) se www.swlaw.se eller kontakta oss
på kontakt@swlaw.se.
Vi har ett miljöprogram – Tänk på miljön innan Du skriver ut detta e-postmeddelande!

Från: Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen <mmd.vanersborg@dom.se>
Skickat: den 4 maj 2021 10:43
Till: Ted Wennerqvist <Ted@swlaw.se>
Ämne: Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21
Bifogat detta e-postmeddelande finns dokument med viktig information från en domstol eller en
nämnd inom Sveriges Domstolar.
Vad behöver jag göra?
Läs bifogade dokument så snart som möjligt. Där står vad du ska göra och om du ska göra det senast
ett visst datum.
I vissa dokument kan du bli uppmanad att bekräfta att du tagit emot dem. I så fall finns det också
anvisningar för hur du kan göra detta. Det är viktigt att snarast kontrollera ifall du ska bekräfta
mottagandet.
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Personuppgifter
Du kan läsa om vår behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på
www.domstol.se/personuppgifter.
Har du frågor?
Kontakta aktuell domstol eller nämnd - kontaktuppgifter finns på www.domstol.se/vanersborgstingsratt/ och i bifogade dokument. Du kan också svara på detta e-postmeddelande. Ange alltid
målnummer vid kontakt.
Målnummer: M 1838-21
Dokument: Föreläggande MMD, Aktbilaga 7, DokId 519099
Vänliga hälsningar
Sveriges Domstolar
www.domstol.se

Attached to this e-mail, you will find one or more documents containing important information from
a court or board that forms part of the Swedish Court System.
What do I need to do?
Please read these documents as soon as possible. Within the documents you will find instructions
regarding what actions you are required to take and by what date. In certain cases, you are required
to actively confirm that you have received the documents. If confirmation is required, please follow
the instructions given. It is important that you check as soon as possible whether a confirmation is
required.
Your personal data
For more information regarding the processing of your personal data please visit our website
www.domstol.se/personuppgifter.
Do you have any questions or need more information?
Please feel free to contact the court or the board directly. Contact information may be found at
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/, or within the documents attached to this e-mail. It is also
possible to reply to this e-mail.
When contacting the court or board, please state the case number.
Case number: M 1838-21
Document: Föreläggande MMD, Aktbilaga 7, DokId 519099
Kind regards

The Swedish Court System
www.domstol.se
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

Aktbilaga 7
Mål nr. M 1838-21
R3

FÖRELÄGGANDE
2021-05-04

GRYAAB AB genom

Advokat Ted Wennerqvist

Parter: GRYAAB AB ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Målet gäller: överklagande av länsstyrelsens beslut 2021-04-08 dnr 555-509-2021, angående
förbud mot att genomföra den anmälda ändringen av
Ett överklagande ska innehålla bl.a. uppgifter om det beslut som överklagas, i vilken del det
överklagas och den ändring i beslutet som yrkas, grunderna för överklagandet och i vilket
avseende skälen för beslutet är oriktiga, samt de bevis som åberopas och det som ska styrkas
med varje särskilt bevis (7 § lagen (1996:242) om domstolsärenden).
Anstånd för att komplettera överklagandet har begärts till den 18 juni 2021.
Komplettera ert överklagande

Överklagandet innehåller alltså inte allt som behövs. Domstolen medger därför inget anstånd
utan förelägger er i stället att komplettera överklagandet med följande:
- Ange grunderna för yrkandet, dvs. varför beslutet ska ändras.
- Ange och ge in den bevisning som åberopas och ange vad som ska styrkas med
varje bevis. Om handlingen tidigare getts in till länsstyrelsen behöver den inte ges in på nytt.
Kompletteringen ska ha kommit in till domstolen senast den 18 juni 2021. Om den inte
kommer in i tid kan domstolen komma att pröva målet på de uppgifter som finns hos
domstolen, eller besluta att inte ta upp målet till prövning.
När ni skickar in kompletteringen

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem på
ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular.
Uppge ert namn, målnummer M 1838-21 och det telefonnummer som ni kan nås på. Lämna
också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.
Har ni frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 0521-270 388.
Susanne Lindblad

Dok.Id 519099

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Hamngatan 6
Telefon
0521-27 02 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

E-post
mmd.vanersborg@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vanersborgs-tingsratt/
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1 Anslutning av Marstrands avloppsreningsverk till
Ryaverket, Gryaab AB
1.1 Anmälan avser (sammanfattning)
Denna anmälan enligt 1 kap. 11§ miljöprövningsförordningen (2013:251), avser en anslutning till
Ryaverket i Göteborgs kommun av delar av Kungälvs kommuns verksamhetsområde för vatten och
avlopp1. De delar som avses i denna anmälan är de VA-verksamhetsområden som i dagsläget ansluter
till avloppsreningsverket i Marstrand (reningsverket) samt en utökning av verksamhetsområdena i
denna del av kommunen. Med ”anslutning av reningsverk” i denna anmälan avses anslutning av de
VA-verksamhetsområden som idag betjänas av reningsverket samt de nytillkommande verksamhetsområden som kommunen inrättar i samband med anslutning av enskilda avlopp och nybyggnation.
Kungälvs kommun (Kungälv) har varit delägare i Gryaab AB (Gryaab) sedan bolaget bildades och
redan idag avleds och behandlas avloppsvatten från stora delar av kommunen på Ryaverket.
Reningsverket i Diseröd är ett av de reningsverk som redan tidigare räknats in i Ryaverkets ökade
belastning till 2030. En anmälan för anslutning av Kode reningsverk lämnas in samtidigt med denna
anmälan.
Det avloppsvatten som idag leds till Marstrands reningsverk från Marstrandsön, Koön och Klåverön
samt enskilda avlopp på Instön, Vrångholmen, Nordön, Tjuvkil m fl. kommer att avledas via
överföringsledningar till Vävra. Från Kastellgården leds vattnet under Nordre älv för att på Hisingssidan ansluta till Gryaabs tunnel för överföring till Ryaverket. Marstrands reningsverk bedöms komma
att avvecklas och avloppsvattnet överledas till Ryaverket 2030.
Inledningsvis bedöms antalet pe som ansluts uppgå till 5 100 pe.
År 2036 när Ryaverkets miljötillstånd upphör bedöms antalet anslutna från Marstrand med tillhörande
VA-verksamhetsområden vara ca 7 800 pe. Bedömningen är att en anslutning till Ryaverket enligt
gällande miljötillstånd är möjlig fram till 2036. Enligt den åtgärdsplanering som nu inletts på Gryaab
förväntas nya reningsanläggningar vid Ryaverket vara färdiga för idrifttagning vid denna tidpunkt. De
nya anläggningarna ska ha kapacitet att behandla avloppsvatten från befolkningen i hela Göteborgsregionen i ett tidsperspektiv fram till 2055.
Inom tidsramarna för miljötillståndet, beslutat 2020, avses inte endast avloppsvattnet från Marstrands
reningsverk komma att överledas till Ryaverket. Kungälvs kommun avser även att avveckla och
överföra avloppsvattnet från Kode reningsverk samt Bollebygds kommun göra motsvarande avseende
Bollebygds och Olsfors reningsverk. I avsnitt 8 görs en genomgång av förutsättningarna för att
avloppsvattnet från alla de fyra avloppsreningsverken som anmäls samtidigt (Kode, Bollebygd,
Olsfors, Marstrand), till sin omfattning kan rymmas inom det nya miljötillståndet.

1

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se

3(18)

7 Information - överklagan beträffande länsstyrelsens beslut om Marstrands avloppsreningsverk - KS2020/1316-16 VB: Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21 : Anmälan Marstrand 2020-12-18

2020-12-15

4(18)

2 Administrativa uppgifter
Gryaab, mottagare
Anläggningens namn:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Anläggningsnummer:
Besöksadress:
Utdelningsadress:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefon/mobil:
E-post:
Anslutande anläggningens namn:
Anläggningsnummer:
Kontaktperson:

Gryaab AB, Ryaverket
Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9 i Göteborgs
kommun
Fastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad
1480–1131
Norra Fågelrovägen 3
Gryaab AB, Box 8984, 40274 Göteborg
556137–2177
Fredrik Davidsson
Titel: Uppströmsansvarig
0705-79 74 88
fredrik.davidsson@gryaab.se
Marstrands avloppsreningsverk,
Kungälvs kommun
1482-102
Kim Särvegård
Titel: Verksamhetsledare

3 Anmälan avser
3.1 Omfattning och avgränsning
Denna anmälan omfattar en bedömning av en möjlig anslutning av Marstrands reningsverk och vad
konsekvensen för Ryaverkets miljötillstånd blir.
Anmälan omfattar inte nya överföringsledningar inom aktuell kommun och inte heller placering och
påverkan av nya pumpstationer. Kungälvs kommun ansvarar även för begränsning av tillskottsvatten
och eventuella nya bräddpunkter som uppstår i samband med nya ledningsdragningen.
Gryaabs insatser för alla delar av ledningssystemet som leder till Ryaverket sker enligt villkor 6 i
miljötillståndet beslut 2020-01-29 (miljöprövningsdelegationen/länsstyrelsens Dnr 551-29583-2017).
Vid bedömningen av påverkan på vattenrecipienterna har utgångspunkten varit de faktiska utsläppen
2015-2019. Dessa halter och mängder har sedan extrapolerats till utsläpp motsvarande den
prognosticerade befolkningsutvecklingen fram till 2030 och 2036. Förutsättningen har varit att samma
reningskapacitet bibehålls vid reningsverket fram till dessa tidpunkter.
Det bör beaktas att det under tiden fram till 2036 kommer ske många små eller stora förändringar av
Ryaverkets belastning. Eftersom Gryaab är i ett skede där framtida anläggningar dimensioneras är det
angeläget att belastningar och flöden fram till 2036 och därefter är hållbara i förhållande till
investeringarna som görs på Ryaverket, ledningsnäten och i förhållande till de utsläpp som sker till
recipienterna. Exempel som innebär förändringar av belastningen är att tillåta köksavfallskvarnar, att
övergå till lokalt omhändertagande av vattenverksslam, reglering av annan organisk belastning från
enskilda avlopp och industri genom att ta ut avgifter för merkostnader av behandling.

7 Information - överklagan beträffande länsstyrelsens beslut om Marstrands avloppsreningsverk - KS2020/1316-16 VB: Brev från Vänersborgs tingsrätt i M 1838-21 : Anmälan Marstrand 2020-12-18

2020-12-15

5(18)

Förändringar som kan påverka flödena och därmed reningseffekten och möjligheten att rena en stor
andel av avloppsvattnet i regionen är pågående och planerade åtgärder mot tillskottsvatten, skyfallsåtgärder, modernisering i samband med stadsomvandling och åtgärder för att reducera lokal
bräddning. Hur stor påverkan dessa åtgärder och förändringar ger totalt sett kan inte beräknas med det
underlag som finns idag och tas inte vidare hänsyn till i denna anmälan.

3.2 Tidplan för anslutning
Anslutningen av Marstrands reningsverk planeras ske så snart överföringen av avloppsvatten till
Ryaverket är möjlig vilket bedöms vara ca 2030.

4 Gällande beslut
4.1 Gällande miljötillstånd för Ryaverket
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 29 januari 2020
(Dnr 551-29583-2017) att ge Gryaab AB nytt miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Ryaverkets
reningsverk med tillhörande anläggningar såsom ledningar och tunnlar m.m. Miljötillståndet gäller
t.o.m. den 31 december 2036.
Miljötillståndet omfattar behandling av avloppsvatten med ett innehåll av föroreningar om högst
1 850 000 personekvivalenter, som 90-percentil av den under året uppmätta maximala genomsnittliga
veckobelastningen samt biologisk behandling av maximalt 25 000 ton externt organiskt icke-farligt
avfall per år.
Enligt villkor 1 i miljötillståndet, det s.k. allmänna villkoret, gäller att om inte annat följer av övriga
villkor ska verksamheten bedrivas i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna
och i övrigt åtagit sig i ärendet.
Miljöprövningsdelegationen har i sin bedömning i miljötillståndet förtydligat innebörden i det
allmänna villkoret på så sätt att tätorterna Älvängen, Hindås, Rävlanda-Hällingsjö, Diseröd samt
Sjövik eller motsvarande belastning inom delägarkommunerna till Gryaab AB, får anslutas till
Ryaverket utan ytterligare åtgärder. Om det blir aktuellt att ansluta ytterligare tätorter av betydelse
inom delägarkommunerna eller i andra kommuner i framtiden så krävs det enligt miljöprövningsdelegationen minst en anmälan till tillsynsmyndigheten, för att bedöma om belastningsökningen ryms
inom Ryaverkets miljötillstånd.
Därav denna anmälan om anslutning av Marstrands reningsverk.

4.2 Gällande miljötillstånd för Marstrands avloppsreningsverk
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut 2013-12-11,
Befintlig och utökad verksamhet vid Marstrands reningsverk beläget på fastigheten Marstrand 6:7.
Miljötillståndet omfattar en belastning om maximalt 6 000 pe.
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5 Anslutning av Marstrands avloppsreningsverk
Upptagningsområdet för Marstrands reningsverk är tätorten Marstrand på Koön och Marstrandsön
samt Klåverön. Externslam tas emot från båttrafiken vid två pumpstationer, Turistens PSTN samt
Fiskhamnens PSTN.

5.1 Kommunens framtida VA försörjning
Kungälvs kommun har beslutat att ansluta alla kustsamhällen inom kommunen till det kommunala VA
nätet med avsikten att leda allt insamlat avloppsvatten till Ryaverket. Detta innebär att reningsverken i
Marstrand och Kode avvecklas. Kommunen såg också att invånarantalet och antalet anslutna till
kommunalt VA förväntades öka i större takt än tidigare. Kommunen har många pågående och
godkända detaljplaner som väntar på att kunna nyttjas.
En upprustning av va-systemet i västra Kungälv innebär även att kommuninvånarna får tillgång till
dricksvatten av hög kvalitet. I dagsläget är de hänvisade till större eller mindre lokala vattenkällor
vilket periodvis varit problematiskt med hänsyn till tillgång och kvalitet.
Nuvarande situation på reningsverket på Marstrand begränsar kommunens möjlighet till framtida
exploatering på Marstrand. Under sommaren ökar vattenförbrukningen och även avloppsvattenavrinningen i området.
För att möta en framtida befolkningsökning samt en anslutning av boende på Instön till va-nätet
behöver reningsverket på Marstrand uppgraderas. Behovet av uppgradering av reningsverket och
framtida investeringar i ledningsnätet i området mellan Marstrand/Koön och Ytterby medförde att
Kungälvs kommun tillsammans med Sweco utredde förutsättningarna för strategisk bedömning av
lämpligast sätt att hantera framtida avloppsvatten från bebyggelse på Marstrand.
Två huvudstrategier jämfördes:
• Behålla och uppgradera reningsverket: i denna strategi utreddes reningsverkets möjlighet att
uppgraderas till 9 999 pe eller 15 000 pe.
• Avveckla reningsverket och avleda avloppsvattnet via redan planerat ledningssystem till
Gryaab.
Mätdata från Kungälvs kommun på inkommande flöde till Marstrands avloppsreningsverk visar att
under juli månad 2014-2016 har medelflödet vid torrväder varit ca 10 l/s med toppar på
ca 15 l/s. I utredningen bedömdes belastningen till reningsverket under högsommarveckor till
ca 10 000 pe.
På Marstrand råder brist på färskvatten så eventuella nya processteg får inte förbruka så mycket
färskvatten vilket ger en begränsning i uppgraderingen av reningsverket. De konkreta åtgärder som
krävs för en utbyggnad är främst en optimering av den existerande reningsprocessen. Ett identifierat
problem sommartid, vid höga belastningar, är slamhanteringen. Den förstärks med mekanisk
förtjockare inklusive polymerberedare, eventuellt större volymer för slambuffert, eventuellt ökad
centrifugeringskapacitet samt 1 stor slamcontainer (20 m3). För detta krävs ombyggnad. Dessutom kan
styrningen av slamhanteringen förbättras och automatiseras.
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Byggtiden för uppgradering av Marstrands reningsverk har översiktligt bedömts till ca 2 år. Under
förutsättning att en avloppsvattenlösning mellan Marstrand och Vävra är på plats 2027, är strategierna
likvärdiga. Detta bedöms vara möjligt om utbyggnad sker etappvis. Risken för förseningar bedöms
dock som större vid utbyggnad av reningsverket än vid ledningsutbyggnad på grund av en mer
komplex tillståndsprocess.
Det andra alternativet är att det avloppsvatten som idag leds till Marstrands reningsverk från
Marstrandsön, Koön och Klåverön avleds via överföringsledningar till Vävra och därefter vidare till
pumpstationen vid Kastellgården där det pumpas under Nordre Älv och leds in på Gryaabs ledningsnät
för överföring till Ryaverket.
Miljöpåverkan förbättras likvärdigt i båda strategierna jämfört med idag på grund av minskade
bräddningar och bättre vattenkvalitet.
Investeringsnivån för de studerade strategierna är likvärdiga. Dock skiljer sig den årliga kapitaltjänstkostnaden åt till fördel för avveckling av reningsverket. Detta beror främst på att den normala
avskrivningstiden är dubbelt så lång för ledningarna jämfört med reningsverket. Utifrån Kungälvs
kommun nuvarande investeringsperioder, kan en investering tidigast ske 2025.
Slutsatsen var att bästa lösningen var avledning av avloppsvattnet via överföringsledningar till Gryaab
och behandling av vattnet i Ryaverket. Därmed bör Marstrands reningsverk avvecklas så fort planerat
ledningssystem byggs ut och möjliggör anslutning.

5.2 Befolkningsprognos
5.2.1

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har tagit fram en prognos för befolkningsutvecklingen 2019-2036 för området där
Marstrands avloppsreningsverk ingår. I denna prognos tar kommunen höjd för en betydande expansion
samtidigt som ett stort antal enskilda avlopp ska anslutas till det kommunala nätet. Fram till 2036
planeras 1 089 hushåll motsvarande 3 267 personekvivalenter (pe) ha anslutits i samband med att nya
ledningar för vatten- och avlopp anläggs.
De hushåll som har enskilda avlopp belastar redan idag Ryaverket genom leverans av insamlat slam
från trekammarbrunnar, slutna tankar och andra mindre reningsanläggningar till Gryaabs
slamtömningsstation.
Nybyggnation står för ytterligare 3 171 pe och befintlig befolkning som redan är ansluten till
reningsverket i Marstrand utgör 1 400 pe. Prognosen ligger till grund för den befolkningsutveckling
som anmälan grundas på. Befolkningsutvecklingen har sammanställts i Tabell 1.
Prognosen bör anses som en angivelse av maximal befolkningstillväxt i kommunen. Den förutsätter att
alla översiktsplaner/detaljplaner antas och att det leder till nybyggnationer samtidigt som ett stort antal
enskilda avlopp ska hinnas med att anslutas. Den bör därför i första hand jämföras med det tal som
anges i tätbebyggelsens storlek för Ryaverket.
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Tabell 1 Tillkommande befolkning (ackumulerade pe) vid anslutning av Marstrands reningsverk till Ryaverket.

År
2027
2030

Marstrands
reningsverk
pe
1 392
5 075

2036

7 838

5.2.2

Reningsverket ansluts

Gryaab

Det miljötillstånd som Miljöprövningsdelegationen meddelade sträcker sig fram till 2036-12-31. För
perioden 2030-2036 finns ännu inte någon prognos framtagen. Utgångspunkt i denna anmälan är att
befolkningsutvecklingen fortsätter i den takt som prognosticerades i tillståndsansökan för Ryaverket.
Det skulle innebära en ansluten befolkning på 955 000 fysiska personer 2036.
I belastningsberäkningarna (Bilaga 1) har en BOD tillförsel på 73 g per dygn och ansluten person
använts. Industritillförseln är därmed inkluderad i enlighet med beräkningarna som utgjorde underlag
för ansökan 2017.
Nya mer genomarbetade befolkningsprognoser kommer att redovisas inom ramen för utredningarna
som följer av villkor 22 i Gryaabs miljötillstånd beslutat 2020.

5.3 Den tillkommande anslutningen relativt omfattningen av Ryaverkets
miljötillstånd 2020
Bedömningen är att Marstrands reningsverk ryms med god marginal inom miljötillståndets ramar för
tätbebyggelsens storlek och den maximala genomsnittliga veckobelastningen.
5.3.1

Tätbebyggelsens storlek

Tätbebyggelsens storlek är angiven till 1 300 000 pe i miljötillståndet. I det innefattas fysiska personer
bosatta i området, industri, turister, in- och utpendling. Det finns en betydande marginal i denna del av
miljötillståndets omfattning. Även om ansluten befolkning ökar till 955 000 pe 2036 så ryms en
anslutning med ytterligare ca 8 000 pe från Marstrand till 2036 väl inom tillståndsgiven ram för
tätbebyggelsens storlek. Vid en anslutning av Marstrand kommer det fortfarande att finnas en marginal
på 169 000 pe innan taket 1 300 000 pe uppnås.
5.3.2

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Om befolkningen ökat till ca 1 000 000 anslutna till 2036 finns det fortfarande god marginal till den
tillståndsgivna maximala genomsnittliga veckobelastningen på 1 850 000 pe. Är befolkningen
955 000 pe beräknas 90-percentilen av max gvb kunna bli 1 528 000 pe vid en kvot på 1,6,
se Bilaga 2. Vid de förutsättningar för befolkningstillväxt och anslutningar som anmälan utgår från
bedöms marginalen vara ca 300 000 pe till den tillståndsgivna maximala genomsnittliga
veckobelastningen. Tillkommer Marstrands reningsverk med omgivningar med ytterligare
ca 12 800 pe (8 000 pe x 1,6) ryms det väl inom marginalen till belastningstaket.
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6 Förväntade miljöeffekter av anslutningen
6.1 Lokalisering av Marstrands avloppsreningsverk
Upptagningsområdet för Marstrands reningsverk är tätorten Marstrand på både Koön och
Marstrandsön samt Klåverön. Marstrands reningsverk ligger på Koön med Marstrandsön belägen
sydväst om reningsverket. Fastigheten utgör en del av fastighetsbeteckningen Marstrand 6:7.
Utsläppspunkten för renat avloppsvatten ligger på ca 21 m djup och mynnar strax väster om
Björketångsudden. Utloppsledningen är ca 800 m lång och är försedd med diffusor de sista metrarna
för att fördela utsläppet.

Figur 1 Marstrands reningsverk på Koön. Källa: Kungälvs kommun

Klagomål har inkommit avseende lukt från reningsverket samt på transporterna av slam. Närmaste
bostadshus ligger ca 150-200 m från reningsverket i sydlig och sydostlig riktning.
Reningsverket angränsar till naturreservatet Marstrand. Natura 2000-området Sälöfjorden, som
omfattar stora delar av Kungälvs kommun och Öckerö kommuns norra skärgård, ligger ca en
kilometer söder om utsläppspunkten. Närmaste badplatser ligger ca 400 m i ostlig, sydostlig riktning
från utsläppspunkten. Övriga skyddsvärda vatten- och naturmiljöer redovisas i Bilaga 3.
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Konsekvens

En avveckling av Marstrands reningsverk medför att det inte släpps ut något behandlat vatten lokalt i
recipienten. Se vidare i avsnitt 6.4 avseende påverkan på recipienterna.
Boende i omgivningen har påtalat störningar framförallt i form av lukt från verksamheten. En
avveckling av reningsverket skulle innebära minskade störningar för omgivningen och
rekreationsmöjligheterna bedöms kunna förbättras om reningsverket avvecklas.
Den ökade mängden till Ryaverket är marginell och kommer inte medföra en ökad påverkan för
omgivningen.

6.2 Tillskottsvatten och bräddningar
6.2.1

Tillskottsvatten från Marstrand

Marstrandsön och Koön delades in i mindre områden för några år sedan. Detta för att kunna
genomföra flödesmätningar och därefter prioritera områden där det konstaterades att det var stora
mängder tillskottsvatten. Alla fastigheter Figur 2 är kontrollerade och många hade stora brister såsom
felkopplade stuprör, brunnar samt inläckage/överläckage på serviserna. Huvudledningar, serviser och
brunnar har också brister och ett flertal av dessa är åtgärdade, men långt ifrån alla.
På Marstrandsön saknas i vissa fall dagvattenledningar och därmed också dagvattenserviser till
fastigheter. Detta behöver åtgärdas. Krav har ställts på fastighetsägare att åtgärda brister/felkopplingar
och detta arbete pågår. En åtgärdsplan på ledningsnätet behöver tas fram, då alla åtgärder inte kan
utföras som akut. På Koön finns dagvattenledningar och serviser åt alla fastigheter.

Figur 2 Inventerade fastigheter på Marstrandsön och Koön avseende minskning av tillskottsvatten.
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Andelen tillskottsvatten i inkommande avloppsvatten i Marstrands reningsverk var mellan 68 och 75%
2015 till 2019. Den befolkningsökning som prognosticeras bygger på nybyggnation samt anslutning
av enskilda avlopp genom nya avloppsledningar. Samtidigt pågår ett arbete med att åtgärda
tillskottsvatten. Bedömningen är därför att andelen tillskottsvatten kommer att minska. I
beräkningarna av tillkommande flöden till Ryaverket har andelen tillskottsvatten satts till 67% för
tiden fram till 2036.
6.2.2

Bräddningar vid Marstrands avloppsreningsverk

Antal avloppspumpstationer på ledningsnätet vid Marstrand är 11 st. Det finns en åtgärdsplan för
ledningsnätet som tillhör Marstrands reningsverk som är inlämnad till och godkänd av tillsynsmyndigheten. För att förebygga driftstörningar på reningsverk, pumpstationer och ledningsnät sker
varje år en genomgång och uppdatering av kommunens planerade VA-projekt. I Tabell 2 redovisas
bräddningar för åren 2015 till 2019.
Tabell 2 Bräddningar som skett 2015 till 2019 vid Marstrands reningsverk.

Vid Marstrands reningsverket,
m3/år
(% av totalt flöde)
På ledningsnätet, m3/år
(frekvens ggr/år)

2015

2016

2017

2018

2019

157
(0,06)

4 208
(1,5)

7 630
(2,5)

3 584
(1,4)

6 318
(2,0)

145,5
(-)

880
(26)

454
(48)

2 212
(28)

2 492
(35)

Bräddningar som sker vid reningsverket och på ledningsnätet får idag betraktas som små, och väntas
inte öka.
6.2.3

Ryaverket

Avloppsvatten från Marstrands reningsverk kommer att avledas via överföringsledningar till Vävra
och därefter vidare till pumpstationen vid Kastellgården där det pumpas under Nordre älv in på
Gryaabs ledningsnät för överföring till Ryaverket. I Figur 3 visas en schematisk bild över
ledningsnätet för överföring till Ryaverket från delägarkommunerna.

Figur 3 Ledningsnät för överföring till Ryaverket.
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Konsekvens

En anslutning till Ryaverket innebär inte att arbetet med bräddningar och tillskottsvatten i Kungälvs
kommun avstannar. Kommunen kommer som beskrivs ovan fortsätta arbete med dessa flöden för att
de ska minska.
Åtgärder vid Kastellgården kommer utföras av Kungälvs kommun för att kunna öka överföringskapaciteten.

6.3 Utsläpp till recipient
6.3.1

Utsläpp från Marstrands reningsverk

Föroreningsmängderna i utgående vatten till recipienten har beräknats utifrån inkommande flöde och
uppmätta värden i utgående vatten mellan åren 2015 och 2019, se Tabell 3. För 2030 respektive 2036
är utsläppsmängderna beräknade genom extrapolering. Medelvärdet av de uppmätta mängderna för
2015-2019 har multiplicerats med avloppsvattenmängden från den befolkning som maximalt antas
vara ansluten till Ryaverket från Marstrands reningsverk 2030 respektive 2036.
Flöden för 2030 och 2036 är beräknade utifrån schablonvärdet 160 liter per personekvivalent och dygn
och påslag av kvot för tillskottsvatten.
Tabell 3 Flöden och mängder i utgående vatten, Marstrands reningsverk.

Flöden, m3
BOD7, ton
Fosfor, ton
Kväve. Total, ton
6.3.2

2019
322 000
1,5
0,04
6

2030
901 000
5,6
0,2
18

2036
1 188 000
8,6
0,3
28

Utsläpp och villkorsuppfyllnad för Ryaverket

De processförbättringar som åstadkommits för Ryaverkets biologiska rening sedan underlaget till
tillståndsprövningen togs fram innebär att kapaciteten för att ta emot och rena avloppsvatten biologiskt
har ökat från ca 8,5 till ca 9 m3/s.
För att uppskatta effekten av de nya anslutningarna på reningsresultaten vid Ryaverket har modellberäkningar utförts med utgångspunkt i den befolkning som maximalt kommer att anslutas och
mängden avloppsvatten som det genererar, se Bilaga 2. Beräkningarna har genomförts med samma
modeller som användes vid beräkningar av reningsresultat vid den senaste tillståndsprövningen av
Ryaverket. I beräkningarna ingår sammantaget tillförseln från samtliga fyra reningsverk som nu
ansöker om anslutning, se vidare avsnitt 8. Enskilda beräkningar har inte gjorts eftersom påverkan på
Ryaverkets utsläpp vid anslutning av alla fyra reningsverken är liten och slutsatserna nedan utgår från
det samlade resultatet.
Några olika scenarier har satts upp där reningsresultaten 2030 respektive 2036 beräknats för det fall
anslutning sker respektive ingen anslutning sker. Hänsyn har tagits till den ökade kapaciteten för
reningsprocessen och de förväntade flödesökningarna i regionen.
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Belastningsökningen motsvaras i hög grad av de processförbättringar som gjorts, särskilt under år med
normala eller höga flöden. Halter i utgående vatten beräknas alltid vara under haltvillkoren. De
utgående mängderna på treårsbasis underskrider begränsningsvärdet även under en treårsperiod med
höga flöden motsvarande den värsta treårsperioden de senaste 15 åren.
Den ökade kapaciteten innebär att Gryaab kan ta emot och rena avloppsvatten från prognosticerad
befolkning 2030 och 2036 i Marstrand, utan att utsläppta mängder skiljer sig nämnvärt från vad som
angavs inför tillståndsprövningen av Ryaverket och utan att haltvillkor eller mängdvillkor överskrids.
6.3.3

Konsekvens

Om en anslutning inte genomförs medför det att reningsverket i Marstrand måste byggas ut för att
motsvara planerad befolkningsökning enligt kommunens VA-strategi. Ett omtag kommer medföra att
mer tid går åt innan några nya åtgärder kommer kunna genomföras. Fram till dess att utbyggnaden
slutförts kommer inte planerat bostadsbyggande i kommunen kunna genomföras. Konsekvenserna för
Kungälvs kommun blir således mycket negativa och omfattande.
De planerade anslutningarna av ca 1 100 enskilda avlopp kommer heller inte kunna genomföras om
inte överföringsledningarna till Vävra utförs.
Konsekvenserna för Ryaverket bedöms som små vid en anslutning av Marstrands reningsverk.

6.4 Recipientpåverkan
Medins Havs och vattenkonsulter har genomfört en utredning om utsläppens påverkan på
Marstrandsfjorden. Utredningen redovisas i sin helhet i Bilaga 3.
Genomgånget material visar att höga naturvärden finns i aktuellt område med flera skyddsvärda arter
och naturtyper, t.ex. ålgräsängar, blåmusselbankar och grunda skyddade vikar. Områdena berörs även
av flera olika lagstadgade skydd. Bland annat finns Natura 2000-områden, riksintresse för naturvård
och naturreservat.
Stora mängder kväve från Marstrands reningsverk och enskilda avlopp belastar Marstrandsfjorden
relativt de mängder från landkällor som anges av SMHI. Det är inte minst enskilda avlopp som bidrar
till detta. Enligt beräkningarna kommer kvävemängderna till Marstrandsfjorden nära nog att
fördubblas till 2030 och sedan fortsätta öka till 2035.
Miljökonsekvenstypen övergödning, baserat på de två kvalitetsfaktorerna bottenfauna samt näringsämnen har varit avgörande för vattenförekomstens klassning av ekologisk status.
6.4.1

Konsekvens

Den befolkningstillväxt som planeras i Marstrand med omgivningar och anslutning av enskilda avlopp
riskerar medföra en försämring av förhållandena i Marstrandsfjorden om tillkommande utsläpp
fortsätter ske och under de förutsättningar som gäller för närvarande.
En omledning av utsläppen från Marstrands reningsverk och den stora mängd enskilda avlopp som
också ansluts, innebär bättre förutsättningar för Marstrandsfjorden att uppnå god ekologisk status.
Därtill skyddas bättre skyddsvärda och biologisk viktiga habitat såsom t.ex. ålgräsängar.
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Anslutning till Ryaverket ryms inom de villkor på halter och mängder som beslutats och påverkar inte
de recipientbedömningar som beskrivs i miljötillståndet från 2020.

6.5 Hushållning med naturresurser
I Tabell 4 visas förbrukning av kemikalier, energi och transporter per pe för Marstrands reningsverk
samt Ryaverket 2019.
Tabell 4 Resursförbrukning per personekvivalent (pe) för Marstrand reningsverk respektive Ryaverket 2019.

BOD7belastning

Marstrand 2019

pe
3 226

Ryaverket 2019

883 579

Kemikalieförbrukning

Ekoflock 90
Polymer
Järnsulfat och
Pac
Polymer slam

kg/
pe
55
0,7
4,2
0,3

Energiförbrukning
kWh/
pe
251

Transporter

62 (el)
15 (fjärrvärme)

0,2*

antal/
100 pe
4

*Ryaverket 2015

6.5.1

Fällningskemikalier

De kemikalier som hanteras i större mängder i Marstrands reningsverk är framför allt
fällningskemikalier (aluminiumklorid) och polymer. För den kemiska fällningen används
polyaluminiumklorid.
På Ryaverket nyttjas järnsulfat, polyaluminiumklorid och polymer.
6.5.2

Energi

Vid Marstrands reningsverk används elenergi i huvudsak för drift av biosteg samt pumpning av
avloppsvatten. Under 2019 förbrukade reningsverket ca 370 MWh, vilket motsvarar ca 250 kWh per
pe.
Värmen i avloppsvattnet från Ryaverket utvinns vid en värmepump som ägs av Göteborg Energi.
Där utvinns värme ur avloppsvattnet för tillförsel till fjärrvärmenätet. Efter att Göteborg
Energi använt vattnet leds det tillbaka till Ryaverket och ut i utloppstunneln.
6.5.3

Slam

Slammet som produceras vid Marstrands reningsverk stabiliseras genom syresättning. Detta
underlättar slamavvattningen och reducerar lukt. Slammet körs till Heljestorp för vidareförädling,
kompostering.
Slam från Ryaverket rötas på plats vilket minskar transportbehovet. Den framställda gasen nyttjas som
fordonsbränsle genom Gryaabs samarbete med Göteborg Energi. Då Gryaab är anslutna till Revaq och
följer deras krav kan rötresten användas som växtnäringsämne.
6.5.4

Transporter

Transporter till och från reningsverket sker dagligen med olika typer av fordon. Tyngre fordon
används för transport av slam och kemikalier som t.ex. fällningskemikalie och polymer. Totalt sker
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ca 60 transporter till reningsverket per år. Till och från anläggningarna sker även viss mängd
personbilstransporter.
Antalet transporter per ansluten personekvivalent vid Ryaverket är mycket låg, 0,2 (2015) jämfört med
4 transporter per pe i Kode.
6.5.5

Konsekvens

Det finns stora vinster ur resurshushållningssynpunkt med en anslutning till Ryaverket. Samtliga
parametrar som jämförts, energi, kemikalier och transporter, minskar avsevärt per pe vid en
sambehandling på Ryaverket.
Även resurshushållningen genom tillvaratagande av avloppsslammets energi och näringsinnehåll
förbättras. Biogasen som produceras vid Ryaverket används som fordonsbränsle och ersätter därmed
fossila bränslen. Näringsinnehållet i slammet tillvaratas genom återföring till jordbruksmark inom
ramen för Revaqcertifieringen.
Tunga transporter till och från reningsverket på Koön kommer att försvinna. Det kommer fortsatt ske
persontrafik för bevakning och underhåll.

7 Samlad bedömning
Bedömningen är att mängden uppsamlat avloppsvatten från Marstrands reningsverk ryms väl inom
den totala mängd som varit utgångspunkten i tillståndsansökan för Ryaverket och som redovisats i
ansökan i form av beräknade reningsresultat och utsläppta halter och mängder. Detta gäller även för
den befolkningsökning som kan förväntas för Marstrandunder den tid som Gryaabs miljötillstånd
gäller, dvs. till utgången av 2036. Tillskottet från Marstrands reningsverk kommer medföra en ökning
av utsläppen från Ryaverket med ca 1,1%, baserat på BOD7 jämfört med om ingen anslutning sker.
Anslutningen av reningsverket kommer inte ha någon inverkan på Gryaabs möjligheter att innehålla
de utsläppsvillkor m.m. som fastställdes i miljötillståndet 2020 för Ryaverket.
En anslutning till Ryaverket kommer medföra att ca 1 100 enskilda avlopp som idag inte är anslutna
kan kopplas på de nya överföringsledningarna och därmed minskas belastningen från dessa på
recipienterna. Ett avslag på anslutningen för Marstrands reningsverk innebär framför allt att enskilda
avlopp inte kommer att anslutas till den kommunala va-anläggningen.
En överledning av avloppsvatten för behandling på Ryaverket innebär även att utsläppen av det
behandlade vattnet flyttas från Marstrandsfjorden till Rivöfjorden i Göta älvs mynning.
Anslutning av Marstrands reningsverk till Ryaverket bedöms medföra förbättrade möjligheter att
uppnå god ekologisk status i Marstrandsfjorden. Anslutningen ger även långsiktiga förbättringar av
vattenkemiska förhållanden i kustvattnet samt bedöms medföra förbättringar för känsliga arter och
habitat (till exempel ålgräs och grunda skyddade vikar) i Marstrandsfjorden.
En överföring till Ryaverket ger vinster i resurshushållningen då förbrukningen per pe är och blir
mycket lägre på Ryaverket. Behovet av tunga transporter kommer att minska som helhet.
Slammet kommer att kunna spridas på jordbruksmark då verksamheten vid Ryaverket är Revaqcertifierad och från rötningen utvinns biogas.
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En gemensam rening av avloppsvatten vid Ryaverket ger även vinster genom större resurser för så väl
driftsäkerhet, processförbättringar, övervakning och riskbegränsning.
En upprustning av va- systemet i västra Kungälv innebär även att kommuninvånarna får tillgång till
dricksvatten av hög kvalitet. I dagsläget är de hänvisade till större eller mindre lokala vattenkällor
vilket periodvis varit problematiskt med hänsyn till tillgång och kvalitet.
Om en anslutning inte medges medför det att ett nytt miljötillstånd måste sökas för Marstrands
reningsverk. Därmed kommer Kungälvs kommuns planering avseende utvecklingen av infrastruktur
för vatten- och avlopp att försenas avsevärt i jämförelse med den planering som redovisas i denna
anmälan. Ett avslag på anslutningen för Marstrands reningsverk innebär att ett nytt miljötillstånd
behöver sökas för reningsverket för att kunna hantera turism och bebyggelseexpansion inom området
samt anslutning av enskilda avlopp.

8 Möjlighet att ansluta Bollebygd, Olsfors, Kode och
Marstrands avloppsreningsverk inom omfattningen för
Ryaverkets miljötillstånd
8.1 Tätbebyggelsens storlek
Tätbebyggelsens storlek är angiven till 1 300 000 pe i Ryaverkets miljötillstånd. I det innefattas
fysiska personer bosatta i området, industri, turister, in- och utpendling. Det finns en betydande
marginal i denna del av tillståndets omfattning. Om ansluten befolkning ökar till 955 000, 2036, så
ryms en anslutning med ytterligare ca 24 000 pe från Kode, Bollebygd, Olsfors och Marstrand till
2036 väl inom tillståndsgiven ram för tätbebyggelsens storlek. Vid en anslutning av dessa reningsverk
kommer det fortfarande att finnas en marginal på 150 000 pe innan taket 1 300 000 pe uppnås.

8.2 Maximal genomsnittlig veckobelastning
Om befolkningen ökat till ca 1 000 000 anslutna till 2036 finns det fortfarande god marginal till den
tillståndsgivna maximala genomsnittliga veckobelastningen på 1 850 000 pe. Vid en befolkning på
955 000 pe beräknas 90-percentilen av max gvb kunna bli 1 528 000 pe, vid en kvot på 1,6
se Bilaga 2. Det medför en marginal på ca 300 000 pe till den tillståndsgivna maximala genomsnittliga
veckobelastningen. Tillkommer Kode, Bollebygd, Olsfors, Marstrand med ytterligare max 38 400 pe
(24 000 pe x 1,6) ) ryms det väl inom denna marginal.

8.3 Haltvillkor och mängdvillkor
Beräkningar av halt- och mängdvillkor redovisas i sin helhet i Bilaga 1.
8.3.1

Ökad reningskapacitet vid Ryaverket

Gryaabs arbete med att utveckla och förbättra reningsprocesserna har medfört att kapaciteten på
eftersedimenteringen ökat. För närvarande kan flöden upp till 9 m3/s renas biologiskt istället för
8,5 m3/s så som antogs vid beräkningarna som ligger till grund för Gryaabs miljötillstånd 2020. Den
ökade behandlingskapaciteten innebär att mer (upp till 0,5 m3/s) kan behandlas i alla reningssteg,
vilket är betydelsefullt för det samlade reningsresultatet på årsbasis. Den ökade belastningen från de
planerade nyanslutningarna bör ses i skenet av detta.
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Modellberäkningar av hur anslutningarna påverkar reningsresultatet vid Ryaverket

För att uppskatta effekten av de nya anslutningarna på reningsresultaten vid Ryaverket har
modellberäkningar utförts med utgångspunkt i den befolkning som maximalt kommer att anslutas och
mängden avloppsvatten som det genererar. Beräkningarna har genomförts med samma modeller som
användes vid beräkningar av reningsresultat vid tillståndsprövningen av Ryaverket. Några olika
scenarier har satts upp där reningsresultaten 2030 respektive 2036 beräknats för det fall anslutning
sker respektive ingen anslutning sker. Hänsyn har tagits till den ökade kapaciteten för
reningsprocessen.
8.3.3

Haltvillkor

Belastningsökningen som anslutning av Bollebygd, Olsfors, Kode och Marstrand medför motsvaras av
de processförbättringar som gjorts, särskilt under år med normala eller höga flöden. Halter i utgående
vatten beräknas alltid vara under haltvillkoren.
8.3.4

Mängdvillkor

Den ökade kapaciteten innebär att Gryaab kan ta emot och rena avloppsvatten från prognosticerad
befolkning 2030 och 2036 i Bollebygd, Olsfors, Kode och Marstrand utan att utsläppta mängder skiljer
sig väsentligt från vad som angavs inför tillståndsprövningen av Ryaverket och utan att
mängdvillkoren överskrids.
De utgående mängderna på treårsbasis underskrider begränsningsvärdet även under en treårsperiod
med höga flöden motsvarande den värsta treårsperioden de senaste 15 åren.
I Tabell 5 redovisas den beräknade mängdökningen av utsläppen vid anslutning av alla fyra
reningsverken relativt att ingen anslutning sker. Förutsättningen för jämförelsen är en
eftersedimenteringskapacitet på 8,5 m3/s enligt förutsättningarna i inlämnade tillståndshandlingar
jämfört med nuvarande 9 m3/s. Den ökade kapaciteten medför en förbättrad kvävereduktion vilket
visas genom negativa värden i Tabell 5.
Tabell 5 Ökning resp. minskning av utsläppen av totalfosfor (P), biologisk syreförbrukning (BOD 7) och totalkväve (N) från
Ryaverket 2030 och 2036 för alla ansökta anslutningar jämfört med de utsläpp som utgjorde underlag för miljötillståndet.
Jämförelsen är gjord för ett medelflöde in till Ryaverket och medelflöde från anslutna reningsverk.

P
BOD
N

2030
ton/år
0,4
5
-14

2036
ton/år
0,6
10
-11

I Tabell 6 redovisas den procentuella ökningen av utsläppen vid en anslutning relativt att ingen
anslutning sker. Förutsättningen i denna modellberäkning är att den ökade reningskapaciteten 9 m3/s
gäller i båda fallen. År 2030 beräknas utsläppen ha ökat med mindre än 2% för alla parametrar och
2036 blir den som mest 2,3% (BOD7). Samtidigt bör påpekas att vid en situation med medelflöde in
till Ryaverket kommer de utsläppta mängderna vara långt under de tillåtna utsläppsmängderna även
vid en anslutning.
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Tabell 6 Ökning i procent for utsläppen av tota/fosfor (P), biologisk syreförbrukning (BOD?) och tota/kväve (NJ från
Ryaverket vid en anslutning av Kode, Bollebygd, O/sfors och Mars/rands reningsverkjämfort med att ingen anslutning sker
Värdena avser medelj/öden in till Ryaverket, medelj/ödenfrån anslutna reningsverk och en efiersedimenteringskapacitet vid
Ryaverket på 9,0 mi/s.

p
BOD
N

2030

2036

%
1,7
1,8
1,5

%
2,2
2,3
2,0

8.4 Recipient
De ökningar av substanserna BOD, fosfor och kväve från Bollebygds, Olsfors, Kode, Marstrands
reningsverk med enskilda avlopp som efter anslutning till Ryaverket kommer att belasta recipienten
Rivö fjord inryms i gällande utsläppsvillkor och påverkar inte de recipientbedömningar som beskrivs i
miljötillståndet för Ryaverket från 2020.

9 Underskrift
Göteborg
2020-12-18

Karin van der Salm
VD Gryaab
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Ny modell för VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107-1)
Sammanfattning
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.

ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

8 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 - KS2021/0107-1 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 : Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022

2(7)

Juridisk bedömning
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet att
anlägga och driva allmänna anläggningar.
Förändringen är i enlighet med Branschföreningen Svenskt Vattens basförslag som är prövat
juridiskt i Mark och miljödomstolen och som finns i flera andra kommuner.
Förändringen bedöms inte heller strida mot de avtal som är ingångna av kommunen avseende
anslutning till kommunalt VA för föreningar då avtalen endast reglerar att debitering sker
enligt vid tidpunkten gällande taxa. Detta är också kontrollerat av juridisk expertis
(Advokatfirman Lindahl och Kungälvs kommunjurist i samband med VA-föreningarnas
överklagan av taxebeslut) och följer gällande lagstiftning.
Bakgrund
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 (KS2019/1456-27) gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en
dialog med de anslutna VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från
förvaltningen. Uppdraget mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan
som bl a skulle ha som syfte att likställa föreningar inom och utom kommunalt VAverksamhetsområde och målet var att ta fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022
(KS2019/2113-53).
Brukningstaxa
Nuvarande taxa innebär att en villa/småhusägare idag har en fast brukningsavgift på:
6 938 kr inkl moms.

Det gjorde vid en jämförelse Kungälvs kommuns taxa för småhusägare inom
verksamhetsområdet till den 11:e dyraste i landet (sk typhus A).
För en större förening med 137 bostadsenheter innebär nuvarande taxa en fast brukningsavgift
på:

*2=145 716 kr/år /137 bostadsenheter ger en fast årlig avgift på 1 064 kr/lgh. Vid samma
jämförelse som ovan placerar sig Kungälvs kommun på en 75:e plats för lägenheter (sk typhus
B).
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Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningarna inom de befintliga äldre
bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya
detaljplaneområden. Anläggningsavgiften består av:
 Servisavgift
 Förbindelsepunktavgift
 Lägenhetsavgift (Byts till Bostadsenhetsavgift)
 Tomtyteavgift
Täckningsgraden för kommunen i utbyggnadsområdena är kring 50% eller där under.
Verksamhetens bedömning
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Brukningsavgift
Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Avgifternas nivåer föreslås tas beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021 då VAkollektivets budget är klar. De siffror som används i jämförande beräkningar ska därför
uppfattas som exempel för att beskriva hur den nya taxemodellen förväntas ha effekt för olika
fastighetsägare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Detta följer Svenskt vattens basförslag (Sveriges kommuners branschorganisation) och är väl
beprövat och juridiskt kontrollerat genom Sv. Vatten och rättspraxis och uppfyller kravet om
en skälig och rättvis va-taxa i enlighet med allmänna vattentjänstlagen.
Vid jämförelse och utvärdering av taxeförslaget har även Kungsbacka kommuns brukningstaxa
funnits med i omvärldsbevakningen.
Taxenivåer som anges nedan redovisar utfall baseras på beräkningar och nuvarande
abonnentregister som grund. Observera att taxenivåerna för 2022 beslutas separat i enlighet
med Kungälvs kommuns tidigare praxis d v s under hösten 2021.
För en småhusfastighet med en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir det en årskostnad på 10
675 kr inkl moms vilket är en sänkning med 2 338 kr och ca 18%.
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För exempelvis en större förening med 137 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning på
1858 m3/år blir det en årskostnad på 290 980 kr inkl moms vilket är en höjning med 76 484 kr
och ca 36% eller 558 kr/lgh och år(46 kr/lgh och månad).
Samtliga taxesiffror som används i detta dokument är från nu gällande VA-taxa och används i
jämförande syfte. Nivåerna för 2022 kommer att behandlas i taxesättningen och beslutas i
Kommunfullmäktige under hösten 2021.
Som beräkningsexempel antas följande:
Fast avgift
Grundavgift per år och fastighet
Avgift per år och bostadsenhet

3000 kr
1600 kr

Utjämningen mellan olika fastighetskategorier gör att debiteringsgrunden blir likvärdig både
för de som finns både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet.
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Utjämningen innebär också en likvärdig debitering för småhusägare, hyresvärdar,
bostadsrättsföreningar och övriga föreningar där nyttan av tjänsterna kommer bli tydliga.
Anläggningsavgift
Nedanstående resonemang belyser effekter av yrkandet i Kommunstyrelsen: KS2019/1456-2 VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 att se över tomtyteavgiftens storlek.
För att belysa en förändring av tomtyteavgiften har en beräkning med en sänkning på 10 kr
exkl moms eller med 17% tagits fram.
Detta fiktiva exempel innebär en sänkning med 10 000 kr inkl. moms för en fastighet på 800
kvm och en sänkning med 24 000 kr inkl moms för en tomt på 1900 kvm.
För att inte sänka täckningsgraden i utvecklingsområdena innebär detta att en höjning av en
annan parameter i anläggningstaxan är nödvändig för att kompensera för det intäktsbortfall
som åtgärden skulle innebära.
Tomtyteavgift ska täcka huvudmannens kostnader som ökar med ökande tomtstorlek.
Tomtyteavgiften beskriver hur tätbebyggt ett område är. Det innebär att kommunen generellt
behöver anlägga längre sträcka ledningar för att nå nästa tomt.
Tomtyteavgiften är begränsad och får inte överstiga summan av de andra avgiftsparametrarna
enlig dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Blå linje, nuvarande taxa
Orange linje, sänkt tomtyteavgift med 10 kr (17%) höjd avgift på lägenhet med 10 %.
Fiktiva exemplet ger 3 930 kr lägre avgift för Typhus A
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och 13 930 kr lägre avgift för medeltomten i Aröd som är 1600 kvm.
Begränsningsregel infördes i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion efter att
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) 1979 kom fram till att det finns en
gräns för hur stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
Regeringsrätten kom fram till att taxan behöver innehålla reduceringsregler som säkerställer att
tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter.
I Svenskt Vattens basförslag P96, finns därför en begränsningsregel som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet i
bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna i
anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en fastighet beräknas
på följande sätt:

Det är den maximala debiterade tomtytan som benämns brytpunkten.
Ett sänkt pris per kvadratmeter innebär att brytpunkten höjs och att kostnader för små tomter
kommer att öka under förutsättning att totala intäkterna från anläggningsavgifterna ska vara
oförändrade.
Sänks tomtyteavgiften utan att någon eller några av de andra parametrarna höjs innebär detta
att täckningsgraden minskar i utbyggnadsområden.
Förvaltningen föreslår att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion förblir
oförändrad.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3(hälsa och välbefinnande), 6 (Rent
vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och hållbart
samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar
utveckling) krävs att va-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som ställs på den
kommunala va-hanteringen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär en
ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen, krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar för att möta bostäder och kommande
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan då
överlämnas till kommande generationer med gott samvete.

8 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 - KS2021/0107-1 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 : Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022

7(7)

För att ha en jämlik, och likvärdig taxa, och att inte fastigheter belastas oskäligt är det viktigt
med en likvärdig brukningsavgift för abonnenterna som är anslutna till de kommunala VAanläggningarna.
Ekonomisk bedömning
Utvärdering av taxans nivåer sker årligen i samband med taxebeslut i kommunfullmäktige
under hösten. Nivåerna sätts för att nå budget i balans utifrån föregående års utfall samt
förväntade kostnadsökningar i kapitalkostnader som följd av valda investeringar. I kommande
investeringsbehov ingår även bedömningar utifrån behoven som tas fram genom drift- och
underhållsplan samt förnyelseplaneringen.

Förslag till beslut
1. Ny modell för VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas och tillämpas vid taxesättningen från och med 2022.

Martin Hollertz
Verksamhetschef teknik

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB Sten-Ove Dahllöf SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB

8 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 - KS2021/0107-1 Ny modell för VA taxa samt inkopplingsavgift 2022 : Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 11 maj 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-11
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§ 70/2021

Information Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107)
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 70/2021

Information Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107)
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Lisa Dalqvist
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2021-04-14

Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring (Dnr
KS2020/1790-1)
Sammanfattning
Ärendet har initierats av dataskyddsombuden för att redovisa för och informera den
personuppgiftsansvarige om det aktuella rättsläget avseende tredjelandsöverföringar, mer
specifikt vilka konsekvenser som uppmärksammats efter EU-domstolens dom C-311/18 om
ogiltigförklarandet av Privacy Shield.
Dataskyddsombuden gör bedömningen att rättsläget är oklart men att lagstiftningen i USA,
med ledning i dom C-311/18 om ogiltigförklarande av Privacy Shield samt EU-domstolens
resonemang om amerikansk säkerhetslagstiftning, inte kan anses nå upp till den nivå av skydd
som krävs för en överföring till tredjeland. En tredjelandsöverföring till USA med stöd av SCC
bör därför inte genomföras i avvaktan på att rättsläget klarnar. Nytillkommande överföringar
(nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC får endast genomföras efter beslut
av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende.
Vidare bör den personuppgiftsansvarige ta del av rekommendationerna från den Europeiska
dataskyddsstyrelsen och genomföra det första steget, att utreda och kartlägga samtliga
tredjelandsöverföringar för att bli medveten om huruvida det fortfarande sker överföringar
med Privacy Shield som rättslig grund.
Juridisk bedömning
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad tredjelandsöverföring,
regleras i artikel 44 i dataskyddsförordningen. Enligt artikel 44 är en tredjelandsöverföring
otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas. Ett sådant undantag regleras vidare i artikel 45
och ger EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst tredjeland uppfyller en adekvat
skyddsnivå för överföring av personuppgifter.
Under åren 2016–2020 fanns ett sådant beslut, en avtalsmekanism mellan EU och USA med
namnet Privacy Shield, som möjliggjorde överföring av personuppgifter till USA. Denna
överenskommelse prövades och underkändes dock den 16 juli 2020 av EU-domstolen i dom
C-311/18, även kallat Schrems II-målet. Avtalet ansågs inte garantera en adekvat skyddsnivå
enligt kraven i dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av
Privacy Shield måste på grund av ogiltigförklarandet hitta en annan rättslig grund eller avbryta
överföringen av personuppgifter till USA.
Till följd av dom C-311/18 har den Europeiska dataskyddsstyrelsen kommit med
rekommendationer som beskriver åtgärder som den personuppgiftsansvarige bör vidta innan
en eventuell tredjelandsöverföring får ske. I rekommendationen beskrivs sex krävande steg,
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där det första steget är att kartlägga alla överföringar av personuppgifter till tredjeländer. Den
personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om samtliga tredjelandsöverföringar och kunna visa
att personuppgifterna får ett väsentligen likvärdig skydd var de än behandlas. Den
personuppgiftsansvarige måste verifiera att de personuppgifter som överförs till tredjeland är
adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålet med behandlingen.
Ett andra steg är att den personuppgiftsansvarige verifierar det överföringsverktyg som
används för tredjelandsöverföringen. Om tredjelandet inte omfattas av ett beslut från EUkommissionen enligt artikel 45 måste den personuppgiftsansvarige förlita sig på ett av de
överföringsverktyg som finns i artikel 46 i dataskyddsförordningen.
Ett av dessa överföringsverktyg är standardavtalsklausulerna (Standard Contractual Clauses SCC). I Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU2021:1)
görs bedömningen att standardavtalsklausuler är en lämplig skyddsåtgärd som kan ligga till
grund för överföring av personuppgifter till tredjeland, om det i mottagarlandet finns ett
grundläggande rättighetsskydd och en möjlighet att göra detta skydd gällande inför domstol
eller annan oberoende instans. Men det görs även en bedömning, mot bakgrund av EUdomstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, avseende rättsläget i USA, att det är svårt att
se att det i en situation som gäller en tredjelandsöverföring till USA, finns några ytterligare
skyddsåtgärder som åtgärdar de brister som EU-domstolen i dom C-311/18 bedömer finns i
amerikansk lagstiftning (SOU2021:1 ss.228, 229).
Bakgrund
Ärendet har initierats av dataskyddsombuden för att redovisa för och informera den
personuppgiftsansvarige om det aktuella rättsläget avseende dataskyddsförordningen, mer
specifikt vilka konsekvenser som uppmärksammats efter EU-domstolens dom C-311/18 om
ogiltigförklarandet av Privacy Shield.
Dataskyddsombuden har tidigare sammanställt en omvärldsbevakning som föredragits i
förvaltningsledningen. Skrivelsen Information till personuppgiftsansvariga nämnder, och kommunens
verksamheter, med anledning av EU-domstolens dom, Schrems II, avseende Privacy Shield och
tredjelandsöverföring bifogas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Verksamhetens bedömning
EU-domstolen har i dom C-311/18 från den 16 juli 2020 konstaterat att SCC kan vara en giltig
grund för tredjelandsöverföring under förutsättning att den personuppgiftsansvarige
kontrollerat och säkerställt att lagstiftningen i mottagarlandet erbjuder ett fullgott skydd för
personuppgifter. Dataskyddsombuden gör bedömningen att rättsläget är oklart men att
lagstiftningen i USA, med ledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy shield och
dess tillhörande diskussionen om amerikansk säkerhetslagstiftning, inte kan anses nå upp till
den nivå av skydd som krävs för en överföring till tredjeland. En tredjelandsöverföring till
USA med stöd av SCC bör därför inte genomföras, den personuppgiftsansvarige bör invänta
ytterligare riktlinjer och/eller praxis.
Vidare bör den personuppgiftsansvarige ta del av rekommendationerna från den Europeiska
dataskyddsstyrelsen och genomföra det första steget, att utreda och kartlägga samtliga
tredjelandsöverföringar för att bli medveten om det sker överföringar med Privacy Shield som
rättslig grund. Därefter bör den personuppgiftsansvarige gå vidare för att se om överföringen
av personuppgifter är möjlig med annan lämplig skyddsåtgärd eller om överföringen måste
avbrytas.

9 Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring - KS2020/1790-1 Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring : Information och bedömning avseende tredjelandsöverföring

3(4)

Genom att enbart behandla personuppgifter inom EU/EES eller tredjeland som omfattas av
ett artikel 45-beslut säkerställer den personuppgiftsansvarige att personuppgiftsbehandlingar
når upp till de krav som dataskyddsförordningen ställer. Dataskyddsombuden gör även
bedömningen att det i dagsläget varken finns tillräckliga resurser eller teknisk kompetens
tillgänglig för att i praktiken kunna genomföra de sex steg som den Europeiska
dataskyddsstyrelsen rekommenderar att en personuppgiftsansvarig genomför inför en
tredjelandsöverföring.
Genomförs inte bedömningen inför en tredjelandsöverföring i enlighet med den Europeiska
dataskyddsstyrelsens rekommendationer finns risken att olagliga tredjelandsöverföringar pågår.
En sådan överträdelse av dataskyddsförordningen riskerar att straffas med sanktionsavgifter av
tillsynsmyndigheten då en otillåten tredjelandsöverföring per automatik anses höra till den
högsta allvarhetsgraden av överträdelser.
Den personuppgiftsansvarige behöver också vara medveten om att en restriktiv inställning till
tredjelandsöverföringar kan innebära svårigheter att hitta digitala lösningar eller tjänster inom
vissa verksamhetsområden på grund av att många marknadsledande aktörer har sin juridiska
hemvist i, eller använder sig av underleverantörer med juridisk hemvist i USA eller annat
tredjeland.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Säkra tredjelandsöverföringar är en nödvändighet för att Kungälvs kommun ska hantera
personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och är en förutsättning för att kommunens
verksamhet håller den kvalitet som krävs. Detta går att koppla till kommunstyrelsens
resultatmål 2 – Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i
jämförelse med landets bästa kommuner.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inget av målen i agenda 2030 berörs, varken direkt eller indirekt av den aktuella frågan.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inga styrdokument berörs.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun behandlar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Invånarna i
kommunen ska kunna känna sig trygga med att den personuppgiftsansvarige behandlar deras
uppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och med den respekt för den enskildes personliga
integritet som dataskyddsförordningen kräver.
I detta uppdrag är säkerställandet av tredjelandsöverföringar en central del. Invånarna i
Kungälvs kommun ska kunna lita på att den personuppgiftsansvarige och dess biträden
uppfyller de förpliktelser som följer av dataskyddsförordningen.
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Ekonomisk bedömning
Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för personuppgifterna genom hela kedjan, det
betyder att den personuppgiftsansvarige ska ha kunskap om hur personuppgifterna behandlas
hos en leverantör och eventuella underbiträden fram till dess att personuppgiftsbehandlingen
inte längre sker och personuppgifterna antingen lämnas tillbaka eller raderas av leverantören.
Det gäller samtliga personuppgiftsbehandlingar. Om den personuppgiftsansvarige önskar föra
över personuppgifter till ett tredjeland som inte omfattas av ett artikel 45-beslut kommer det
krävas resurser för att utreda förutsättningarna och följa de sex steg som rekommenderas av
den Europeiska dataskyddsstyrelsen. Vid beslut att genomföra tredjelandsöverföringen bör
den personuppgiftsansansvarige även ta i beaktande att ansvarsskyldigheten kräver en
kontinuerlig vaksamhet när det gäller personuppgifternas skyddsnivå.
Personuppgiftsbehandlingen bör med lämpliga mellanrum omvärderas för att säkerställa att en
väsentligt likvärdig skyddsnivå enligt dataskyddsförordningen upprätthålls. I förlängningen
innebär detta att det måste finnas resurser för att kontinuerligt övervaka eventuella
utvecklingstrender och/eller lagändringar i tredjeland som kan påverka
personuppgiftsbehandlingens skyddsnivå.
Många ledande aktörer erbjuder, på grund av effektivitets- och kostnadsskäl, enbart sina
digitala tjänster i form av molnlösningar, ofta med delning av personuppgifter till tredjeland.
En restriktiv hållning, där den personuppgiftsansvarige endast har möjlighet att använda sig av
tjänster som behandlar uppgifter inom EU/EES, riskerar att leda till ett begränsat utbud av
tillgängliga lösningar, något som i förlängningen kan innebära högre kostnader för digitala
tjänster. Dataskyddsförordningen tar dock ingen hänsyn till hur kostnadseffektiv en
personuppgiftsbehandling är utan väger endast in hur väl de registrerades friheter och
rättigheter kan upprätthållas.
Om den personuppgiftsansvarige inte kartlägger och dokumenterar de tredjelandsöverföringar
som genomförs och upphör med eventuella förbjudna tredjelandsöverföringar riskerar den
personuppgiftsansvarige sanktionsavgifter vid en tillsyn från Integritetsskyddsmyndigheten. En
otillåten tredjelandsöverföring är en av de överträdelser som omfattas av maxbeloppet för
påförande av administrativa sanktionsavgifter. Det maximala sanktionsbeloppet för en
myndighet är 10 miljoner kronor per överträdelse.
Förslag till beslut
1. Under 2021 ska den personuppgiftsansvarige påbörja och genomföra en kartläggning av
tredjelandsöverföringar.
2. Tredjelandsöverföringar till USA med stöd av SCC bör inte genomföras i avvaktan på att
rättsläget klarnar.
3. Nytillkommande överföringar (nya avtal, nya avrop eller motsvarande) med stöd av SCC
får endast genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt ärende.

Lisa Dalqvist
Dataskyddsombud

Martin Lindén
Dataskyddsombud
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Information till personuppgiftsansvariga nämnder, och
kommunens verksamheter, med anledning av EU-domstolens
dom, Schrems II, avseende Privacy Shield och
tredjelandsöverföring.
Bakgrund
Dataskyddsförordningen1 trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte tidigare EU direktiv (95/46/EG).
Även Personuppgiftslagen upphörde och istället trädde dataskyddslagen2 i kraft som ett nationellt
komplement till förordningen.
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU/EES och reglerar hur en personuppgiftsansvarig (till exempel en
kommunal nämnd) får hantera personuppgifter i sin verksamhet. Förordningens syfte är att skapa en
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa
inte hindras.

Rättsläge och EU-domstolens dom (C-311/18)
Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, en så kallad tredjelandsöverföring, regleras i
artikel 44 i dataskyddsförordningen. En tredjelandsöverföring kan till exempel vara att anlita ett
personuppgiftsbiträde utanför EU/EES, eller att lagra uppgifter på en server som befinner sig i ett land
utanför EU/EES. Enligt artikel 44 är en sådan överföring otillåten såvida inte ett undantag kan tillämpas.
Ett sådant undantag ger enligt artikel 45 EU-kommissionen rätt att besluta om att ett visst tredjeland
uppfyller en adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter.
Den 12 juli 2016 godkände EU-kommissionen en sådan avtalsmekanism mellan EU och USA som fick
namnet Privacy Shield, detta gjorde det möjligt med tredjelandsöverföringar till USA då aktörer inom
landet som anslöt sig till Privacy Shield ansågs ha en adekvat skyddsnivå.
Den 16 juli 2020 prövades och underkändes detta beslut av EU-domstolen i det så kallade Schrems IImålet3. EU-domstolen ogiltighetsförklarade Privacy Shield då den ansåg att avtalet inte garanterade en
adekvat skyddsnivå och kunde därför inte längre ligga till grund för en tredjelandsöverföring av
personuppgifter till USA. Personuppgiftsansvariga som idag använder sig av Privacy Shield måste på
grund av detta hitta en annan rättslig grund eller avbryta överföringen av personuppgifter.

EU-kommissionens standardavtalsklausuler
Många aktörer med juridisk hemvist eller underbiträden med juridisk hemvist i USA har istället uttryckt en
önskan att använda sig av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) som grund för
tredjelandsöverföring till USA. Klausulernas giltighet prövades av EU-domstolen den 16 juli i Schrems II
och domstolen fann då att klausulerna fortsatt äger riktighet.
EU-domstolen tog dock inte i sitt beslut ställning till SCC som grund för tredjelandsöverföring till just
USA utan konstaterade endast att SCC även fortsatt kan utgöra en rättslig grund för att överföra
personuppgifter till tredjeland i allmänhet. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall då SCC i sig
inte innebär en adekvat skyddsnivå, utan kräver ytterligare skyddsåtgärder.

Förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
2 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
3 EU-domstolen mål C 311/18.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F787A9D0F353C413E9CB30BD8ED732BA?text
=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15127354
1
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Det som försvårar användandet av SCC som rättslig grund är bland annat att SCC bara är bindande för
avtalsparterna och inte för myndigheter i det mottagande landet. Detta innebär att den
personuppgiftsansvarige alltid måste göra en bedömning av rättsläget i mottagarlandet, eftersom det är
upp till den personuppgiftsansvarige att kontrollera huruvida lagstiftningen i mottagarlandet säkerställer ett
lämpligt skydd för personuppgifter som överförts med stöd av SCC.

Dataskyddombudens bedömning och rekommendationer

EU-domstolen har underkänt Privacy Shield som grund för överföring av personuppgifter till USA, alla
sådana överföringar måste därför upphöra eller hitta en annan laglig grund. Detta innebär att användandet
av personuppgiftsbiträden som Google eller Microsoft inte kan baseras på överenskommelsen om Privacy
Shield.
Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har i nya riktlinjer4 tydliggjort att varje
personuppgiftsansvarig som önskar överföra uppgifter till tredjeland först måste utreda förutsättningarna
för detta i sex arbetskrävande steg. I allt väsentligt krävs att den personuppgiftsansvarige gör komplexa
avvägningar av samma svårighetsgrad som de EU-kommissionen har att göra då den fattar beslut enligt
artikel 45. Genomförs inte alla steg korrekt kan man inte fortsätta med behandlingen.
Vad gäller överföring av uppgifter till USA är det enligt vår uppfattning orimligt att anta att en överföring
av personuppgifter med SCC som rättslig grund skulle kunna erbjuda ett mer adekvat skydd än det avtal
om Privacy Shield och dess tillhörande skyddsåtgärder som EU-kommissionen tidigare slöt med USA och
som EU-domstolen ogiltigförklarade i Schrems II. Det är också osannolikt att en enskild kommun i avtal
med en privat aktör kan utverka sådana skyddsåtgärder som uppfyller kraven på tillräcklig skyddsnivå.
Med hänsyn till den bedömning av amerikansk lagstiftning som EU-domstolen gör i sitt utslag avseende
Privacy Shield är det enligt dataskyddsombudens uppfattning i dagsläget högst oklart om någon överföring
av personuppgifter till USA med stöd av SCC kan anses utgöra ett fullgott skydd för de överförda
personuppgifterna. Vidare gäller att även om det i teorin skulle vara juridiskt möjligt så är det tveksamt om
det i praktiken är möjligt för en kommun av Kungälvs storlek att, med hänsyn till arbetstid och komplexitet,
genomföra den utredning i sex steg som EDPB kräver i sina riktlinjer.
Samtidigt pågår ett arbete från EU-kommissionens sida med att ta fram helt nya standardavtalsklausuler,
dessa är nu ute på remiss5. Vår rekommendation till samtliga personuppgiftsansvariga nämnder i
kommunen är att, med hänsyn till den osäkerhet som råder i frågan, tillsvidare aktivt enbart välja
personuppgiftsbiträden och underbiträden, som verkar inom EU/EES i avvaktan på att rättsläget klarnar
och nya direktiv kommer ifrån EU-kommissionen. Vidare bör en översyn göras av aktuella avtal där
överföring sker till tredjeland. Sådana överföringar bör, där det är möjligt och försvarbart, avslutas eller i
vart fall minimeras.
En personuppgiftsansvarig som fortsätter med olagliga tredjelandsöverföringar riskerar att drabbas av
sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheten. I sammanhanget kan nämnas att Datainspektionen i dagarna
inlett ett antal riktade tillsyner just med anledning av eventuella olagliga tredjelandsöverföringar.
Det pågår intensiva utredningsarbeten i frågan då den av förklarliga skäl har hög prioritet på högsta EUnivå. Dataskyddsombudens rekommendation kan därför komma att ändras.
Lisa Dalqvist
Dataskyddsombud

Martin Lindén
Dataskyddsombud

Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU
level of protection of personal data.
5 Commission implementing decision (EU) on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third
countires pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the european parliament and of the council.
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Yttrande i mål om laglighetsprövning ang. ansökan om anslutning till den
allmänna va-anläggningen (Dnr KS2020/1749-16)
Sammanfattning
Fastighetsägaren P.S. inkom med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet avseende fastigheten Åkerhög 1:42
m.fl.
Efter beredning i utskottet för samhälle och utveckling (§ 177/2020) beslutade
kommunstyrelsen 2021-01-13 (§ 16/2021) att avslå ansökan.
Ansökan avser fastigheter inom området Brunnefjäll/Åkerhög. Inom området bedöms
kommunen ha en skyldighet att ordna VA i ett större sammanhang enligt vattentjänstlagens
bestämmelser. Utbyggnaden av den allmänna va-anläggning planeras inom de närmsta åren
och projektering samt arbetet med ledningsrätter pågår. Den anslutning som ansökan avser är
inplanerad i kommunens entreprenad för den allmänna va-anläggningen. En anslutning till
utbyggnad i privat regi bedömdes därför inte vara aktuell. Med hänsyn härtill beslutade
kommunstyrelsen att avslå ansökan.
P.S. har överklagat beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Kommunstyrelsen har
2021-03-31 (§ 61/2021) yttrat sig i målet till förvaltningsrätten. P.S. har därefter kommenterat
det som kommunen anfört i sina yttranden. Förvaltningsrätten har nu berett kommunen
möjlighet att yttra sig över det som P.S. anför i sin senaste inlaga.
Förvaltningen har upprätta ett förslag till yttrande där det framgår att kommunen vidhåller det
som tidigare anförts i målet och att överklagan därför bör avslås. Kommunstyrelsens beslut
strider inte mot likställighetsprincipen eller mot någon annan av de grundläggande principerna
i kommunallagen. Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som visar att
beslutet strider mot någon annan lag eller författning. Det föreligger inte heller någon annan
grund för upphävande av beslutet. Det som P.S. nu anför föranleder ingen ändrad inställning.
Juridisk bedömning
Det som P.S. anför i sitt senaste yttrande påverkar inte den juridiska bedömningen som
tidigare gjorts i ärendet enligt följande.
Enligt 2 kap 3 § kommunallagen ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innehåller den så kallade
likställighetsprincipen. Principen innebär att kommunen ska behandla medlemmar i samma
situation lika. En kommun kan särbehandla medlemmar i förhållande till andra, om det sker på
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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objektiv och saklig grund.2(4)
Den aktuella ansökan avser fastigheter inom området Brunnefjäll/Åkerhög. Kommunen
bedöms ha en skyldighet enligt vattentjänstlagen att ordna VA i ett större sammanhang inom
området. Utbyggnaden av den allmänna va-anläggning planeras inom de närmsta åren och
projektering samt arbetet med ledningsrätter pågår. Utifrån aktuella omständigheter bedöms
det inte föreligga förutsättningar för kommunen att ingå avtal med en va-förening för
anslutning av ett privat va-nät i området. Därför har ansökan från P.S. avslagits.
Omständigheterna avseende va-utbyggnaden i Brunnefjäll/Åkerhög skiljer sig från de tidigare
föreningsanslutningarna i området och de anslutningar som skett i övriga kommunen. Varje
ansökan måste prövas individuellt utifrån vid tidpunkten gällande förutsättningar.
Det föreligger således skäl till att ansökningar om föreningsanslutningarna, samt ärenden
avseende alternativ utbyggnadsmodell för VA, hanteras och beslutas olika beroende på
omständigheterna i varje enskilt ärende.
Kommunstyrelsens beslut bedöms inte strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen.
Samtliga medlemmar som befinner sig i samma situation har behandlats lika. Den skillnaden
som finns mellan olika beslut beror på att förhållandens skiljer sig åt och att medlemmarna inte
befinner sig i en samma situation. Kommunstyrelsens beslut är sakligt motiverat utifrån
omständigheterna i det enskilda ärendet.
Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som visar att beslutet strider mot
någon annan lag eller författning. Det föreligger inte heller någon annan grund för upphävande
av beslutet. Överklagan bör därför avslås.
Bakgrund
Fastighetsägaren P.S. inkom med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet avseende fastigheten Åkerhög 1:42
m.fl.
Efter beredning i utskottet för samhälle och utveckling (§ 177/2020) beslutade
kommunstyrelsen 2021-01-13 (§ 16/2021) att avslå ansökan.
Ansökan avser fastigheter inom området Brunnefjäll/Åkerhög. Inom området bedöms
kommunen ha en skyldighet att ordna VA i ett större sammanhang enligt vattentjänstlagens
bestämmelser. Utbyggnaden av den allmänna va-anläggning planeras inom de närmsta åren
och projektering samt arbetet med ledningsrätter pågår. Den anslutning som ansökan avser är
inplanerad i kommunens entreprenad för den allmänna va-anläggningen. En anslutning till
utbyggnad i privat regi bedömdes därför inte vara aktuell. Med hänsyn härtill beslutade
kommunstyrelsen att avslå ansökan.
P.S. har överklagat beslutet genom så kallad laglighetsprövning.
Kommunstyrelsen har 2021-03-31 (§ 61/2021) yttrat sig i målet till förvaltningsrätten. P.S. har
därefter kommenterat det som kommunen anfört i sina yttranden. Förvaltningsrätten har i
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underrättelse 2021-04-22 (aktbil 14) berett kommunen möjlighet att yttra sig över det som P.S.
nu anför.
Verksamhetens bedömning
Det som P.S. anför i sitt senaste yttrande påverkar inte den bedömning som förvaltningen
tidigare gjort i ärende enligt följande.
Förvaltningen anser att kommunstyrelsens beslut inte strida mot likställighetsprincipen i
kommunallagen. Samtliga medlemmar som befinner sig i samma situation har behandlats lika.
Den skillnaden som finns mellan olika beslut beror på att förhållandens skiljer sig åt och att
medlemmarna inte befinner sig i en samma situation. Kommunstyrelsens beslut är sakligt
motiverat utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.
Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som visar att beslutet strider mot
någon annan lag eller författning. Det föreligger inte heller någon annan grund för upphävande
av beslutet. Överklagan bör därför avslås.
Förvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att yttra sig i enlighet med upprättat förslag
2021-05-04.
Utöver förvaltningens förslag 2021-05-04 bifogas kommunstyrelsens två tidigare yttranden
från 2021-03-31.
Med anledning av att yttrandet ska inges till domstolen senast 2021-05-27 föreslås att
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet i nu aktuellt avseende, det vill säga yttrandet till förvaltningsrätten, angår inte direkt
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål. Vad gäller själva
sakfrågan, anslutningen till kommunalt VA, framgår bedömningen i tjänsteskrivelsen
2020-12-01 inför beslutet i utskottet och i kommunstyrelsen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet i nu aktuellt avseende, det vill säga yttrandet till förvaltningsrätten, angår inte direkt
målen i Agenda 2030. Vad gäller själva sakfrågan, anslutningen till kommunalt VA, framgår
bedömningen i tjänsteskrivelsen 2020-12-01 inför beslutet i utskottet och i kommunstyrelsen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet i nu aktuellt avseende, det vill säga yttrandet till förvaltningsrätten, angår inte direkt
politiska styrdokument. Vad gäller själva sakfrågan, anslutningen till kommunalt VA, framgår
bedömningen i tjänsteskrivelsen 2020-12-01 inför beslutet i utskottet och i kommunstyrelsen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet i nu aktuellt avseende, det vill säga yttrandet till förvaltningsrätten, angår inte direkt
medborgar- och brukarperspektiv. Vad gäller själva sakfrågan, anslutningen till kommunalt
VA, framgår bedömningen i tjänsteskrivelsen 2020-12-01 inför beslutet i utskottet och i
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kommunstyrelsen.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunen yttrar sig i mål om laglighetsprövning (mål nr 1403-21) i enlighet med
upprättat förslag daterat 2021-05-04.
2. Yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:
Förvaltningsrätten
Göteborg
För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG

Aktbilaga 14
Mål nr. 1403-21
Avd. 3

UNDERRÄTTELSE
2021-04-22

Kungälvs kommun

§16

Parter: Peter Schmidinger ./. 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 6 maj 2021.

När ni skickar in yttrandet

Uppge namn, målnummer 1403-21 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.
Bernadette Ahlborg
Bifogade handlingar: aktbilaga 12

Dok.Id 766771

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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Namn
Målnummer
Mobilnr
Epost

Peter Schmidinger
1403-21
0705126222
peter.schmidinger@gmail.com

Kommentarer kring Kungälvs kommuns inlaga till Förvaltningsrätten
Sammanfattning

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I GÖTEBORG
Avd. 3
INKOM: 2021-04-19
MÅLNR: 1403-21
AKTBIL: 12

Kommunen menar på nästan samtliga punkter att ärendet på ett eller annat vis inte stämmer, avviker
eller inte passar in på kommunallagen.
Detta gör man utan att beskriva, hur punkterna inte stämmer.
Man säger bara att det inte är jämförbart eller att det är skillnad/fel. Det är svårt att förstå orsaken.
Kommentarer.


Inlagan skickad till Förvaltningsrätten har en avvikande sidnumrering.
Sidan 1 visar att det totalt finns 6 sidor. Från sidan 2 och framåt anges det att totalt finns 7 sidor.
Jag vet inte men hoppas att första sidan tillhör de övriga sex sidorna och jag har i mina
kommentarer utgått från detta.



Att inte uppgifterna är desamma illustrerar tydligt den osäkerhet som hela detta projekt
genomsyras av. Som medborgare gissar man vad som gäller och uppgifterna ändras regelbundet.
Kan beskrivas som exempel på vilseledande och felaktig information.


På sidan 3(7) omnämns en ansökan av Derek Kasperhed. I den texten anges ett beslutsprotokoll
2019-09-11 (§ 269/2019) som återremitterats för att tydliggöra vilka fastigheter som omfattas av
ansökan. Detta har inte skett i vårt fall, ansökan anses vara ”knapphändig”, angivit på sidan
6(7). Detta visar tydligt hur olika ansökningar hanteras av kommunen.
Tilläggas bör också att Derek Kasperheds ärende blev beviljat i första instans (Utskottet för
samhälle och utveckling) men blev återremitterat först av kommunstyrelsen på de grunder som
beskrivs.



På sidan 3(7), Angående ansökan från Derek Kasperhed, stycke 4 har Kungälvs kommun i
svepande text skrivit
”Dessutom är förhållandena mellan Gunneröd och Brunnefjäll/Åkerhög inte jämförbara”.
Denna text är svår att förhålla sig till, frågan är hur den i avseende likabehandling inte är
jämförbar.
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På sidan 4(7) stycke 4 framgår ånyo att ”Förhållandena är inte jämförbara med de som gäller i
för Brunnefjäll/Åkerhög”
Ytterligare en text som är svår att bemöta, även denna fråga är hur den i avseende
likabehandling inte är jämförbar.



På sidan 4(7) stycke 5 framgår ”att återemittera ärendet för en positiv dialog med föreningen
om en snabbare lösning av utbyggnaden av VA i Kovikshamnsområdet”
Precis detta är det vi sökt sedan år 2017, dock har kommunen avslagit alla våra försök till en
positiv dialog för en snabbare lösning av utbyggnaden i Åkerhög. Är det likabehandling?



På sidan 4(7) stycke 6 omnämns anslutning via alternativ utbyggnadsmodell för VA.
Den första ansökan gjorde vi 2017-09-25 (se bilaga 1) Dnr KS2017/1728. Den avslogs via mail
från tjänsteman. Bakgrunden att vi sökte var Kungälvs kommuns dokument om alternativ
utbyggnadsmodell för VA. Vi ombads av tjänsteman att skicka en ansökan.
Den alternativa utbyggnadsmodellen är beskriven i ”§126/2016 Alternativ utbyggnadsmodell
för VA (Dnr KS2013/1902)”, bifogas denna inlaga. (Bilaga 2)
Är detta likabehandling?



På sidan 4(7) stycke 7 omnämns att ”avviker förhållandena mellan Sjöhåla och
Brunnefjäll/Åkerhög väsentligt”. Det som kan utläsas är att projektering inte påbörjats för
Sjöhåla. Att inte områdena ligger i samma projekteringsfas, är det väsentligt utifrån
kommunallagen gällande likabehandling?



Sidan 5(7), här beskriver Kungälvs kommun att olika bedömning skall ske objektivt och sakligt.
Kan inte någonstans i den efterföljande texten finna några sakliga skäl varför besluten är olika.
Det framstår som att kommunen håller med om att besluten är olika men inga sakliga skäl
anges. Varför?



På sidan 6(7) första stycket, framgår att det är problem med kapaciteten i ledningarna. Nu har vi
sökt för fyra/fem hushåll. Antalet fastigheter i ansökan är enligt kommunen ”inte grunden till
att ansökan avslagits”
Då kan man som lekman konstatera att kapaciteten verkligen är hårt belastad om den inte klarar
fyra/fem hushåll ytterligare. Kanske kan kommunens utredningar och beräkningar av
kapacitetsproblemen med tillhörande plan och åtgärder för en utbyggnad av kapaciteten vara en
saklig och förståelig information i sammanhanget.



På sidan 6(7) fjärde stycket angående kapacitetsbrist
Skrivelserna om att kapacitetet/omsättning måste öka respektive inte öka motsätter inte
varandra.
Det stämmer ju om man jämför två helt olika områden. I det ena området kan omsättningen inte
öka och i det andra området måste den öka.
I kommunens i prioriteringsdokument (Tidigare inskickat som bilaga) menas att omsättningen
på vattnet måste öka i Åkerhög/Brunnefjäll.
Att just Åkerhög nämns som område med behov av ökad omsättning beror på att vi ligger i
omedelbar anslutning till två större områden Trälen och Granliden vars vatten tidigare, under
lång tid sprutats rakt ut i naturen bara för att öka omsättningen och undanröja risken för dåligt
vatten.
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Att hänvisa till kapacitetsbrist måste gälla områden som ligger längre bort och inte skulle
påverka omsättningen i de ledningar som går till Granliden Trälen.
Därför menar jag att påståendet att det inte finns någon motsättning mellan de olika
ståndpunkterna även här är vilseledande.
Tilläggas bör att Områdena Trälen Granliden och Åkerhög ligger i omedelbar anslutning till
ledningarnas nuvarande ändpunk. D.V.S Det är bara Åkerhögsområdet som kan öka
omsättningen på vattnet i denna del av ledningsnätet. Därav den beslutade
prioriteringsordningen.
Ska man förstå det som att kommunen väljer att påstå att det dokumentet inte längre
finns/gäller?


På sidan 6(7) andra stycket, kommunen medger att beslutet är fattat på felaktiga grunder. Dock
menar man att det inte förändrar beslutet. Hur kan undertecknad, utan att åter lyfta frågan till
beslutsfattandet, komma fram till en sådan bedömning? Har man haft ett samtal med sig själv?
Bör inte det då anses som Jäv? Är det så beslutsfattande görs inom kommunen och vilka
felaktigheter finns i andra beslut?
Det felaktiga påståendet var att ansökan endast innefattade spillvatten.
Detta fick politiken som lekmän till sig och ta beslut om. Att mena att ett beslut taget på
felaktiga grunder inte skulle förändra beslutet i sig, är uppseendeväckande. Självklart beror alla
beslut på det underlag som finns till beslutsfattandet.



På sidan 6(7) tredje stycket, här beskriver kommunen hur man fattar beslut på ännu icke fattade
beslut. Kommunen avser att besluta om verksamhetsområde, det har vi nu hört under många års
tid. Vi vill och har sedan år 2017 önskat snabba på anslutningen, något som skett inom vissa
områden men inte tillåtits i Åkerhög. Är det likabehandling? Och vilka är de sakliga skälen till
de olika besluten?
Det är också märkligt att det kan läggas flera miljoner kr på en projektering INNAN beslut om
verksamhetsområde tas. Därtill används argumentet att man senare ska ta beslut om
verksamhetsområde i ansökningar om att få koppla in sig på kommunens nät, när dessa avslås.
För mig är det naturliga att: Först tar man beslut om verksamhetsområde och sedan påbörjas
projektering mm. Hur kan man annars som kommuninvånare kunna vara med att påverka en
beslutsprocess.



På sidan 6(7) fjärde stycket framgår ånyo tidpunkten för utbyggnaden till 2022/24. Som tidigare
angivits avviker det från den information som medborgarna får via Kommunens hemsida.
Kommunen har tydligen olika planer för samma sak. Beroende på vad?



På sidan 1(2) punkt 2 ”Utveckling av talan”
Kommunen menar att vår tidigare ansökan från september 2017 (Bilaga 1) Dnr KS2017/1728i nte
skall beaktas vid denna prövning på grund av att det är nya uppgifter som kommit in efter
överklagandetidens utgång.
Några formella beslut gällande denna ansökan har inte tagits av kommunen. Därför anser jag att
ansökan är pågående. Den som skrivit under ansökan har inte någon gång mellan sept 2017 och
April 2021 fått något formellt beslut i ärendet. Därför måste ärendet anses vara under
behandling. Vi väntar fortfarande på ett beslut. Att vi väntat ända tills överklagandetiden gått ut
för vår senaste ansökan beror på att vi avvaktat svar på den tidigare ansökan. Möjligen för
länge, men att mena att ingen hänsyn skall tas till ett pågående ärende måste beaktas som
felaktigt. Det är i stora drag exakt samma ansökan då som nu.

ande i mål om laglighetsprövning ang. ansökan om anslutning till den allmänna va-anläggningen - KS2020/1749-16 Yttrande i mål om laglighetsprövning ang. ansökan om anslutning till den allmänna va-anläggningen : Göteborg FR 1403-21 Aktbil 14



Sammantaget alla punkter ovan gör att jag anser att Kungälvs beslut inte är förenligt med
likställdhetsprincipen eller annan användbar lag i kommunallagen.
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Förvaltningsrätten i Göteborg
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Förslag 2021-05-04
Peter Schmidinger ./. Kungälvs kommun (mål nr 1403-21)
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (dnr KS2020/1749)
--------------------Med anledning av förvaltningsrättens underrättelse 2021-04-22 (aktbil 14) yttrar sig
Kungälvs kommun enligt följande.
Kommunen åberopar det som kommunen tidigare anfört i målet och vidhåller att
förvaltningsrätten bör avslå överklagan. Det som Peter Schmidinger (”P.S.”) nu anför i sitt
yttrande (aktbil 12) föranleder ingen ändrad inställning. Det har inte framkommit
omständigheter i målet som visar att kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 (§ 16/2021) ska
upphävas enligt 13 kap 8 § kommunallagen.
Kommunen bestrider och kommenterar det som P.S. anför i yttrandet efter respektive punkt
enligt följande:

 På sidan 2 anges att utbyggnaden är planerad till 2022/2024. På kommunens hemsida står det:
…..
Att inte uppgifterna är desamma illustrerar tydligt den osäkerhet som hela detta projekt genomsyras av. Som
medborgare gissar man vad som gäller och uppgifterna ändras regelbundet. Kan beskrivas som exempel på
vilseledande och felaktig information.
Kommentar:
I kommunens tidigare yttrande (sid 5, femte stycket) anges att planeringen för VA-utbyggnaden
årligen är föremål för nya beslut bland annat utifrån tillgängliga ekonomiska ramar,
exploateringstakten i kommunen och möjligheter att rent fysiskt utföra va-entreprenader. Det
innebär att prioriteringar kan ändras över tid.
Informationen på hemsidan om planerad byggtid 2023 – 2025 ligger inom det spann som
kommunen redovisade i sitt yttrande (2022/2024). Informationen är inte felaktig eller
vilseledande, men kan ändras över tid.
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 På sidan 3(7) omnämns en ansökan av Derek Kasperhed. I den texten anges ett beslutsprotokoll 2019-0911 (§ 269/2019) som återremitterats för att tydliggöra vilka fastigheter som omfattas av ansökan. Detta har
inte skett i vårt fall, ansökan anses vara ”knapphändig”, angivit på sidan 6(7). Detta visar tydligt hur olika
ansökningar hanteras av kommunen. Tilläggas bör också att Derek Kasperheds ärende blev beviljat i första
instans (Utskottet för samhälle och utveckling) men blev återremitterat först av kommunstyrelsen på de grunder
som beskrivs.
Kommentar:
I det nu aktuella ärendet har det inte funnits skäl att inhämta ytterligare information från
sökandena eftersom det inte bedömdes vara aktuellt med VA-utbyggnad i privat regi då
utbyggnaden avses att genomföras av kommunen i enlighet med vattentjänstlagens
bestämmelser.

 På sidan 3(7), Angående ansökan från Derek Kasperhed, stycke 4 har Kungälvs kommun i svepande text
skrivit ”Dessutom är förhållandena mellan Gunneröd och Brunnefjäll/Åkerhög inte jämförbara”. Denna text
är svår att förhålla sig till, frågan är hur den i avseende likabehandling inte är jämförbar.
Kommentar:
Av kommunens yttrande (sid 3, tredje till sjätte stycket) har kommunen förklarat vari
skillnaderna består av i allt väsentligt. Varje ärende måste prövas individuellt utifrån vid
tidpunkten aktuella omständigheter. Områdena är inte jämförbara.

 På sidan 4(7) stycke 4 framgår ånyo att ”Förhållandena är inte jämförbara med de som gäller i för

Brunnefjäll/Åkerhög” Ytterligare en text som är svår att bemöta, även denna fråga är hur den i avseende
likabehandling inte är jämförbar.
Kommentar:
Av kommunens yttrande (sid 4, andra till fjärde stycket) har kommunen förklarat vari
skillnaderna består av i allt väsentligt vid en jämförelse med ön Trälen respektive området
Granliden. Som kommunen tidigare anfört så måste varje ärende måste prövas individuellt
utifrån vid tidpunkten aktuella omständigheter. Förhållandena är inte jämförbara i aktuellt
avseende.

 På sidan 4(7) stycke 5 framgår ”att återemittera ärendet för en positiv dialog med föreningen om en snabbare
lösning av utbyggnaden av VA i Kovikshamnsområdet” Precis detta är det vi sökt sedan år 2017, dock har
kommunen avslagit alla våra försök till en positiv dialog för en snabbare lösning av utbyggnaden i Åkerhög. Är
det likabehandling?
Kommentar:
Av kommunens yttrande (sid 4, femte till sjunde stycket) har kommunen redovisat varför
ansökningarna har behandlats olika. Det finns sakliga skäl för detta utifrån omständigheterna i
varje enskilt ärende.
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 På sidan 4(7) stycke 6 omnämns anslutning via alternativ utbyggnadsmodell för VA. Den första ansökan
gjorde vi 2017-09-25 (se bilaga 1) Dnr KS2017/1728. Den avslogs via mail från tjänsteman. Bakgrunden
att vi sökte var Kungälvs kommuns dokument om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Vi ombads av
tjänsteman att skicka en ansökan. Den alternativa utbyggnadsmodellen är beskriven i ”§126/2016 Alternativ
utbyggnadsmodell för VA (Dnr KS2013/1902)”, bifogas denna inlaga. (Bilaga 2) Är detta likabehandling?
Kommentar:
Kommunens hänvisar och vidhåller det som kommunen anfört i yttrandet 2021-03-31 med
anledning av förvaltningsrättens föreläggande 2021-03-23 (aktbil 6).

 På sidan 4(7) stycke 7 omnämns att ”avviker förhållandena mellan Sjöhåla och Brunnefjäll/Åkerhög
väsentligt”. Det som kan utläsas är att projektering inte påbörjats för Sjöhåla. Att inte områdena ligger i
samma projekteringsfas, är det väsentligt utifrån kommunallagen gällande likabehandling?
Kommentar:
Som framgår av kommunens yttrande är förhållandena inte jämförbara. Den omständigheten att
områdena inte ligger i samma projekteringsfas har betydelse för bedömningen och utgör sakliga
skäl för att de hanteras olika avseende VA-utbyggnaden.

 Sidan 5(7), här beskriver Kungälvs kommun att olika bedömning skall ske objektivt och sakligt. Kan inte
någonstans i den efterföljande texten finna några sakliga skäl varför besluten är olika. Det framstår som att
kommunen håller med om att besluten är olika men inga sakliga skäl anges. Varför?

Kommentar:
I kommunens yttrande har redovisats vari skillnaderna mellan de olika områdena och besluten
består av i allt väsentligt.

 På sidan 6(7) första stycket, framgår att det är problem med kapaciteten i ledningarna. Nu har vi sökt för
fyra/fem hushåll. Antalet fastigheter i ansökan är enligt kommunen ”inte grunden till att ansökan avslagits”
Då kan man som lekman konstatera att kapaciteten verkligen är hårt belastad om den inte klarar fyra/fem
hushåll ytterligare. Kanske kan kommunens utredningar och beräkningar av kapacitetsproblemen med
tillhörande plan och åtgärder för en utbyggnad av kapaciteten vara en saklig och förståelig information i
sammanhanget.
Kommentar:
Kommunen vidhåller det som anförts i tidigare yttranden.
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 På sidan 6(7) fjärde stycket angående kapacitetsbrist Skrivelserna om att kapacitetet/omsättning måste öka
respektive inte öka motsätter inte varandra. Det stämmer ju om man jämför två helt olika områden. I det ena
området kan omsättningen inte öka och i det andra området måste den öka. I kommunens i
prioriteringsdokument (Tidigare inskickat som bilaga) menas att omsättningen på vattnet måste öka i
Åkerhög/Brunnefjäll. Att just Åkerhög nämns som område med behov av ökad omsättning beror på att vi
ligger i omedelbar anslutning till två större områden Trälen och Granliden vars vatten tidigare, under lång tid
sprutats rakt ut i naturen bara för att öka omsättningen och undanröja risken för dåligt vatten. Att hänvisa till
kapacitetsbrist måste gälla områden som ligger längre bort och inte skulle påverka omsättningen i de ledningar
som går till Granliden Trälen. Därför menar jag att påståendet att det inte finns någon motsättning mellan de
olika ståndpunkterna även här är vilseledande. Tilläggas bör att Områdena Trälen Granliden och Åkerhög
ligger i omedelbar anslutning till ledningarnas nuvarande ändpunk. D.V.S Det är bara Åkerhögsområdet som
kan öka omsättningen på vattnet i denna del av ledningsnätet. Därav den beslutade prioriteringsordningen. Ska
man förstå det som att kommunen väljer att påstå att det dokumentet inte längre finns/gäller?
Kommentar:
Varje område bedöms var för sig varvid VA-utbyggnaden planeras och prioriteras utifrån
tillgänglig kapacitet samt aktuella budgetförutsättningar. Åkerhög är ett prioriterat område.
Kommunen hänvisar i övrigt till det som tidigare anförts i målet.

 På sidan 6(7) andra stycket, kommunen medger att beslutet är fattat på felaktiga grunder. Dock menar man
att det inte förändrar beslutet. Hur kan undertecknad, utan att åter lyfta frågan till beslutsfattandet, komma
fram till en sådan bedömning? Har man haft ett samtal med sig själv? Bör inte det då anses som Jäv? Är det så
beslutsfattande görs inom kommunen och vilka felaktigheter finns i andra beslut? Det felaktiga påståendet var
att ansökan endast innefattade spillvatten. Detta fick politiken som lekmän till sig och ta beslut om. Att mena
att ett beslut taget på felaktiga grunder inte skulle förändra beslutet i sig, är uppseendeväckande. Självklart
beror alla beslut på det underlag som finns till beslutsfattandet.
Kommentar:
Det är kommunstyrelsen som har fattat det beslut som är föremål för prövningen i detta mål.
Det är också kommunstyrelsen som har yttrat sig i målet. Det är således fråga om ett och
samma beslutsorgan.

 På sidan 6(7) tredje stycket, här beskriver kommunen hur man fattar beslut på ännu icke fattade beslut.
Kommunen avser att besluta om verksamhetsområde, det har vi nu hört under många års tid. Vi vill och har
sedan år 2017 önskat snabba på anslutningen, något som skett inom vissa områden men inte tillåtits i
Åkerhög. Är det likabehandling? Och vilka är de sakliga skälen till de olika besluten? Det är också märkligt
att det kan läggas flera miljoner kr på en projektering INNAN beslut om verksamhetsområde tas. Därtill
används argumentet att man senare ska ta beslut om verksamhetsområde i ansökningar om att få koppla in sig
på kommunens nät, när dessa avslås. För mig är det naturliga att: Först tar man beslut om verksamhetsområde
och sedan påbörjas projektering mm. Hur kan man annars som kommuninvånare kunna vara med att påverka
en beslutsprocess.
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Kommentar:
Kommunen har, som tidigare anförts, redovisat vilka sakliga skäl som ligger till grund för de
beslut som fattats i kommunen. Det är vidare ett normalt förfarande att projektering sker innan
beslut om verksamhetsområde fattas. Projekteringen är en viktig del i bedömningen om vilka
fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. Beslutet om verksamhetsområde publiceras på
kommunens hemsida. Det finns en möjlighet att överklaga ett sådant beslut medelst
laglighetsprövning. Vidare kan fastighetsägare vända sig till länsstyrelsen eller till mark- och
miljödomstolen i olika typer av frågor avseende VA-utbyggnaden.

 På sidan 6(7) fjärde stycket framgår ånyo tidpunkten för utbyggnaden till 2022/24. Som tidigare angivits
avviker det från den information som medborgarna får via Kommunens hemsida. Kommunen har tydligen olika
planer för samma sak. Beroende på vad?
Kommentar:
Se kommunens tidigare kommentarer (sid 1 ovan).

 På sidan 1(2) punkt 2 ”Utveckling av talan” Kommunen menar att vår tidigare ansökan från september
2017 (Bilaga 1) Dnr KS2017/1728i nte skall beaktas vid denna prövning på grund av att det är nya
uppgifter som kommit in efter överklagandetidens utgång. Några formella beslut gällande denna ansökan har
inte tagits av kommunen. Därför anser jag att ansökan är pågående. Den som skrivit under ansökan har inte
någon gång mellan sept 2017 och April 2021 fått något formellt beslut i ärendet. Därför måste ärendet anses
vara under behandling. Vi väntar fortfarande på ett beslut. Att vi väntat ända tills överklagandetiden gått ut
för vår senaste ansökan beror på att vi avvaktat svar på den tidigare ansökan. Möjligen för länge, men att mena
att ingen hänsyn skall tas till ett pågående ärende måste beaktas som felaktigt. Det är i stora drag exakt
samma ansökan då som nu.
Kommentar:
Kommunen vidhåller det som anförts tidigare i målet. Ärendet från 2017 är inte föremål för
prövning i detta mål.

 Sammantaget alla punkter ovan gör att jag anser att Kungälvs beslut inte är förenligt med
likställdhetsprincipen eller annan användbar lag i kommunallagen
Kommunen bestrider att beslutet strider mot likställighetsprincipen eller mot någon annan av
de grundläggande principerna i kommunallagen. Det har inte heller framkommit några andra
omständigheter som visar att beslutet strider mot någon annan lag eller författning. Se vidare
det som kommunen tidigare anfört i målet. Överklagan bör därför avslås.

Kungälv 2021-05-26

Miguel Odhner
kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsrätten i Göteborg
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Peter Schmidinger ./. Kungälvs kommun (mål nr 1403-21)
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (dnr KS2020/1749)
--------------------Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande 2021-02-08 (aktbil 3) yttrar sig
Kungälvs kommun enligt följande.
1. Inställning
Kungälvs kommun yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagan.
Peter Schmidinger (”P.S.”) har inte visat att det föreligger sådana omständigheter som enligt
13 kap 8 § kommunallagen (2017:725, ”KL”) föranleder att kommunstyrelsens beslut ska
upphävas.
2. Skäl
Kommunen bestrider samtliga de omständigheter som P.S. åberopat och utvecklar grunderna
enligt följande.
2.1. Bakgrund
Fastighetsägaren P.S. inkom med en servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om
anslutning till det allmänna vatten-och/eller avloppsnätet avseende fastigheten Åkerhög
1:42 m.fl, bilaga 1.
Efter beredning i utskottet för samhälle och utveckling (§ 177/2020) beslutade
kommunstyrelsen 2021-01-13 (§ 16/2021) att avslå ansökan, bilaga 2. Beslutet anslogs
2021-01-19 enligt anslagsbevis, bilaga 3.
Av tjänsteskrivelsen 2020-12-01, som del av beslutsunderlaget, bilaga 4, framgår bland
annat följande.
Kommunen håller på att slutföra projektering för en allmän va-anläggning inom området
Brunnefjäll/Åkerhög. Arbetet med ledningsrätt för va-anläggningen har påbörjats.
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Utbyggnaden sker enligt vattentjänstlagens (2006:412) bestämmelser eftersom det bedöms
föreligga en skyldighet att ordna VA i ett större sammanhang.
Kommunen planerar att berörda fastigheter inom området ska ingå i verksamhetsområdet för
den allmänna va-anläggningen.
Den kommunala utbyggnaden i området är planerad till 2022/24. Inkoppling till vatten
bedöms inte kunna ske förrän 2024 av kapacitetsskäl i vattennätet.
Den anslutning som ansökan från P.S. avser är inplanerad i kommunens entreprenad för den
allmänna va-anläggningen. En anslutning till utbyggnad i privat regi är därför inte aktuellt.
Den inlämnade ”servisanmälan, ansökan om förhandsbesked om anslutning till det allmänna
vatten-och/eller avloppsnätet” bör därför avslås enligt verksamhetens bedömning.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-13 (bilaga 2) att avslå ansökan från P.S. enligt
verksamhetens bedömning. Kommunstyrelsens beslut har nu överklagats av P.S.

Ungefärligt
område i ansökan

Översiktlig plan över planerad utbyggnad av den aktuella etapp som nu
projekterats och inom vilket arbete med ledningsrätt påbörjats.
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2.2. Utveckling av talan
Kommunen uppfattar överklagan som att P.S. som grund för upphävande åberopas att
kommunstyrelsens beslut strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. P.S. gör
vidare gällande att beslutsunderlaget är bristfällig och i vissa delar även vilseledande och
felaktigt.
Kommunens bestrider överklagan i dess helhet och bemöter det om P.S. anför enligt
följande.
Angående ansökan från Derek Kasperhed
P.S. hänvisar till en ansökan Derek Kasperhed (bilaga 3 i överklagan) avseende ett ärende
om föreningsanslutning till den allmänna va-anläggningen rörande fastigheten Gunneröd
240 m.fl.
Av kommunstyrelsens beslut 2019-09-11 (§ 269/2019) framgår att ärendet återremitterades
för att tydliggöra vilka fastigheter som omfattas av ansökan. Något beslut om att bevilja
anslutning till den allmänna va-anläggningen till förenigsanslutna fastigheter i Gunneröd har
inte fattats. Det finns således inget avtal om anslutning till den allmänna va-anläggningen. I
området planeras istället för enskilda avloppsanläggningar.
Vidare kan konstateras att VA-utbyggnaden för Gunneröd jämfört med Brunnefjäll/Åkerhög
skiljer sig väsentligt åt. Områdena ligger inte inom samma geografiska område och
kommunen har inte i närtid planerat för utbyggnad av den allmänna va-anläggningen i
området kring Gunneröd. Någon projektering eller något ledningsrättsarbete har således inte
påbörjats eller planerats i det området.
Det föreligger således inget beslut eller avtal om föreningsanslutning i Gunneröd. Dessutom
är förhållandena mellan Gunneröd och Brunnefjäll/Åkerhög inte jämförbara.
Tidigare beslut om avtal med va-föreningar
I överklagan anför P.S. att kommunen beviljat ett minst 30-tal va-föreningar anslutning till
den allmänna va-anläggningen via avtal. P.S. uppger vidare att det i området redan finns
avtal mellan kommunen och två större byggherrar. P.S. hänvisar vidare till ett beslut
avseende Sjöhåla 2:40 m.fl. Kommunen bemöter i det följande det som P.S. anför.
- Generellt om anslutning till va-föreningar
Det stämmer att kommunen anslutit ett flertal föreningar de senaste åren till den allmänna
va-anläggningen. Varje ansökan om anslutning till va-anläggningen måste prövas
individuellt utifrån de vid tidpunkten gällande förutsättningarna och den aktuella
planeringen för utbyggnaden av VA. Förhållandena i kommunen är mycket varierande och
det sker revideringar i va-planering utifrån behovet av vattentjänster (vatten och avlopp) och
kapaciteten i va-anläggningen samt verksamhetens budget. Vidare ändras förutsättningarna
ändras över tid.
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- Angående anslutning till va-föreningarna i området
Det framgår inte preciserat i överklagan vilka föreningar i området som P.S. syftar på.
P.S. kan möjligtvis åsyfta två tidigare exploateringar inom området Vedhall (Granliden)
respektive på ön Trälen.
Ön Trälen var en större exploatering vilket föranledde kommunen 2016 att teckna avtal med
Västra Trädal och Raggesås samfällighetsförening för att skapa förutsättningar för ett större
antal nybyggnationer.
Granliden avsåg en exploatering av ett 15-tal fastigheter som skulle ansluta till samma punkt
som Trälen. Avtal tecknades 2016 med Åkerhög Granlidens Samfällighetsförening. Berörda
fastigheter inom Granliden ingår i verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen,
däremot inte Ön Trälen. Granlidens ledningsnät håller på att övertas av kommunen för att ingå
i den allmänna va-anläggningen.
Båda dessa föreningsanslutningar prövades och beslutades enligt de omständigheter och
förhållanden som gäller vid det tillfället. Förhållandena är inte jämförbara med de som gäller i
för Brunnefjäll/Åkerhög.
- Angående beslutet beträffande Sjöhåla 2:40 m fl, (bilaga 5 i överklagan)
Utskottet för utveckling och samhälle beslutade 2020-12-08 (§ 176/2020) beträffande Siöhåla
2:40 m fl, att återremittera ärendet för en positiv dialog med föreningen om en snabbare
lösning av utbyggnaden av VA i Kovikhamnsområdet.
Ärendet rörande Sjöhåla 2:40 m.fl. avser alternativ utbyggnadsmodell för VA, vilket förenklat
innebär att en förening bygger ett va-nät som kommunen därefter tar över. Det är alltså inte
fråga om en föreningsanslutning till den allmänna va-anläggningen motsvarande den ansökan
som P.S. ingivit. Ärendena avser således olika va-frågor.
Vidare kan i ärendet avseende Sjöhåla 240 m.fl. konstateras att något beslut om alternativ
utbyggnadsmodell för VA inte har fattats utan ärendet har återremitterats. Dessutom avviker
förhållandena mellan Sjöhåla och Brunnefjäll/Åkerhög väsentligt. Kommunen har inte
påbörjat projektering av va-byggnaden för Sjöhåla och området ligger således inte i samma
planeringsfas som Brunnefjäll/Åkerhög. Förprojektering är dock utförd. Avsikten är att
området Sjöhåla på sikt ska ingå i verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen.
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Beslutet strider inte mot likställighetsprincipen - förhållandena är inte jämförbara
Enligt 2 kap 3 § KL ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om det inte
finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelsen innehåller den så kallade
likställighetsprincipen. Principen innebär att kommunen ska behandla medlemmar i samma
situation lika. En kommun kan särbehandla medlemmar i förhållande till andra, om det sker
på objektiv och saklig grund.
Den aktuella ansökan avser fastigheter inom området Brunnefjäll/Åkerhög. Som tidigare
nämnts görs bedömningen att kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen att ordna
VA i ett större sammanhang inom området. Utbyggnaden av den allmänna va-anläggning
planeras inom de närmsta åren och projektering samt arbetet med ledningsrätter pågår. Utifrån
aktuella omständigheter bedöms det inte föreligga förutsättningar för kommunen att ingå avtal
med en va-förening för anslutning av ett privat va-nät i området. Därför har ansökan från P.S.
avslagits.
Omständigheterna avseende va-utbyggnaden i Brunnefjäll/Åkerhög skiljer sig således från de
tidigare föreningsanslutningarna i området och de anslutningar som skett i övriga kommunen.
Varje ansökan måste prövas individuellt utifrån vid tidpunkten gällande förutsättningar, vilket
kommunen redovisat ovan.
Det föreligger således skäl till att ansökningar om föreningsanslutningarna, samt ärenden
avseende alternativ utbyggnadsmodell för VA, hanteras och beslutas olika beroende på
omständigheterna i varje enskilt ärende.
Kommuners planering för VA-utbyggnaden är årligen föremål för nya beslut bland annat
utifrån tillgängliga ekonomiska ramar, exploateringstakten i kommunen och möjligheter att
rent fysiskt utföra va-entreprenader. Det innebär att prioriteringar kan ändras över tid.
Av det ovan följer att kommunstyrelsens beslut i det aktuella ärendet inte strider mot
likställighetsprincipen i kommunallagen. Samtliga medlemmar som befinner sig i samma
situation har behandlats lika. Den skillnaden som finns mellan olika beslut beror på att
förhållandens skiljer sig åt och att medlemmarna inte befinner sig i en samma situation.
Kommunstyrelsens beslut är sakligt motiverat utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.
Påstående om bristande underlag
P.S. påstår att det i sammanträdesprotokollet framgår att beslutsunderlaget är bristfälligt och
att vissa delar är vilseledande. Kommunen bestrider påståendet med följande motivering.
Av kommunstyrelsens protokoll 2021-01-13 (bilaga 3) framgår vilka handlingar som har
utgjort beslutsunderlag. Ett av underlagen består av en tjänsteskrivelse 2020-12-01 (bilaga 4).
Det är således inte endast det som framgår av texten i protokollet som har legat till grund för
beslutet. I protokollet redovisas endast en sammanfattning av ärendet.
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Ansökan från P.S. är knapphändig och innefattar inte anslutning av samtliga de fastigheter
som innefattas i planerad utbyggnad i Brunnefjäll/Åkerhög. Detta är emellertid inte grunden
till att ansökan har avslagits. Anledningen till avslaget framgår av protokollet och övrigt
beslutsunderlag, nämligen att det projekteras för en allmän va-anläggning inom berört område
i enlighet med vattentjänstlagens bestämmelser och arbetet med ledningsrätter pågår.
Utbyggnaden av anläggningen planeras till 2022/2024. Byggnation och anslutning till vatten
är inte möjligt innan dess av kapacitetsskäl. En utbyggnad av nätet i privat regi för inkoppling
till den allmänna va-anläggningen är därför inte aktuellt. Se vidare det som kommunen anfört
ovan detta yttrande.
Det anges i protokollet från sammanträdet att ansökan enbart avser anslutning av avlopp till
ett fåtal fastigheter och innefattar alltså inte vatten. Det stämmer att protokollet inte är helt
korrekt i aktuellt avseende då det framgår av ansökan att den avser både vatten och
spillvatten. Detta är emellertid inget som förändrar sakförhållanden i ärendet. Grunden för
avslagit är densamma oavsett.
Det stämmer att berört området inte ingår i verksamhetsområdet för den allmänna vaanläggningen. Projekteringen av anläggningen pågå och även ledningsrättsarbetet.
Planeringen för va-utbyggnaden har således kommit långt och avsikten är att området ska ingå
i verksamhetsområdet, vilket är i enlighet med vattentjänstlagen då vattentjänsterna behöver
ordnas i ett större sammanhang (6 § vattentjänstlagen). Den planerade utbyggnaden av vaanläggningen inom området utgör skäl till avslaget av ansökan med motivering enligt ovan.
Kommunen avser att besluta om verksamhetsområde i samband med att upphandling av
entreprenad påbörjas.
Av protokollet framgår att den kommunala utbyggnaden i området är planerad till 2022/24
och att byggnation och anslutning till vatten inte är möjligt innan dess av kapacitetsskäl. Detta
är något som kommunen vidhåller. Det som P.S. hänvisar till (bilaga 7 i överklagan) motsätter
inte detta förhållande. Vidare ändras behovet av vattentjänsterna och kapaciteten över tid,
vilket tidigare nämnts.
Av det ovan anförde framgår sammanfattningsvis att kommunstyrelsens beslut inte strider
mot likställighetsprincipen eller mot någon annan av de grundläggande principerna i
kommunallagen. Det har inte heller framkommit några andra omständigheter som visar att
beslutet strider mot någon annan 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 2021-03-31
Miguel Odhner
kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga
1. Ansökan från P.S.
2. Kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 (§ 16/2021)
3. Anslagsbevis 2021-01-19
4. Tjänsteskrivelse 2020-12-01

ökan om anslutning till den allmänna va-anläggningen - KS2020/1749-16 Yttrande i mål om laglighetsprövning ang. ansökan om anslutning till den allmänna va-anläggningen : Laglighetsprövning komplettering Förslag 210325 Mål nr 1403-21 ang VA

1 (2)

Förvaltningsrätten i Göteborg
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Peter Schmidinger ./. Kungälvs kommun (mål nr 1403-21)
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (dnr KS2020/1749)
--------------------Kungälvs kommun har yttrat sig över det som klaganden anfört i sin överklagan (aktbil 1) i
en separat handling.
Med anledning av förvaltningsrättens föreläggande 2021-03-23 (aktbil 6) yttrar sig
kommunen enligt följande.
1. Inställning
Enligt 13 kap 7 § kommunallagen (2017:725, ”KL”) får domstolen vid prövningen av
överklagandet inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till
före överklagandetidens utgång.
Kommunen anser att Peter Schmidinger (”P.S.”) i sitt senaste yttrande (aktbil 4) åberopar
omständigheter som klaganden inte tidigare har hänvisat till. Förvaltningsrätten får därför
vid sin prövning av målet inte beakta dessa nya uppgifter som P.S. åberopar till grund för sin
talan.
Kommunen vidhåller att förvaltningsrätten bör avslå överklagan. Det som P.S. nu anför
föranleder ingen ändrad inställning. Det har inte framkommit omständigheter i målet som
visar att kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 (§ 16/2021) ska upphävas enligt 13 kap 8 §
KL.
2. Utveckling av talan
I sitt yttrande tar P.S. upp ett antal omständigheter avseende en ansökan om va-anslutning
från 2017. P.S. har inte hänvisat till dessa omständigheter före överklagandetidens utgång.
Förvaltningsrätten får enligt 13 kap 7§ KL inte beakta dessa nya uppgifter vid sin prövning
av målet.
Om domstolen anser att omständigheterna i yttrandet från P.S. (aktbil 4) får beaktas
utvecklar kommunen sin talan enligt följande.
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Kommunen bestrider samtliga de omständigheter som P.S. åberopat.
I yttrandet hänvisar P.S. till en ansökan om va-utbyggnad i privat regi som upprättats av
klagandens granne (ägare till Åkerhög 2:3) 2017-09-25. I den ansökan anges att även
fastighetsägaren till Åkerhög 1:42 är intresserad av anslutning till kommunalt VA.
Det kan konstateras att ansökan från 2017 har besvarats av projektledaren per mejl den
27 oktober 2017 (bilaga 1, sid 2, i yttrandet från P.S.). Av mejlet framgår bland annat att
”Er ansökan om VA-utbyggnad i privat regi kan därför inte godkännas”. Vidare
framkommer att fastighetsägaren till Åkerhög 2:3 haft en mejlkorrespondens med
projektledaren under 2019 om va-anslutning.
Nu aktuellt mål om laglighetsprövning avser en ansökan från P.S. från oktober 2020. Denna
ansökan avslogs av kommunstyrelsens 2021-01-13 (§ 16/2021). Det är endast ansökan från
2020 och kommunstyrelsens beslut som är föremål för domstolens prövning. Ansökan från
2017 med efterföljande korrespondens och påstådda brister i det ärendet prövas således inte
inom ramen för detta mål.
Det som P.S. anför avseende ansökan från 2017 saknar vidare rättslig relevans i aktuellt mål.
Omständigheterna utgör ingen rättslig grund för upphävande av kommunstyrelsens beslut
enligt 13 kap 8 § KL. P.S. har överhuvudtaget inte utvecklat hur dessa omständigheter
skulle kunna utgöra grund för ett upphävande av beslutet.
Kommunen bestrider alltjämt påståendet att kommunen skulle ha agerat felaktigt eller
bristfälligt vid handläggningen av ärendet. Kommunstyrelsen har tagit del av relevant
beslutsunderlag. Ansökan från 2017 var inte relevant för kommunstyrelsens prövning av
klagandens ansökan om va-anslutning från oktober 2020.
Av handlingarna i ärendet framgår att kommunens bedömning är att vattenförsörjning och
avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang i området Brunnefjäll/Åkerhög enligt
6 § vattentjänstlagen. Att det är fråga om en bedömning anges också i det mejl från den
21 januari 2019 som klaganden hänvisar till (bilaga 1 sid 4, i yttrandet från P.S.). Något
beslut om verksamhetsområde för området är ännu inte fattat men kommunen avser att
besluta om detta i samband med att upphandling av entreprenaden påbörjas.
I övrigt hänvisas till det som kommunen anfört med anledning av förvaltningsrättens
tidigare föreläggande (aktbil 3).
Kommunen anser sammanfattningsvis att det i målet inte är visat att det föreligger någon
grund för upphävande av kommunstyrelsens beslut 2021-01-13 (§ 16/2021) enligt 13 kap
8 § KL. Överklagan bör därför avslås.
Kungälv 2021-03-31

Miguel Odhner
kommunstyrelsens ordförande
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Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser (Dnr
KS2020/2052-5)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat (§62/2021) att ansöka hos Länsstyrelsen om att förbruka fyra
äldre avkastningsstiftelsers tillgångar för i stadgarna angivna ändamål alternativt närliggande
ändamål. Länsstyrelsen har vid avstämning efterfrågat beslut och beslutsunderlag som helt
följer de förutsättningar som anges i Stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5.
Fyra av förvaltade stiftelser uppfyller Stiftelselagens krav och kan komma ifråga för
Länsstyrelsens medgivande.
Förvaltningen föreslår att tre stiftelsers tillgångar ska förbrukas i enlighet med respektive
stadgar medan en stiftelses tillgångar föreslås utdelas till Sjöräddningssällskapet.
Juridisk bedömning
En ändring av stadgarna i en stiftelse sker genom så kallad permutation.
Ändamålet i stadgarna får endast ändras på grund av att ändrade förhållanden inte längre kan
följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter.
Föreskrifter som avser stiftelsens ändamål får också ändras om det finns synnerliga skäl. En
ändring av ändamålet kan till exempel bestå av att även stiftelsens bundna kapital får delas ut.
Länsstyrelsen kan ge en stiftelse tillstånd till att förbruka stiftelsens tillgångar för stiftelsens
ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta (6 kap. 5 §
stiftelselagen).
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade (§ 62/2021)


Ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att förbruka följande avkastningsstiftelsers
tillgångar för angivna alternativt närliggande ändamål
o Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökande
färskvattentillgångar i Marstrand
o Stiftelsen Rådman Otto Svenssons representationsfond
o Stiftelsen Rådman Otto Svenssons egnahemsfond
o Stiftelsen Marstrands hjälpfond

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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I förvaltningens avstämning med Länsstyrelsen uppmanades vi att arbeta om förslaget till
beslut i kommunstyrelsen så att det mer exakt följde Stiftelselagens kapitel 6, paragraf 5 i vilket
Länsstyrelsen ges mandat att medge att äldre avkastningsstiftelser delas ut och avslutas.
De förutsättningar för Länsstyrelsens beslut som anges i Stiftelselagen är:






stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen, vid
utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som
motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, samt
stiftelsen saknar skulder.

Verksamhetens bedömning
Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan
 Rådman Otto Svenssons ”färskvattentillgångar”, bildades 1923
 Rådman Otto Svenssons ”representationsfond”, bildades 1923
 Rådman Otto Svenssons ”egnahemsfond”, bildades 1923
 Marstrands Hjälpfond, bildades 1907

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren
Ingen av dessa fyra stiftelser har kunnat dela ut under något av de senaste fem åren.
Tre av de fyra stiftelserna saknar fritt eget kapital och förmår inte återställa kapitalet:




Rådman Otto Svenssons ”färskvattentillgångar”
Rådman Otto Svenssons ”representationsfond”
Rådman Otto Svenssons ”egnahemsfond”

Dessa tre stiftelser kan efter Länsstyrelsens medgivande dela ut i enlighet med respektive
stiftelses stadgar.

En stiftelse, Marstrands Hjälpfond, har fritt eget kapital men bildades med anledning av en
större fartygsolycka och är därmed i viss mening situationsbunden. Det har inte varit möjligt
att hitta destinatärer i enlighet med stiftelsens ändamål:


Understöd till barn med hemvist i den Bohusländska skärgården vilka genom
olyckshändelse förlorat någon av sina föräldrar.
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen dela ut tillgångarna i stiftelsen Marstrands Hjälpfond
till Sjöräddningssällskapet.

Värdet av stiftelsens tillgångar har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då
gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken





Rådman Otto Svenssons ”färskvattentillgångar”, understiger gränsbeloppet
Rådman Otto Svenssons ”representationsfond”, understiger gränsbeloppet
Rådman Otto Svenssons ”egnahemsfond”, understiger gränsbeloppet
Marstrands Hjälpfond. understiger gränsbeloppet

Stiftelsen saknar skulder.





Rådman Otto Svenssons ”färskvattentillgångar”, saknar skulder
Rådman Otto Svenssons ”representationsfond”, saknar skulder
Rådman Otto Svenssons ”egnahemsfond”, saknar skulder
Marstrands Hjälpfond saknar skulder

Som underlag för ovanstående bedömningar kommer stadgar och årsredovisningar för de fyra
stiftelserna redovisas för Länsstyrelsen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Enligt Stiftelselagen är det styrelsen som ansvarar för förvaltningen av avkastningsstiftelser.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Någon separat bedömning är inte gjord.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Någon separat bedömning är inte gjord.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förvaltningens förslag syftar till att medel som förvaltas i stiftelser ska komma behövande och
andra destinatärer till del.
Ekonomisk bedömning
Kostnader för ansökan bekostas av respektive stiftelse.
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Förslag till beslut
1. Under förutsättning av Länsstyrelsens medgivande förbruka tillgångarna i
följande tre stiftelser i enlighet med de ändamål som anges i respektive stiftelses
stadgar.
a. Stiftelsen rådman Otto Svensson fond för beredande av ökande
färskvattentillgångar i Marstrand
b. Stiftelsen rådman Otto Svenssons representationsfond
c. Stiftelsen rådman Otto Svensson egnahemsfond
2. Under förutsättning av Länsstyrelsens medgivande förbruka tillgångarna i
stiftelsen Marstrands Hjälpfond genom utdelning till Sjöräddningssällskapet
Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
ekonomichef
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Handläggarens namn
Christina Gunnesby
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2021-05-19

Avkastningsstiftelser – årsredovisning 2020 samt utdelning 2021. (Dnr
KS2021/0743-1)
Sammanfattning
Kungälvs kommun förvaltar ett antal stiftelser i form av donationsfonder. Ekonomienheten
har till uppgift att upprätta årsredovisning medan kommunstyrelsen utgör dess styrelse.
Stiftelsernas styrelse fastställer och undertecknar årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
Det utdelningsbara kapitalet utgörs av utdelningar på fonder samt räntor på konton.

Bedömning
Medel disponibla för utdelning under år 2021 är:
Stiftelsen Fiskeredskapsfonden
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade
färskvattentillgångar i Marstrand
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons representationsfond
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade
Stiftelsen Sölve & Hilma Bergers gåva
Stiftelsen Bild, form och grafisk design gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan
Stiftelsen Samfond för behövande
Summa:

5 455
6 062
3 907
344
5 000
0
0
5 000
35 000
40 000
90 000
190 768

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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Förslag till beslut
1. Resultat – och balansräkning för räkenskapsåret 2020 fastställs för följande
stiftelser:













Stiftelsen Fiskeredskapsfonden
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade
färskvattentillgångar i Marstrand
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons representationsfond
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade
Stiftelsen Sölve & Hilma Bergers gåva
Stiftelsen Bild, form och grafisk design gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan
Stiftelsen Samfond för behövande

2. Utdelning kan ske ur stiftelserna med 190 768 kronor för år 2021.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Christina Gunnesby
Ekonomienheten,
Agneta Bertilsson
Trygghet och stöd,
Lena Arnfelt Trygghet
och stöd, Monica
Fundin Trygghet och
stöd, Lars-Gunnar
Hermansson
Grundskolan, Dennis
Reinhold Bildning och
lärande, Catharina
Bengtsson
Grundskolan, Lars-Ove
Karlsson Gymnasiet,
Amela Filipovic
Gymnasiet
För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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Stiftelser i form av donationsfonder förvaltade av
Kungälvs kommun
Årsredovisning 2020
Styrelsen för följande av Kungälvs kommun förvaltade fonder
Stiftelsen Fiskeredskapsfonden
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons fond för beredande
av ökade färskvattentillgångar i Marstrand
Stiftelsen Rådman Otto Svenssons representationsfond
Stiftelsen Elevrådets miljöstipendium, gymnasiet
Stiftelsen Marianne Segrams donationsfond
Stiftelsen Gunnar och Elsa Ornäs fond för handikappade
Stiftelsen Sölve och Hilma Bergers gåva
Stiftelsen Bild, form och grafisk design gymnasiet
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Utdelning har under räkenskapsåret skett i enlighet med respektive fonds bestämmelser.
Resultat- och balansräkning för respektive stiftelse framgår av bifogade redovisningar.
Kungälv den

/

2021

………………………….
Miguel Odhner (S)

………………………….
Anders Holmensköld (M)

………………………….
Elisabeth Mattsson (L)

………………………….
Gun-Marie Daun (KD)

………………………….
Marcus Adiels (M)

………………………….
Erik Andreasson (V)

………………………….
Morgan Carlsson (SD)

………………………….
Rolf Carlsson (SD)

………………………….
Mats Frisell (S)

………………………….
Pia Gillerstedt (S)

………………………….
William Hult (S)

………………………….
Martin Högstedt (UP)

………………………….
Anna Vedin (M)

………………………….
Ancy Wahlgren (UP)

………………………….
Ove Wiktorsson (C)
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STIFTELSEN FISKEREDSKAPSFONDEN 2020
RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

214

203

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 057

-1 089

Förvaltningsresultat

-842

-886

0

0

0
0

0
0

Årets resultat

-842

-886

BALANSRÄKNING

2020

2019

Tillgångar
Andel i depå i SHB

23 257

24 100

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

2 339
20 918

3 182
20 918

Summa eget kapital

23 257

24 100

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

3 182
0
-842
0
0

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

Belopp vid årets utgång

2 339

Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.

20 918
0
0
20 918
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STIFTELSEN RÅDMAN OTTO SVENSSONS FOND FÖR BEREDANDE AV
ÖKADE FÄRSKVATTENTILLGÅNGAR I MARSTRAND 2020

Org nr 802426-5905

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

284

268

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 356

-1 398

Förvaltningsresultat

-1 072

-1 130

0

0

0
0

0
0

-1 072

-1 130

2020

2019

Tillgångar
Andel i depå i SHB

30 830

31 902

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-3 467
34 297

-2 395
34 297

Summa eget kapital

30 830

31 902

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar
Årets resultat
BALANSRÄKNING

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-2 395
0
-1 072
0
0

Belopp vid årets utgång

-3 467

Bundet eget kapital
Ingående balans

34 297

Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

0
0
34 297

Utdelning skall ske vart 5:e år, nästa gång år 2024. Utdelning kan dock inte ske så länge fritt eget kapital är negativt.
Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning. Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är
negativt.
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STIFTELSEN RÅDMAN OTTO SVENSSONS
REPRESENTATIONSFOND 2020

Org nr 802426-5913

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

286

270

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 358

-1 401

Förvaltningsresultat

-1 072

-1 131

0

0

0
0

0
0

-1 072

-1 131

2020

2019

31 061

32 134

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-10 132
41 192

-9 060
41 192

Summa eget kapital

31 061

32 134

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar
Årets resultat
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

-9 060
0
-1 072
0
0
-10 132

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

41 192
0
0
41 192
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STIFTELSEN ELEVRÅDETS MILJÖSTIPENDIE, GYMNASIET 2020

Org nr 802426-5848

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

111

110

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 109

-1 134

Förvaltningsresultat

-997

-1 024

0

0

0
0

0
0

Årets resultat

-997

-1 024

BALANSRÄKNING

2020

2019

11 513

12 510

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-23 958
35 473

-22 961
35 473

Summa eget kapital

11 513

12 510

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-22 961
0
-997
0
0

Belopp vid årets utgång

-23 958

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat till
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

35 473
0
0
35 473
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STIFTELSEN MARIANNE SEGRAMS DONATIONSFOND 2020

Org nr 802426-5889

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

77

79

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 061

-1 082

Förvaltningsresultat

-984

-1 003

0

0

0
0

0
0

Årets resultat

-984

-1 003

BALANSRÄKNING

2020

2019

Tillgångar
Andel i depå i SHB

7 730

8 714

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-90 993
98 721

-90 009
98 721

Summa eget kapital

7 730

8 714

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-90 009
0
-984
0
0

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

Belopp vid årets utgång

-90 993

Belopp vid årets utgång

Utdelning kan ske med 5 000 kr per år oavsett avkastning.
Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

98 721
0
0
98 721
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STIFTELSEN GUNNAR OCH ELSA ORNÄS FOND FÖR HANDIKAPPADE 2020

Org nr 802426-5830

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

8 843

8 236

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-13 685

-15 003

Förvaltningsresultat

-4 842

-6 767

0

0

0
0

0
0

-4 842

-6 767

2020

2019

989 660

994 985

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-17 980
1 007 641

-12 655
1 007 641

Summa eget kapital

989 660

994 985

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar
Årets resultat
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

-12 655
-482
-4 842
0
0
-17 980

Bundet eget kapital
Ingående balans

Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

1 007 641

0
0
1 007 641
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STIFTELSEN SÖLVE OCH HILMA BERGERS GÅVA 2020

Org nr 802426-5822

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

119

117

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 120

-1 146

Förvaltningsresultat

-1 001

-1 029

0

0

0
0

0
0

-1 001

-1 029

2020

2019

12 416

13 417

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-22 502
34 918

-21 501
34 918

Summa eget kapital

12 416

13 417

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar
Årets resultat
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-21 501
0
-1 001
0
0

Belopp vid årets utgång

-22 502

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

34 918
0
0
34 918
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STIFTELSEN FÖR BILD, FORM OCH GRAFISK DESIGN 2020

Org nr 802426-5897

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

259

245

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-1 121

-1 247

Förvaltningsresultat

-862

-1 003

0

0

0
0

0
0

Årets resultat

-862

-1 003

BALANSRÄKNING

2020

2019

23 312

29 174

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-69 408
92 720

-63 546
92 720

Summa eget kapital

23 312

29 174

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-63 546
-5 000
-862
0
0

Bundet eget kapital
Ingående balans
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

Belopp vid årets utgång

-69 408

Belopp vid årets utgång

Utdelning kan ske med 5 000 kr per år oavsett avkastning.
Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

92 720
0
0
92 720
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Förvaltningsberättelse 2020
Stiftelsen Skolans samfond för grundskolan, org nr 853301-1600

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen bildades år 1991 genom en sammanläggning av ett antal fonder.
Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid grundskolan i kommunen,
företrädesvis för:
-

belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,

-

belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller
åt gymnastik eller idrott,

-

stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan,

-

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

-

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål,

-

förvärv av material eller andra saker,

-

dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den
utsträckning som finnes lämpligt

Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Under året har utdelning skett med 40 000 kr.
Väsentliga händelser under året
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året.
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STIFTELSEN SKOLANS SAMFOND FÖR GRUNDSKOLAN 2020
Org nr 853301-1600

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

1 820

2 012

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-4 561

-5 416

Förvaltningsresultat

-2 742

-3 404

0

0

0
0

0
0

-2 742

-3 404

2020

2019

162 000

204 741

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-400 353
562 353

-357 612
562 353

Summa eget kapital

162 000

204 741

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-357 612
-40 000
-2 742
0
0

Belopp vid årets utgång

-400 353

Bundet eget kapital
Ingående balans

Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

562 353

0
0
562 353
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Kungälv den

…………………………….
Miguel Odhner (S)

………………………….
Anders Holmensköld (M)

………………………….
Elisabeth Mattsson (L)

………………………….
Gun-Marie Daun (KD)

………………………….
Marcus Adiels (M)

………………………….
Erik Andreasson (V)

………………………….
Morgan Carlsson (SD)

………………………….
Rolf Carlsson (SD)

………………………….
Mats Frisell (S)

………………………….
Pia Gillerstedt (S)

………………………….
William Hult (S)

………………………….
Martin Högstedt (UP)

………………………….
Anna Vedin (M)

………………………….
Ancy Wahlgren (UP)

………………………….
Ove Wiktorsson (C)
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Förvaltningsberättelse 2020
Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet, org nr 853301-1584

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen bildades år 1991 genom en sammanläggning av ett antal fonder.
Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till förmån för eleverna vid gymnasiet i kommunen,
företrädesvis för:
-

belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,

-

belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller
åt gymnastik eller idrott,

-

stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan,

-

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom inom- eller utomlands,

-

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna
gemensamt ändamål,

-

förvärv av material eller andra saker,

-

dock bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den
utsträckning som finnes lämpligt

Stiftelsens medel får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
På grund av pandemin har ingen utdelning kunnat ske under året.
Väsentliga händelser under året
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året.
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STIFTELSEN SKOLANS SAMFOND FÖR GYMNASIET 2020
Org nr 853301-1584

RESULTATRÄKNING

2020

2019

852

1 083

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-3 146

-3 819

Förvaltningsresultat

-2 294

-2 735

0

0

0
0

0
0

-2 294

-2 735

2020

2019

93 567

95 861

-366 703
460 271

-364 409
460 271

93 567

95 861

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB
Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1
Summa eget kapital

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-364 409
0
-2 294
0
0

Belopp vid årets utgång

-366 703

Bundet eget kapital
Ingående balans

Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

460 271

0
0
460 271
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Kungälv den

…………………………….
Miguel Odhner (S)

………………………….
Anders Holmensköld (M)

………………………….
Elisabeth Mattsson (L)

………………………….
Gun-Marie Daun (KD)

………………………….
Marcus Adiels (M)

………………………….
Erik Andreasson (V)

………………………….
Morgan Carlsson (SD)

………………………….
Rolf Carlsson (SD)

………………………….
Mats Frisell (S)

………………………….
Pia Gillerstedt (S)

………………………….
William Hult (S)

………………………….
Martin Högstedt (UP)

………………………….
Anna Vedin (M)

………………………….
Ancy Wahlgren (UP)

………………………….
Ove Wiktorsson (C)
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Förvaltningsberättelse 2020
Stiftelsen samfond för behövande, org nr 853301-1592

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen bildades år 1991 genom en sammanläggning av ett antal fonder.
Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas till stöd åt behövande inom kommunen, som inte
skall ombesörjas av det allmänna.
Under året har utdelning skett med 90 000 kr.
Väsentliga händelser under året
Inga händelser av väsentlig art har skett under det gångna året.
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STIFTELSEN SAMFOND FÖR BEHÖVANDE 2020
Org nr 853301-1592

RESULTATRÄKNING

2020

2019

Stiftelsens intäkter
Räntor och utdelningar

3 781

4 214

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-7 685

-9 507

Förvaltningsresultat

-3 904

-5 293

0

0

0
0

0
0

-3 904

-5 293

2020

2019

331 551

425 454

Eget kapital
Fritt eget kapital, not 1
Bundet eget kapital, not 1

-860 679
1 192 230

-766 775
1 192 230

Summa eget kapital

331 551

425 454

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Nedskrivningar/återföringar

Årets resultat

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Andel i depå i SHB

Not 1
Fritt eget kapital
Ingående balans
Lämnade anslag
Årets resultat
Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning

-766 775
-90 000
-3 904
0
0

Belopp vid årets utgång

-860 679

Bundet eget kapital
Ingående balans

Omf av realisationsresultat
Kapitalisering, 10% av löp avkastning
Belopp vid årets utgång

Kapitalisering skall göras årligen med 10 procent av löpande avkastning.
Kapitalisering kan ej ske då fritt eget kapital är negativt.

1 192 230

0
0
1 192 230
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Kungälv den

…………………………….
Miguel Odhner (S)

………………………….
Anders Holmensköld (M)

………………………….
Elisabeth Mattsson (L)

………………………….
Gun-Marie Daun (KD)

………………………….
Marcus Adiels (M)

………………………….
Erik Andreasson (V)

………………………….
Morgan Carlsson (SD)

………………………….
Rolf Carlsson (SD)

………………………….
Mats Frisell (S)

………………………….
Pia Gillerstedt (S)

………………………….
William Hult (S)

………………………….
Martin Högstedt (UP)

………………………….
Anna Vedin (M)

………………………….
Ancy Wahlgren (UP)

………………………….
Ove Wiktorsson (C)
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Uppföljningsrapport handlingsplan funktionshinderpolitiskt program
2020 (Dnr KS2020/0094-8)
Sammanfattning
Rapporten är en uppföljning av de aktiviteter som förvaltningen arbetat med utifrån
funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan för 2020. Uppföljningsrapporten
informeras årligen i rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Då det Funktionshinderpolitiska programmet upphör att gälla 2020-12-31 blir detta den sista
uppföljningen kopplat till programmet.
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2019 Programmet Social hållbarhet – ökat
innanförskap. Programmet har konkretiserats med planer kring olika områden där
funktionshinderplanen är en. Planerna sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027.
Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska arbetet sker framöver inom ramen för detta
arbete.
Juridisk bedömning
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för det
funktionshinderpolitiska programmet. FN:s generalförsamling antog konventionen 2006.
Därefter antog Sveriges riksdag konventionen 2008 och den trädde i kraft i januari 2009.
Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för
personer med funktionsnedsättning på alla nivåer i samhället. Det funktionshinderpolitiska
programmet är ett viktigt redskap för Kungälvs kommun att förverkliga sitt ansvar och
intentionerna i FN-konventionen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 20 september 2012 Tillgänglighet och delaktighet för alla –
Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun. Programmet är ett styrdokument för hela
kommunens förvaltning och förtroendevalda, med syfte att förbättra livsvillkoren för
människor med funktionsnedsättningar. Programmet gäller 2013–2019. Programmet är
förlängt att gälla även för 2020.
Förvaltningen upprättar årligen en handlingsplan med aktiviteter kopplade till programmets
mål. I uppföljningsrapporten redovisas hur förvaltningen arbetat med aktiviteterna. En
arbetsgrupp med personer som representerar kommunens olika verksamhetsområden
sammanställer årligen en handlingsplan och uppföljningsrapport. Mål och aktiviteter ska vara
en integrerad del av sektorernas verksamhetsplanering och budgetprocess.
Då det Funktionshinderpolitiska programmet upphör att gälla 2020-12-31 blir detta den sista
uppföljningen kopplat till programmet.
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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Kommunfullmäktige antog den 19 december 2019 Programmet Social hållbarhet – ökat
innanförskap. Programmet har konkretiserats med planer kring olika
områden där funktionshinderplanen är en. Planerna sträcker sig fram till 2023 med utblick mot
2027. Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska arbetet sker framöver inom ramen för
detta arbete.
Verksamhetens bedömning
I enlighet med det funktionshinderpolitiska programmet informeras uppföljningsrapporten till
handlingsplanen för 2020 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Även förvaltningsledningen och rådet för funktionshinderfrågor informeras i frågan.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Handlingsplanen är relevant utifrån flera av målen. Målen:
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som står
längst från arbetsmarknaden
Målen är alla relevanta då arbetet med handlingsplanen bland annat syftar till att undanröja
hinder och öka tillgängligheten inom dessa områden.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Aktiviteterna i handlingsplanen bidrar till att uppfylla flera av målen i Agenda 2030:
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Styrdokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla – Funktionshinderpolitiskt program för
Kungälvs kommun har varit styrande i arbetet. Genom att årligen ta fram en handlingsplan
med aktiviteter och därefter följa upp dem har vi följt programmet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Handlingsplanen för 2020 innehåller aktiviteter som förbättrar situationen för hela
målgruppen. Aktiviteterna följs upp i rapporten.
Ekonomisk bedömning
Kostnaden för de genomförda aktiviteterna har hanterats inom sektorernas budgetram.

Förslag till beslut
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Informationen antecknas till protokollet.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Expedieras till:
Terés Zachrisson
Anna Larsson
Anna Bengtsson
Jan Rydberg
Gona Abdulrahman
För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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Tillgänglighet och delaktighet för alla

Funktionshinderpolitiskt program
för Kungälvs kommun
2013 till 2019
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1. Inledning
Denna rapport är en uppföljning av de aktiviteter som förvaltningen arbetat med mot målen i kommunens
program Tillgänglighet och delaktighet för alla-Funktionshinderpolitiskt program för Kungälvs Kommun
2013–2019 under 2020. Rapporten informeras i rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
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2. Bakgrund
Den 20 september2012antogkommunfullmäktige
programmetTillgänglighet
ochdelaktighet
förallaFunktionshinderpolitiskt
program
förKungälvs
kommun
2013till 2019. Kommunfullmäktigebeslutade2019-12-05
att förlängaprogrammetatt gällaävenför 2020.Från2021ingårfunktionshinderfrågorna
i Program
förSocial
hållbarhet.
En handlingsplan
för det Funktionshinderpolitiska
arbetetär framtagenoch beslutadav
kommunstyrelsen
18 november2020.Planengäller2021–2023.H andlingsplanen
är ett styrdokumentför
helakommunensförvaltningoch förtroendevalda,
bådeatt förhållasigtill och förverkliga,för att förbättra
livsvillkorenför människormedfunktionsnedsät
tningar.
Måluppfyllelseoch genomfördaaktiviteteri Handlingsplanen
för 2020sammanställs
i en rapportoch
informerasi förvaltningsledning,
kommunstyrelse
och kommunfullmäktige.
Rapporteninformeras äveni
RådetFör Funktionshinderfrågor
(RFF).

3. Omvärld
FN:s konventionom rättigheterför personermedfunktionsnedsättning
är grundenför det
funktionshinderpolitiska
programmet.Sverigeantogkonventionen2008och den träddei kraft i januari
2009.Sverigehar därmedjuridisktförbundit sigatt främja, skyddaoch säkerställa
rättigheterför personer
medfunktionsnedsättning
på allanivåeri samhället.
Konventionentillhör FN:scentralakonventionerom mänskligarättigheteroch innebärinte någranya
rättigheterutanhandlarom att undanröjade hindersomfinns i samhälletför att mänskligarättigheterska
gällaför personermedfunktionsnedsättning.
Konventionenhar fokuspå icke-diskrimineringoch listar
nödvändigaåtgärderför att personermedfunktionsnedsättning
skakunnata del av såvälmedborger
liga,
politiska,ekonomiska,socialaoch kulturellarättigheterpå sammavillkor somandra.
De Nationellamålenför funktionshinderspolitiken
beslutades
2000i arbetetmedden nationella
handlingsplanen.
Den handlarom mänskligarättigheteroch varjeindivids möjligheteratt utifrån sina
förutsättningardeltai samhällslivets
alladelar.
Nationellamål
En samhällsgemenskap
medmångfaldsomgrund.
Ett samhällesomutformassåatt människori allaåldrarmedfunktionsnedsättning
blir fullt delaktiga
i samhället.
Jämlikheti levnadsvillkorför flickor och pojkar,kvinnor och mänmedfunktionsnedsättning.
Inriktning på arbetet
Identifieraoch undanröja hinderför full delaktigheti samhälletför flickor, pojkar,kvinnor och män
medfunktionsnedsättning
Förebyggaoch bekämpadiskriminering
Skapaförutsättningarför självständighet
och självbestämmande

4. Måluppföljning 2020
I måluppföljningennedansker en uppföljningav mål och aktiviteterutifrån de olika fokusområdena
i
programmet.Aktiviteternahar följts upp i sektorernas
verksamhetsrapporter
underåret.Bedömningenav
aktiviteternagörsutifrån om aktivitetenär pågående pågående
medavvikelse avslutad avslutad
medavvikelse ellerej påbörjad .
För 2020 f annsfå nyaaktiviteterplanerade.
De aktivitetersomredovisasär i stort settpågående
från
tidigareår. De aktivitetervi arbetatmedunderprogramperiodenhar till storadelarövergåtti ordinarie
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linjeverksamhet.
Dessutomhar den ekonomiskasituationen medförtatt förvaltningeninte kunnatprioritera
nyaaktiviteter.
Under2020 planeradeförvaltningenatt arbetamed14 aktiviteter.Av dessaavsluta
des1 underåretmedan
10 är pågående,
1 är pågående
medavvikelseoch 2 är ej påbörjade
. Covid-19 pandeminhar begränsat
möjlighetenatt genomföraaktiviteternasomplanerat.

4.1 Bemötande

Mål
Personermedfunktionsnedsättning
somkommeri kontaktmedkommunenspersonalskafå och
upplevaett gott och professionelltbemötande
Medvetenheten
och förståelsenom funktionsnedsättningar
och hur dessapåverkarmänniskors
livssituationbådeindividuelltoch generelltskaökahoskommunenspersonal
.
För att förbättraattityderoch bemötandeskaKungälvskommunverkaför ökadkunskapbland
medborgarna
om funktionshinderoch rättigheterför personermedfunktionsnedsättning.
Aktivitet - Bemötande
Föreläsningar
om olika typerav funktionsnedsättningar
underbla.folkhälsodagarna
för
personaloch allmänhet

Pågående

Kommentar av utfall
Folkhälsani samverkanmedhälsofrämjande
och förebyggandeenheten
har underbörjanav åretgenomfört
olikautåtriktadeinsatserkring temansomberörolika funktionsnedsättningar.
Exempelär föreläsningen
”När malleninte stämmer”medKent Hedevåg.Enhetenhar därefterutifrån rådandepandemiutvecklat
digitalakoncept. Stödgrupperhar börjatatt mötasvia digitalaplattformar.Utifrån olika temanhar
föreläsningar
säntsvia kommunenskommunikationskanaler.
Det egetinspeladegymnastikprogrammet
fick
3000visningarpå Facebook.DigitalakonsertenmedKungälvsMusikkårfick 703visningaroch konserten
medBohuslänBig Bandgav6000visningar.
Analys
Bemötandeär en aktuelloch viktig frågasomvi arbetarkontinuerligtmed.Utifrån de restriktionersom
gäller underCovid19pandeminhar arbetetanpassats
utifrån de förutsättningarsomgällermedex.digitala
föreläsningar,
mötenm m.
Sågår vi vidare
Under2021kommerförvaltningenfortsättainlett arbetemedbemötandefrågor
utifrån de förutsättningar
somgäller.
4.2 Information och kommunikation

Mål
Informationom kommunenstjänsteroch verksamhetskautformassåatt denblir mer tillgängligför
människormedfunktionsnedsättning.
Vid mötensomär öppnaför allmänheten
skadet finnasmöjlighettill olika
kommunikationshjälpmedel
somtill exempelteckenspråkstolk,
hörselförstärkning
och förstorad
text.
I mötetmedkommunenspersonalskamänniskorberedasmöjlighetatt användasitt eget
kommunikationssätt
Kommunenskatillhandahållauppdateradinformationom tillgängligheten
i kommunens
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offentligabyggnader,
anläggningar
och turistmål.Kommunenskaocksåverkaför att andra
fastighetsägare
tillhandahållerinformationom tillgängligheten
i publikalokaler.

Aktiviteter
Aktivitet – Information och kommunikation
Alternativakommunikationssätt

Pågående

Lagenom tillgänglighettill Digital offentlig service

Pågående

Kommentar av utfall
Alternativakommunikationssätt
utvecklaskontinuerligt,ex.teckensomstöd,bilder
Lagenom tillgänglighettill digitaloffentlig servicehar börjat gälla.Anpassninghar skettav kommunens
webbplatskungalv.se
och en hel del utvecklingsarbete
har sketti dentekniskauppsättningen.
Ytterligare
anpassningar
behövergörasoch det framgårav dentillgänglighetsredogörelse
somtagits fram och finns
publiceradpå hemsidan.Underårethar en ny leverantörför förvaltningav hemsidanupphandlats.
Ett krav
på leverantörenvar att det skafinnaskompetenser
inom området.Vi har ocksåunder2020arbetataktivt
medallaredaktörernär det gällerdet redaktionellainnehållet.Vi har utgåttfrån WCAG checklistasomär en
officiell standardför tillgänglighetskriterier
. Detta arbetekommerkontinuerligtatt fortsätta.
Analys
Satsningar
har skettunderåretför att levaupp till lagenom tillgänglighettill Digital offentlig service.En
plattformfinns att byggavidarepå.
Sågår vi vidare
Vi fortsätterinlett positivt arbete.
4.3 Tillgänglig och användbarmiljö
4.3.1Tillgängliga utemiljöer

Mål
Arbetsmetoderoch riktlinjer för att skapagod tillgängligheti denoffentligautemiljönskautarbetas
och utvecklas.
Barnmedfunktionsnedsättning
skasomandrabarngesmöjlighetatt lekai och använda
utemiljön.
Naturreservati kommunenskai såstor utsträckningsommöjligt varatillgängligaoch användbara
för personermedfunktionsnedsättning.
Enkelt avhjälptahinderpå befintligakommunalagator,gång- och cykelvägar,
torg och andra
allmännaplatserskaåtgärdas.
Aktivitet – Tillgängliga utemiljöer
Översynav tillgängligheten
till lekplatsernär det gällersyn- och hörselskadade.
Tillgänglighetsanpassning
av Rökansbadplats
.

Ej påbörjad
Avslutad
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Indikator
Beskrivning:Enkelt avhjälptahinderåtgärdaspå befintligakommunalagator,gång- och cykelvägar,
torg och
andraallmännaplatser
Indikator

Utfall

Målvärde
2020

Antal enkeltavhjälptahindersomåtgärdatspå kommunalagatormedmera.

25

25

Kommentar av utfall
Arbetetmedöversynenav tillgängligheten
till lekplatserna
har prioriteratsned under2020 pga.resursbrist.
Anpassningen
av Rökansbadplatsvar klar till sommarsäsongen
2020.
Analys
Underåren2013–2018har 600enklahinderpå kommunalagatormedmeraåtgärdats
. En ny inventeringär
gjord.
Sågår vi vidare
Förvaltningenarbetarpå i enlighetmedinventeringenav enkeltavhjälptahinder.
Översynenav tillgängligheten
till lekplatserplanerasatt genomföras.En personhar gått en utbildninginom
området
Tillgängligheten
på parkeringsplatser
för rörelsehindrade
skaförbättras.
4.3.2 Tillgängliga och publika lokaler

Mål
Kungälvskommunskagöradet möjligt för personermedfunktionsnedsättning
att deltai
demokratiska
processersåsomallmännaval,medborgarstämmor
och kommunfullmäktige
genomatt
användalokalermedgod tillgänglighet.
Kommunensbefintligapublikalokaleroch anläggningar
skamedavseende
på enkeltavhjälpta
hindervaraanvändbara
för människormedfunktionsnedsät
tningar.
Kungälvskommunskagenominformationverkaför att ävenprivatägdapublikalokalerexempelvis
affärslokalerblir tillgängligamedavseende
på enkeltavhjälptahinder.
Arbetsmetoderoch riktlinjer för att skapagod tillgänglighetoch användbarhet
i publikalokalerska
utvecklas,utarbetasoch tillämpas.
Aktivitet – Tillgängliga och publika lokaler
En ny inventeringav tillgängligheten
i publikalokalerskagenomförasunderåret.

Pågående

Kommentar av utfallet
En ny inventeringav tillgängligheten
i publikalokalerskagenomförasbla.medanledningav ändraderegler
inom området.Inom en treårsperiodskaarbetetvaraklart. Inventeringenär ännuinte påbörjad.
Såhär går vi vidare
Arbetetstartarsåsnartdet är möjligt.
4.3.3 Til lgängliga bostäder

Mål
Kungälvskommunskaverkaför att det skapasbostäderoch bostadsområden
somär tillgängligaför
alla.
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Kommunenskaverkaför att flerbostadshusbeståndet
vid ny- och ombyggnationskatillgänglighets
anpassas
.
Befintligaarbetsmetode
r och riktlinjer för att skapagod tillgängligheti bostäderskautvecklasoch
tydliggöras.
Aktivitet – Tillgängliga bostäder
Utvecklavälfärdsteknikoch främjatillgängligaboendemiljöer

Pågående

Kommentar av utfall
I ett gemensamt
utvecklingsarbete
medGR har kommunenpåbörjatarbetemeddigitaliseringsutveckling
genomAll AgeHub och testbäddar.
Kommunensrepresentant
kommeratt lokalt testateknikmedsyfteatt
möjliggöraökadsjälvständighet
för målgruppen.Planering och informationsinsatser
har genomförtsunder
året.
Hemtjänstoch hemsjukvårdkommergenomdigitalmobil dokumentationatt ökabrukare/patienters
möjlighettill delaktighet.
Analys
Att främjatillgängligaboendemiljöerär en viktig och naturligdel i förvaltningensarbete.Detta fokushar
funnitslängeoch vi arbetarmedhelhetenutifrån Plan- och bygglagen,
PBL, samtbostadsanpassningslagen.
Sågår vi vidare
Arbetet skerfortlöpande medavsiktenatt ”göra rätt från början”.
4.4 Resor och kommunikation

Mål
Kungälvskommunskaverkaför att regionenförbättrarkollektivtrafikenutifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.
Kungälvskommunskai samverkanmedVästtrafikoch trafikföretagenförbättrakomplementtill
kollektivtrafikensåsomfärdtjänstoch skolskjutsutifrån en helhetssynoch ett
tillgänglighetsperspektiv
i Kungälv.
Hållplatseroch stationerskavaratillgängligaför personermedfunktionsnedsättning.
Aktivitet – Resor och k ommunikation
Hållplatseroch stationertillgänglighets
anpassas
enligtbefintligplan

Pågående
medavvikelse

Kommentar av utfall
När en busshållplats
är tillgänglighetsanpassad
såinnebärdet att kantstenenär förhöjd (17 cm),ledstråkoch
kontrastplattorfinns. Arbetetfortsätterenligtprioriteringsordningen.
Måletär att anpassa
två befintliga
hållplatserom året
Underårethar ett hållplatsläge
vid Vita Fläckeni riktning mot Resecentrum
tillgänglighetsanpassats
.
Analys
Genomatt förbättratillgängligheten
av hållplatserkanfler personerfå möjlighetatt nyttjakollektivtrafiken
iställetför färdtjänsten.
Samtligahållplatsersomtillgänglighetsanpassas
sökerkommunen50%medfinansiering
för ifrån
Trafikverket.Att kommunen är drivandei att sökabidragoch tillgänglighetsanpassa
hållplatserär
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nödvändigtför att få kollektivtrafikenmer attraktivt.Det är ocksåett viktigt arbetesomkommeratt kvarstå,
för att verkaför att delmål3 i Trafikförsörjningsprogrammet
uppfylls:Alla resenärsgrupper
beaktas.
Vi har tillgänglighetsanpassat
de hållplatseroch stationersomfunnitsmedi plan från Västtrafikoch
Trafikverket.Vi fortsätterarbetetmedtillgänglighetsanpassning
enligten prioriteringsmodell
där
resandeunderlagen
liggertill grundför anpassning.
Nytillkomnahållplatsertillgänglighetsanpassas
inte per
automatik.
Sågår vi vidare
Arbetetmedprioriteringsordningför hållplatserutgårfrån vilka platsersomhar de flestapå- och
avstigandeantalet
och åtgärdasi tur och ordning. Måletär att anpassa
två befintligahållplatserom året
4.5 Utbildning

Mål
Kunskaperom eleversfunktionsnedsättningar
och hur undervisningen
skautformas,specielltför
personermedneuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
skaökahospersonalen.
Tillgångentill och kännedomom olika lärverktygtill exempelanpassade
läromedeloch digitala
lärverktyg,skaöka
Skolanskagenomett kontinuerligtutvecklingsarbete
setill att personalenhar hög tilltro till alla
eleversoch vuxenstuderandes
kunskapsutveckling
och socialaförmåga.
Den fysiskamiljön skasålångtsommöjligt anpassas
såatt tillgängligheten
förbättrasför elever och
vårdnadshavare
medfunktionsnedsättning.
Aktivitet – Utbildning
Ledaskapi klassrummet

Pågående

Träningför medvetennärvaro,TMR

Pågående

Kommentarav utfallet

Ledarskapet
i klassrummet
är någotsommajoritetenav skolornahar haft somfokusoch somupplevs har
gett positiveffekt.I praktikeninnebärdet en tydliglektionsstrukturoch rutineri undervisningen
samt
anpassning
för allaeleversbehov.
TMR - Träningför medvetennärvarooch är en forskningsbaserad
metodi medvetennärvaroutveckladi
Sverigeför barnoch unga.Insatseni TMR riktar sigtill eleveri årskurs4–6. Materialetsomanvändsbygger
på kännedomom hur känsloroch tankarstyrvårt handlandeoch att vi kanpåverkahur vi agerari olika
situationer.Insatseni klasser
na syftartill att stärkauppmärksamheten,
främjapsykiskhälsaoch ökaförmåga
till återhämtningfrån inre och yttre stressorer.
Stödenheten
har genommedelfrån Hälsofrämjande
skolutvecklingkunnatköpain utbildningför klasslärare
samtelevhälsopersona
l somfrämstarbetarmedeleverpå mellanstadiet.
I januari2020avslutades
en andra
utbildningsinsats.
En tredjeutbildningsinsats
startadehösten2020och kommeratt avslutasi januari2021.
Cirka20 personalhar deltagiti varjeutbildningsinsats.
Analys
Ledarskapet
i klassrummet
gerpedagoger
redskapatt användai klassrumssituationer
för att skapa
förutsättningarför lärandeför allaelever.Men ocksåför att skapastrukturersombidrartill ökadstudiero.I
senaste
elevenkäten
i årskurs5 och 9 kanvi seatt elevernatyckersigha mer delaktighetän tidigare.
Pågrundav Coronafick utbildningeni TMR hösten2020genomförasdigitalttillsammansmedkursledare.
Erfarenheterna
av dendigitalautbildningenhar varit till övervägande
del goda.
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Lärare från tio av kommunensfjorton låg- och mellanstadieskolor
har deltagit utbildningen
Såhär går vi vidare

Stödenheten
har fått i uppdragatt utvärderautbildningsinsatsen
i TMR undervåren2021.
Kungälvskommunhar blivit erbjuden medelfrån Länsförsäkringar
i Göteborgoch Bohuslänför att
genomföraytterligaretvå utbildningsinsatser
om vardera20 deltagaremedbörjanvåren2021.
4.6 Kultur och fritid

Mål
Den kommunalakultur- och fritidsverksamheten
skaerbjudaaktivitetersomgör det möjligt för
barnoch ungamedfunktionsnedsättning
att delta.
Kungälvskommunskastimuleraföreningaratt erbjudaaktiviteteroch verksamheter
såatt
människormedfunktionsnedsättning
kandeltabådesomutövareoch somåskådare.
Med socialstyrelsens
allmännaråd:Värdegrunden
i socialtjänstens
omsorg
omäldresomutgångspunkt
ska
begreppetmeningsfulltillvaro beaktas.Det innebäratt människormedfunktionsnedsättning
inom
äldreomsorgen
skaerbjudaskultur- och fritidsaktiviteterefter sin förmåga.Detta för att stärka
självkänsla
och ökadenenskildesupplevelseav livskvalitet.
Kommunenskaför sinakultur- och fritidsarrangemang
användalokaleroch platsersomär
tillgängligaför alla.

Aktivitet – Kultur och fritid
Genomföraktiviteteri handlingsplan
koppladtill reformen"Bättre
fritidsförutsättningar
för funktionshindrade"
Kultur, Bibliotekoch TUM har öppnatupp sin kulturverksamhet
för ungdomar
KultLab

Pågående
Pågående

Kommentar av utfall
Aktiviteterkoppladetill reformen"Bättrefritidsförutsättningar
för funktionshindrade"påbörjades
under
sommaren2017.Individuellaaktiviteterefterbrukarnasönskemålhar genomförts.Måletär att allabrukare
är delaktigaoch har ett fritidsmåli sin genomförandeplan
.
Med anledningav Covid-19 restriktionernahar inte fritidsaktiviteterkunnatgenomföraspå sammasättdå
aktiviteterställtsin.
Dagligverksamhethar haft begränsad
verksamhetunderpandemin
. På gruppbostäderna
har vi erbjudit
aktiverandeprägeli hemmiljön.
Kulturskolanerbjuderverksamhetdär allaungdomarär välkomna.Lokalernaär tillgänglighetsanpassade
och
medarbetare
i verksamheten
har kompetensatt mötamålgruppen.Kulturskolanoch KultL ab erbjudersedan
årsskiftet2018/2019en dans- och dramakursför ungdomarmedfunktionsvariationer
. Utifrån situationen
kring Covid19har utbudetvarit begränsat.
Analys
Reformen"Bättrefritidsförutsättningar
för funktionshindrade"har lett till att personerfått möjlighetatt
genomförafritidsaktiviteterefter sinaönskemålutifrån rådandesituationoch rekommen
dationer.
Sågår vi vidare
Under2021 kommerfortsattarbeteskemedaktiviteterkoppladetill "Bättrefritidsförutsättningar
för
funktionshindrade"utifrån de rekommendationer
somgäller.
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4.7 Hälsa och folkhälsa

Mål
Kommunenskaverkaför ökadhälsahospersonermedfunktionsnedsättning
genomatt motverka
isoleringoch uppmuntratill olika former av friskvårdoch godalevnadsvanor.
Kungälvskommunskafrämjakännedomom, tillgångtill och användningen
av hjälpmedeloch
teknikvid habiliteringoch rehabilitering.
Kommunenskaverkaför förbättradesamverkansformer
medVGR inom hälso- och sjukvårdsamt
inom habiliteringoch rehabilitering.

Aktiviteter
Inganyaaktiviteterplanerades
för året. Det ingåri det dagligaarbetetför berördaverksamheter
att arbeta
mot målen.Exempelvisskerarbete för att stärkakunskapenom motion och hälsainom boendenför
personermedpsykiskafunktionsvariationer.
Inom områdetgörsdessutommycketlänsgemensamt
för att
integreraarbetssättsamtatt samordnautbildningar.Arbeteskerocksåinom SIMBA och
samordningsförbundetÄlv och Kust.
I Aktivitetshuseterbjudsaktiviteterinom olikaområdensomstöd till personermednågonform av psykisk
ohälsa.
4.8 Socialt stöd

Mål
Den enskildesdelaktighetoch inflytandeskafå tidigt genomslag
i beslutoch genomförande
av
socialtjänstens
individuellainsatser.Detta skasärskiltbeaktasnär det gällerbarnoch äldre.
Stödet,till personermedpsykiskfunktionsnedsättning
skautvecklasför att stödjadeltagande
i
samhället,arbetslivetoch för att förhindraisolering.
Samarbetet
mellanolika verksamheter
för barnoch vuxnasåsomskola,socialtjänst,
habiliteringoch
arbetsförmedling
skaförbättras.
Anhörigstödettill personermedfunktionsnedsättning
skautvecklas.Det skavaraindividanpassat,
flexibeltoch obyråkratiskt.
Aktivitet – Socialt stöd
Utbildningoch implementeringav nyametoderi syfteatt utvecklasocialtstöd,ökad
delaktighetoch inflytande.
Införandeav IBIC (Individensbehovi centrum)

Pågående
Ej påbörjad

Kommentar av utfall
All personalinom socialpsykiatrin
har fått utbildningi ESL-metoden(Ett självständigt
Liv). Metodstödjare
har utbildatsför att vidmakthållakunskaperna
hosövrig personal.
Analys
Arbetetenligtde evidensbaserade
metodernaESL (ett självständigt
liv) och VSS(vård- och
stödsamordning
) ökarmöjlighetenför personermedpsykiskfunktionsnedsättning
till ett självständigt
liv.
Sågår vi vidare
Fortsattutbildningi ESL (ett självständigt
liv) för berördapersonalgrupper.
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Under kommande år kommer ett projekt tillsammans med SIMBA kommunerna att fokusera på att utveckla
arbetet med IPS för att förbättra förutsättningarna för arbete och sysselsättning. Aktivitetshuset kommer i
början av 2021 flytta till nya lokaler, vilket kommer att ge ytterligare förutsättningar för ökad hälsa och
personlig utveckling hos deltagarna. Basutbildning för nya medarbetare i lågaffektivt bemötande sker
löpande.

4.9 Arbete

Mål





Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att
skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.
Antalet stödanställningar i Kungälvs kommuns samtliga sektorer ska öka fram till 2018
Skolans, socialtjänstens, arbetsförmedlingens och försäkringskassans befintliga nätverksarbete ska
fortsätta och utvecklas för att i ett tidigt skede hitta arbetstillfällen för ungdomar med
funktionsnedsättning.

Aktiviteter

Inga aktiviteter planerades under året. Arbetet mot målen sker i den löpande verksamheten.
Arbete enligt IPS (Individual placement and support), en evidensbaserad och standardiserad metod, har
upprättats i samarbete med SIMBA kommunerna.

4.10 Upphandling

Mål




Vid upphandling till offentliga miljöer och verksamheter ska hänsyn tas till tillgängligt och
användbarhet för personer med funktionsnedsättning.
Kommunen ska sträva efter att synliggöra funktionshinderaspekten och ställa tydliga skall-krav i
upphandlingsprocesser.

Aktiviteter

Inga aktiviteter planerades under året. Aktiviteter för att nå målen sker i den löpande verksamheten.
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Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken (Dnr
KS2021/0481-6)
Sammanfattning
Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i kommunen (skatteväxlad
kollektivtrafik) har Västtrafik en upprättad process att förhålla sig till: Genomföra en förstudie inför
upphandling.
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.
Att inga större åtgärder kommer att vidtas inför trafikstart 2024 bedömer förvaltningen som
rimligt utifrån påvisat resandeunderlag.
Förvaltningen är nöjd med införandet av el-bussar i centrala Kungälv och Ytterby och med
förstudiens slutsatser om potentialen i kommunen och att Västtrafik ser att underlaget för
befintlig kollektivtrafik kommer att öka.
Förslag till kommunstyrelsen att informationen antecknas till protokollet.
Juridisk bedömning
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik:
2 kap. Regional kollektivtrafik
Ansvar inom ett län
1 § Regionen och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala
kollektivtrafiken, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Regionen och kommunerna
får dock komma överens om att antingen regionen eller kommunerna ska bära ansvaret.
I Stockholms län ansvarar regionen ensam för den regionala kollektivtrafiken, om inte
regionen och kommunerna kommer överens om att gemensamt ansvara för denna trafik eller
om att endast kommunerna ska bära ansvaret.
I Gotlands län ansvarar kommunen för den regionala kollektivtrafiken.
Den eller de som ansvarar för kollektivtrafiken enligt första- tredje styckena ansvarar också för
persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
i sådana kommuner som överlåtit sina uppgifter enligt någon av dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 §. Lag (2019:950)
ADRESS

TRAFIK GATA PARK
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Bakgrund
Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i kommunen har Västtrafik en
upprättad process att förhålla sig till: Genomföra en förstudie inför upphandling.
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.
Förstudierapporten redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Den trafik som ingår i förstudien är idag fördelad på två avtal och det är entreprenören Bivab
som har avtalen för trafiken i Kungälv.
Avtalen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik, öppen skoltrafik och några regionala linjer
som har sträckning över kommungränser.
Förstudierapporten omfattar primärt den allmänna linjelagda kollektivtrafik som regionen
finansierar med planerad trafikstart juni 2024.
Nuvarande avtal och kommande upphandling omfattar även skoltrafik där kommunen är
beställare med trafikstart augusti 2023.
Skoltrafiken redovisas i ett separat beslutsärende till kommunstyrelsen den 16 juni.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen hade önskat mer helhetssyn från Västtrafik av förstudiearbetet men har
förhoppningar om att det i framtiden kan utvecklas och även svara upp mot kommunens
förutsättningar och potential, kopplat till det regionala transportsystemet. Förvaltningen har
också påtalat vikten av att lyfta blicken och redovisa hela områden i kommunen snarare än
linje för linje. Västtrafiks behov av att upphandla trafik och kommunens behov av att förstå
utvecklingsplaner i det totala transportsystemet för kollektivtrafiken behöver synkas bättre.
Det vill säga att även om Västtrafiks uppdrag är avgränsat till att upphandla tätortstrafik
behöver kommunen förstå förslagen med kopplingar till annan trafik såsom tåg eller regionala
linjer som finns i andra avtal och som ingår i andra förstudier.

Göteborgsregionens (GR) sammanfattande strukturbild ovan, visar huvuddragen i regionens
fysiska strukturer. Kungälv som medlemskommun i GR, har ett lokalt ansvar för att den
regionala strukturen blir långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa
strukturbilden och överenskommelsen.
Förvaltningen bedömer det som viktigt att förstudien förtydligar hur regionen och
kommunens ansvarsområden vad gäller kollektivtrafik kompletterar varandra och ger synergier
och ett heltäckande trafiknät. Detta har tagits hänsyn till och påvisas i förstudierapporten.
Förvaltningen bedömer införandet av el-bussar som positivt.
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Förvaltningenhar ocksåpåpekatviktenav att anslutningarfungeraroch att bytestidminimeras
för att dentotalarestidenskabli såkort sommöjligt, gällerte x viktenav att tätortstrafiken
taktaroch synkroniseras
medannantrafik vid knutpunktersåsomYtterbyoch Kungälv
resecentrum.
Förvaltningens
egenkollektivtrafikplan”Plan för konkurrenskraftig
kollektivtrafik2019-2022”
påvisaratt kommunensambitionerär högainom kollektivtrafikområdet.
Planengeren utblick
mot 2030där förväntningarna
om ett uppväxlatkollektivtrafikutbudmellanserviceorterna
och
kommunhuvudorten
är tydlig.
Förvaltningenär överensom att linje 303och 304gårfrån regionaltansvar(allmän
kollektivtrafik), över till ett kommunaltansvari form av skollinjetrafik.
Förvaltningenär ocksåöverensom att linje 313övergårfrån kommunaltansvari form av
skollinjetrafiktill ett regionaltansvaroch allmänlinjelagdkollektivtrafik.
I övrigt är förvaltningennöjd medförstudiensslutsatserom potentialeni kommunenoch att
Västtrafikseratt underlagetför befintligkollektivtrafikkommeratt öka.
Västtrafikskommeratt verkaför att kollektivtrafiksystemet
blir ”skalbart”såatt en uppväxling
av trafikenkanskenär kapacitetstaket
nåsi olikareserelationer.Att införa ett strukturerande
systemmedtydligalinjesträckningar
sesdärförsomviktigt i förstudien.Taktadetidtabeller i de
lokalakollektivtrafikstråken
somgör det enkeltför resenären
att förståtrafikenmensomockså
bidrartill att erbjudabra bytesmöjligheter
vid kommunensknutpunkter

.
Att ingastörreåtgärderkommeratt vidtasinför trafikstart2024bedömerförvaltningensom
rimligt utifrån påvisatresandeunderlag
menhar framfört tydligt önskemålom att arbetamer
proaktivtunderkommandeavtalsperiod.
Ärendenivåer– bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiskamål eller
kommunstyrelsensresultatmål
Kommunfullmäktiges
strategiska
mål nummersju om att underlättaför invånareoch företag
att reduceraklimatutsläppen
kankopplastill ärendet
.
Generelltkanpåvisasatt kommunenbyggeroch förtätari kollektivtrafiknäralägenvilket
skaparmöjligheterför invånareoch företagatt reduceraklimatutsläppen.
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Av kommunens ca 47 000 invånare uppskattas runt 32 000 invånare bo inom 400 meter från
en hållplats utmed dagens kollektivtrafiklinjenät, exklusive skollinjer (analys i Västtrafiks
system REMIX)
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet kopplas till:
Mål 11 Hållbara städer och samhällen – Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära
lägen vilket skapar goda möjligheter för kollektivtrafiken att öka sina marknadsandelar och fler
kan resa hållbart. I förstudien så påvisas att trafiken ska kunna utvecklas i takt med att
kommunen växer.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna – I det nya avtalet så kommer tätortstrafiken, linje 1,2
och 3, att elektrifieras.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Följande dokument har beaktats och tagits hänsyn till i förstudiearbetet:
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götalands län
Regionens miljö- och klimatstrategi
Regionens Målbild Tåg 2035
Regionens Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor
Regionens Landsbygdsutredningen
Kommunens Översiktsplan
Kommunens Trafikplan
Kommunens Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för skolresandet och med öppen skoltrafik kan
allmänresenärer resa med skollinjer (900-linjer).
Att tydliggöra ansvarsområden och redogöra för förväntat utbud i kommunens olika
geografiska områden underlättar för medborgarna att förstå kollektivtrafikens uppdrag och
utbud.
Det finns även en risk för upplevda försämringar på dagens Marstrandsexpress, som inte
kommer att vara en direktbuss till Göteborg längre utan byte krävs för att åka hela sträckan
Göteborg – Marstrand.
Det finns en risk att resenärer som idag reser med en linje som helt eller delvis avvecklas, även
om det finns alternativa resmöjligheter som närtrafik och öppen skoltrafik, kommer att
uppleva en försämring då det innebär att deras resvanor behöver ändras.
Kollektivtrafiken har alltid spelat en viktig roll för social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.
Den gör det möjligt för fler människor att vara delaktiga i samhället, ger möjlighet till ett
fungerande vardagsliv och en ökad tillgänglighet till viktiga målpunkter, oavsett tillgång till bil.
Utvecklingen av kollektivtrafiken framgent behöver ta hänsyn till dessa frågor för att stegvis
möjliggöra för en kollektivtrafik på jämlika villkor. Planeringen av trafiken inför upphandling
ska göras med en medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen och möjliggöra
för människor att verka i vardagen på samma villkor.
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Ekonomisk bedömning
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade allmänna linjelagda
kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
Då förstudien konstaterar att linje 303 och 304 går från ett regionalt ansvar över till ett
kommunalt ansvar i form av skollinjetrafik så kommer kostnaden för dessa linjer påverka
kostnaden för kommunens skollinjetrafik.
Likaså påverkas kommunens kostnader för skollinjetrafiken, fast omvänt, då förstudien påvisar
att linje 313 som i dagsläget finansieras av kommunen, kommer övergå till ett regionalt
finansieringsansvar.
Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 303,304 kommer stämmas av med ekonom i
samband med att förstudien för skollinjetrafiken är avslutad.
Förslag till beslut
1. Informationen antecknas till protokollet

Anders Holm
Sektorchef

Martin Hollertz
Verksamhetschef

Expedieras till:
el Svensson, Jenny
Bjönness Bergdahl
Marielle Månskär
För kännedom till:
Sophie Idermark
Hansson

Mika
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1
Bakgrund och
syfte

Inför upphandlingen ska en förstudie genomföras för att
tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn taget till hur
det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som
kommer att påverka kollektivtrafiken under den kommande
avtalstiden.
Den trafik som ingår i förstudien är idag fördelat på två
avtal och det är Bivab som har avtalen för trafiken i Kungälv.
Avtalen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik, öppen
skoltrafik och några regionala linjer som har sträckning över
kommungränser.
Denna förstudierapport omfattar primärt den allmänna
linjelagda kollektivtrafik som regionen finansierar med
planerad trafikstart juni 2024. Nuvarande avtal och
kommande upphandling omfattar även skoltrafik där
kommunen är beställare med trafikstart augusti 2023.
Skoltrafiken redovisas i en separat förstudierapport.
Arbetet med förstudien har följt Västtrafiks process
”Genomföra förstudie inför upphandling”.
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2
Styrande
målbilder och
strategier

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Nedan följer en kort sammanställning över de dokument som har
identifierats ska beaktas i förstudien samt en sammanställning av de
viktigaste delarna som upphandlingen och avtalet ska förhålla sig till.

Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götalands län
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra
Götalandsregionens främsta dokument för
att styra både den kortsiktiga och långsiktiga
kollektivtrafikutvecklingen i regionen. Innehåller
bland annat
• Uppsatta mål till olika målår för t.ex. resande,
geografisk tillgänglighet, attraktivitet och social
hållbarhet.
• Prioriterade stråk som ska tillgodose behov för
främst arbets- och studiependling.
• Utveckling av de regionala pendlingsnaven där
en stor andel av resandeökningen ska ske samt
att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att
underlätta regional inpendling.

Målbild Tåg 2035
Målbild tåg 2035 beskriver den strategiska
inriktningen för hur tågtrafiken i Västra Götaland
ska utvecklas fram till år 2035, vilket påverkar
och behöver samplaneras med utvecklingen av
angränsande busstrafik.

Miljö- och klimatstrategi
I Västra Götalandsregionens Miljö- och
klimatstrategi finns förslag till mål om att
minska koldioxidutsläppen med 85% till år
2025 och till 90% år 2030.
Västtrafik har arbetat fram en Miljö- och
klimatplan, som bryter ner de övergripande
målen i Miljö- och klimatstrategin i detaljerade
mål per trafikslag och på linjenivå.
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2. STYRANDE MÅLBILDER OCH STRATEGIER |

Strategi för kollektivtrafik på jämlika
villkor
Strategin innehåller ett övergripande mål om
att kollektivtrafiken ska utformas så att den är
inkluderande och att resenärerna känner sig
välkomna.
Fem åtgärdsområden som ska bidra till målet har
pekats ut:
•

Ett fullt tillgängligt prioriterat nät

•

Ett gott bemötande till alla resenärer

•

Resenärerna ska känna sig trygga i
kollektivtrafiken

•

Inkluderande kommunikation

•

Strategisk planering för jämlik kollektivtrafik

Strategi för
kollektivtrafik på jämlika
villkor
– med utgångspunkt i de sju
diskrimineringsgrunderna
Oktober 2018

Strategi för kollektivtrafik på
jämlika villkor
- med utgångspunkt i de sju
diskrimineringsgrunderna
Oktober 2018

Landsbygdsutredningen
I Landsbygdsutredningen har Västra
Götalandsregionen fastställt en lägsta
grundläggande servicenivå för samtliga tätorter
i regionen för att tillgodose landsbygdsbornas
behov av service samt visa på vad man kan
förvänta sig för utbud i mer glesbebyggda områden.
Landsbygdsutredningen har främst inneburit
en utbyggnad av så kallad Närtrafik som är en
beställningsbar trafik med mindre fordon.

Landsbygdsutredning
Kollektivtrafik i Västra Götaland

Antagen av kollektivtrafiknämnden 2014-04-27
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3
Geografisk
avgränsning

Geografisk avgränsning
Det är tätortstrafik och landsbygdstrafik i Kungälv som ska
handlas upp, men trafikstart år 2024.
Det innebär att den entreprenör som får avtalet/avtalen har
huvudansvaret för att tillgodose resbehoven för boende och
verksamma inom ett definierat geografiskt område utifrån
regionens ambitionsnivå och strategier”
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4
Övertagande
av linjer samt
nytillkomna
linjer

Övertagande av linjer samt nytillkomna
linjer
Kortturerna på linje 422 i Götaälvdalsavtalet, mellan Diseröd
och Kungälv kommer i samband med upphandlingen att flyttas
till Kungälvsavtalet och komplettera linje 308.
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5
Dagens trafik
och affär

Detta stycke är en övergripande sammanfattning av dagens trafik i de avtal som ingår i förstudien. För det
geografiska området Kungälvs kommun finns ytterligare linjer och trafik som inte omfattas av denna förstudie då
de ligger i andra trafikavtal som ansluter till, och påverkar trafiken inom förstudien, som t.ex. Västtåg Strömstad –
Göteborg samt regionexpresser och stadsexpress som trafikerar Kungälvs resecentrum.

Dagens trafik - Kungälv avtal som 6278 och 6279
Denna förstudierapport omfattar primärt den allmänna linjelagda
kollektivtrafik som regionen finansierar med planerad trafikstart juni 2024.
Nuvarande avtal och kommande upphandling omfattar även skoltrafik där
kommunen är beställare med trafikstart 2023.
Avtal 6278 omfattar en regional linje, linje 311 med sträckning Kareby Göteborg via Rollsbo industriområde och Kungälv Resecentrum vidare
till Göteborg/Svingeln via Klareberg och Bäckebol köpcentrum. I avtalet
finns även 24 skollinjer som utgår från skolskjutsbehov för kommunens
grundskoleelever. För denna trafik har Kungälvs kommun fullständig
rådighet och kostnadsansvar. Skollinjerna är öppna för allmänheten och
Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. Intäkter från allmänresenärer
regleras efter årets slut utifrån verkligt utfall mellan Västtrafik och
kommunen.
Kungälvs kommunstyrelse har 201118 beslutat att ge Västtrafik uppdrag att
även i kommande avtal upphandla öppen skoltrafik med trafikstart 2023.
Avtal 6279 omfattar landsbygdstrafik men även tätortstrafik och några
regionala linjer med direktförbindelser till Göteborg. I avtalet ingår även viss
anropsstyrd trafik på linjerna för vissa lågbelagda turer vid t.ex. skollov eller
helger. Viktiga definierade bytespunkter för trafiken i avtalet är; Kungälv
Resecentrum, Ytterby station samt Kärna Korsväg.

Avtal 6279
Linjenr
1
2
3
303
304
305
306
308
309
310
313
319
320
Mexp
311

Sträckning
Ullstorp-Resentrum-Ytterby
Resecentrum-Nedre Komarken-Ytterby
Resecentrum-Fontin-Resecentrum
Kärna-Ytterby-Kungälv
Hålta skola-Gategården-Ytterby
Kärna-Överön-Kärna
Rörtången-Kode-Kungälv
Grandalen-Kareby-Kungälv
Aröd-Solberga-Kareby-Kungälv
Håltet-Göteborg
Kärna-Kovikshamn-Vedhall-Kärna
Stora Höga-Jörlanda-Kode-Kungälv
Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg
Marstrand-Ytterby-Göteborg
Kareby-Bäckebol-Svingeln

Koncept
Tätortslinje
Tätortslinje
Tätortslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Landsbygdslinje
Regional linje
Regional linje
Regional linje

Anmärkning

Från avtal 6278
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5. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Resande
År 2019 genomfördes inom avtal 6279 och 6278 drygt 1,4
miljoner resor (öppna skollinjer inkluderat).
Definition av lågfrekventa linjer (Västtrafiks modell för
linjer med lågfrekventresande) är linjer med lägre än 33%
kostnadstäckningsgrad och färre än åtta resenärer per
tur. Båda kriterierna skall vara uppfyllda för att en linje
ska definieras som en linje med lågfrekvent resande. Det
är Västtrafiks ansvar att se över lågfrekvent trafik utifrån
kollektivtrafikens uppdrag och ur ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv.
Under förstudien har linje 311, 304, 2 och 3 identifierats som
lågfrekventa. Åtgärder ska därför föreslås för dessa inom
ramen för förstudien.
Generellt bör det påpekas att på landsbygdslinjerna
(300-linjer) är allmänresandet lågt och skolkortsresenärer är
i majoritet. Dock reser även gymnasieelever på skolkort och
enligt definition är de att betrakta som allmänresenärer. Dessa
kan inte sorteras ut eftersom samma biljett används av såväl
grundskoleelever som gymnasieelever.

Avtal 6279
Linjenr
311
1
2
3
303
304
305
306
308
309
310
313
319
320
Mexp

Sträckning
Kareby-Bäckebol-Svingeln
Ullstorp-Resentrum-Ytterby
Resecentrum-Nedre Komarken-Ytterby
Resecentrum-Fontin-Resecentrum
Kärna-Ytterby-Kungälv
Hålta skola-Gategården-Ytterby
Kärna-Överön-Kärna
Rörtången-Kode-Kungälv
Grandalen-Kareby-Kungälv
Aröd-Solberga-Kareby-Kungälv
Håltet-Göteborg
Kärna-Kovikshamn-Vedhall-Kärna
Stora Höga-Jörlanda-Kode-Kungälv
Tjuvkil-Kärna-Säve-Göteborg
Marstrand-Ytterby-Göteborg

Resor 2019
108 540
336 614
103 554
47 608
161 212
7 351
8 190
42 412
27 342
19 551
34 989
9 693
58 228
54 968
293 826

Resor/tur

Skolkort

6,2
11,8
5,6
5,6
11,4
7,1
9,1
12.8
10,1
9,7
10,1
8,8
8,2
9,5
17,5

10%
24%
29%
32%
46%
84%
89%
74%
82%
74%
5%
86%
58%
53%
29%

I tabellen till ovan redovisas statistik för Västtrafiks allmänna
kollektivtrafik exkluderat skollinjer (900-linjer) från år 2019.

KTG
14%
27%
12%
24%
47%
15%
15%
29%
24%
18%
51%
13%
28%
49%
56%
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5. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Dagens affär
Det är överlag bra leverans för trafiken i avtalen. Det pågår
arbete för att det regelbundna administrativa rapporteringar
ska bli bättre. Generellt är det få inställda turer och det är lätt
att få kontakt med Bivab.

Drivmedel är diesel för de mindre bussarna (LSBL) och RME
för stads- och landsvägsbussarna (CN1L, KB2L, LN2L). RME är
ett drivmedel som framställs av raps och biometanol.

48 Fordon inkl reserv - Avtal 6278, 6279, Bivab

Tätortstrafiken linje 1-3 har en punktlighet på runt 85%
vilket är bra. Vad gäller skoltrafik är det svårt att nå upp till
80% punktlighet. Linje 311 är ofta fullsatt på sträckan inom
Göteborgs kommun under högtrafik. Trafikoperatörerna Lebu
AB och AB Jörlanda buss kör trafiken i avtalen och de hjälper
varandra när det är behov av förstärkning.
För avtal 6279 uppgick trafikkostnaden år 2019 till 32 477
446 med en täckningsgrad på 39% (inklusive tillköp) och
37% (exklusive tillköp). Kostnadstäckningsgraden har varit på
denna nivå de senaste tre åren.
Avtalet är ett produktionsavtal.

Fordon och drivmedel
Trafiken bedrivs idag med 48 fordon, varav 7 i reserv. Det
behövs sällan förstärkning, varför reservflottan bedöms räcka
till. I avtalen finns främst normalbussar för landsbygd klass
II, småbussar främst för skoltrafik och city normalbussar för
tätortstrafiken.

CN1L
L1-3
300-linjer
900-linjer

KB2L

LN2L

LSBL

6
6

22
14

Kundsynpunkter
Av de kundsynpunkter som kommit in under 2019 så handlar
det om avvikelser i leveransen som förseningar, förares
agerande och körsätt, att föraren inte har stannat vid hållplats
etc. Det är många ärenden i kategorien ’förseningar, gick
inte i utlovad tid’, och inom kategorin finns både förseningar
för den linje som resenärer reser med samt att nästa tur har
varit försenad. Det viktiga är konsekvenser för resenären som
eventuellt missar anslutning och sin målpunkt och ärende vid
slutet av resan.
Linjer med flest resenärer har inte oväntat
flest kundsynpunkter och för linjerna 320 och
Marstrandsexpressen gäller flera av synpunkterna trängsel
och förseningar på sträckan inom Göteborgs kommun.
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5. DAGENS TRAFIK OCH AFFÄR |

Tillköp
Linje 313 är ett kommunalt tillköp i nuvarande avtal.
Kommunen tog över kostnadsansvaret för trafiken i samband
med att Västtrafik avvecklade linjen, som då var lågfrekvent,
vid effektiviseringar i trafiken år 2013/2014.

Närtrafik
Närtrafik är anropstyrd kollektivtrafik för personer som vill
åka mellan landsbygd och tätort eller vice versa där linjelagd
busstrafik saknas eller utbudet är begränsat. För att ett
geografiskt område ska kunna erbjudas Närtrafik ska det vara
mer än 1 km, fågelvägen, till hållplats med utbud av busstrafik
året runt på minst 10 avgångar från hållplats, oaktat riktning,
måndag – fredag mellan kl 8-18. Öar utan fast landförbindelse
är undantagna. Närtrafikkartan, och därmed var möjlighet
att göra närtrafikresor finns, uppdateras årligen efter hur
justeringar görs i utbudet i den linjelagda trafiken.

Dagens närtrafikområden i Kungälv
källa: https://www.vasttrafik.se/reseplanering/anropsstyrd-trafik/nartrafik/kungalv/#municipalities
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6

Nedan följer en sammanställning av de infrastrukturella förutsättningar som har
identifierats och som bedöms få påverkan på avtalet och trafikeringen.

Infrastruktrella
förutsättningar

Begränsningar i dagens infrastruktur
Generellt sett är framkomligheten inom trafikområdet
tämligen god men det finns platser som är utmanande och
skapar begränsningar i de trafikala förutsättningarna. Exempel
på sådana platser är
Kovikshamn och Vedhall där vändmöjligheterna för nuvarande
fordon på linje 313 är begränsade vilket skapar utmaningar för
trafikering och begränsningar i val av fordonstyp i kommande
avtal.
Det finns också områden som är svåra att trafikera vid
vinterväglag, som exempelvis området runt Rörtången/
Ödsmålsmosse.
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6. INFRASTRUKTRELLA FÖRUTSÄTTNINGAR |

Pendelparkeringar
Inom Kungälvs kommun finns följande pendelparkeringar
för bil att tillgå för resenärer.
1.

Kode Brandstation

(39st)

2. Kodemotet 		

(150st)

3. Kode station 		

(53st)

4. Diseröd 			(100st)
5. Kareby korsväg 		

(27st)

6. Ytterby station 		

(227st)

7. Kärna bussterminal

(19st)

8. Kornhall färjeläge

(31st)

Vid inventering av tillgänglighet genomförd januari
2020 var det i princip full beläggning på samtliga
pendelparkeringar förutom Diseröd och Kodemotet som
båda hade god kapacitet för fler fordon.
Pendelparkeringar Kungälvs kommun
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Depåer idag och i framtiden
När Västtrafik har rådighet över depåsituationen inom ett
trafikområde och depån bedöms vara så kallad strategisk,
eller om det finns andra skäl till att ställa krav på placering
eller funktion på depå, kan Västtrafik villkora depå i
trafikupphandlingen. I allmänhet anger dock Västtrafik i
sina trafikupphandlingar att anbudsgivarna själva ska ordna
depålösning till avtalet. Det främsta skälet till detta är att det
finns en tilltro till att marknaden och trafikföretagen är de
som kan finna de bästa lösningarna för de behov som ska
säkerställas.
Ju närmre en depå ligger där trafiken ska gå, desto mindre
tomkörningar samt avlösningsresor för förare till/från
depån behövs och därmed kan mer resurser läggas på
tidtabellslagda turer med mera som kommer kunden till
nytta. Vid långa avstånd till depå blir det det omvända –
mer tomkörning samt längre avlösningsresor, och därmed
mindre resurser till främst trafik som resenärerna kan nyttja.
Även om trafikföretagen inte specifikt får betalt för tex
tomkörning i avtalet med Västtrafik ingår det i deras kalkyler
och prissättning av övriga delar i avtalet, varför det blir
kostnadsdrivande för Västtrafik och samhället.
Längre körvägar innebär en större belastning på trafiknätet då
det medför fler fordonsrörelser. Längre körvägar innebär även
en ökad belastning på miljön. Fordon, däck och vägar slits mer
när bussarna får köra mer och det går åt mer drivmedel.

Det är även av stor vikt att val av depåernas lokalisering
inte får negativ inverkan på trafikutbudet så att det inte kan
anpassas utifrån kundernas behov.
I och med omställningen till elfordon innebär det även att
kapacitet i elnätet behöver säkras och att det behöver
göras investeringar i infrastruktur för laddning. Vid sämre
depålokaliseringar kan det också komma att krävas extra
laddplatser i anslutning till trafikområdena för att undvika
energikrävande tomkörningar till och från depåerna under
trafikdygnet.
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Depå för Kungälvstrafiken
För dagens Kungälvsavtal hyr Bivab/Lebu depå vid Filaregatan
10 Kungälv av Gillholms fastigheter med plats för 40 bussar.
Depån har tvätthall, men verkstadsarbete utförs hos Jopra
Bussteknik AB i Kungälv som ligger på Smedmästaregatan 5.
För de fordon som körs av Bivab/Jörlanda buss så används
Jörlandas buss egen depå i Kode. Där finns plats för 25 fordon
och nyttjas av 19 bussar.
I Kungälv finns det även ett antal ytterligare depåer, bland
annat i Rollsbo industriområde.
Antalet bussar som ska depåladdas med el kommer att vara
så pass få att det bedöms gå att lösa elförsörjning även om
depå inte är säkrad innan upphandlingen.

Lebu Depå, Filaregatan, Kungälv

Västtrafik har dessutom ställt frågan till ett antal
trafikoperatörer om de ser att de kommer att kunna lösa en
depå i Kungälv, även med eldrift för tätortstrafiken, vilket de
bedömer att de kommer att göra.
Västtrafik avser därför inte att villkora depå för
Kungälvstrafiken.

Jörlanda buss depå, Kungälv
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Marknadsanalys
Nedan följer en sammanställning av hur kollektivtrafikens marknad och
förutsättningar ser ut idag i området samt vilka utbyggnadsplaner som
finns för de kommande åren.

Vad är kollektivtrafikens funktion?
Kollektivtrafik har olika syften i olika geografiska områden.
Landsbygdstrafik – här innebär kollektivtrafiken framförallt
en grundläggande tillgänglighet, men den kan inte alltid vara
konkurrenskraftig gentemot bilen då den ofta har en lägre
turtäthet eftersom resandeunderlaget är lågt.
I de prioriterade kollektivtrafikstråken har kollektivtrafiken
en annan roll. Här är den till för att knyta ihop olika delar av
regionen. Här kan kollektivtrafiken ofta erbjuda snabb trafik
på lite längre sträckor. Trafiken i stråken kan vara effektiv och
kan konkurrera med bilen för t.ex. arbetspendling. Däremot
kan den inte alltid stanna överallt och bidra till hög geografisk
tillgänglighet eftersom restidskvoten behöver hållas nere.
I staden eller i den större tätorten är kollektivtrafiken
framförallt en del av ett platseffektivt transportsystem och
fokus ligger på hög kapacitet för att transportera många
tillsammans. Här är ofta utbudet större och avstånd till
hållplats kortare. Den trafik som denna förstudie behandlar
inom Kungälvs kommun finns i landsbygd, lokala stråk mellan
tätorter och kommunhuvudort, samt inom tätorten
Kungälv-Ytterby.

Vem är kunden? – Demografiska
förutsättningar Kungälv
För att kunna skapa en kollektivtrafik som man vill resa med är
det viktigt att förstå kundens behov. Vissa behov har många
kunder gemensamt, medan andra behov varierar mellan
olika geografiska områden. För att kunna identifiera och
tillgodose de olika kundernas behov är det viktigt att förstå
vem kunden är men också vilken funktion kollektivtrafiken kan
erbjuda utifrån underlag och den regionala ambitionsnivån för
kollektivtrafiken.
Inom arbetet med förstudien har flera olika demografiska
förutsättningar funnits tillgängliga genom verktyget REMIX, ett
verktyg som bland annat visualiserar olika statistisk data på
karta, till exempel åldersstrukturer, utbildningsnivå, hushållens
inkomster, utländsk bakgrund, antal barn, bilinnehav,
förvärvsarbetande etc. Nedan följer en sammanfattning av
några övergripande slutsatser för Kungälv.
I Kungälv bor många invånare i småhus. De områden som
sticker ut med en högre andel boende i flerbostadshus är
de centrala delarna av Kungälv, Ytterby, Kärna och ute på
Marstrand.
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Det finns inga stora påtagliga skillnader där något område
sticker ut gällande utbildningsnivå, förvärvsinkomst eller
sysselsättningsgrad. Generellt finns det ett lägre bilinnehav i
Kungälv/Ytterby tätort jämfört med andra delar av kommunen.
Kommunens större verksamhetsområden utgörs av Rollsbo i
anslutning till Kungälvs tätort, samt längs stråket mellan Gamla
och nya E6 norr ut, mellan Kungälv och Kareby, samt utmed
Diserödsvägen i Kungälvs tätort. Viss blandbebyggelse kan
hittas inte minst i centrala Kungälv men även i t.ex. centrala
Ytterby, Marstrand samt i centrala Diseröd. I övrigt utgörs
Kungälv primärt av s.k. boendeområden.

Tillgänglighet till kollektivtrafiken
En god tillgänglighet till kollektivtrafiken är en viktig aspekt för
att man ska se kollektivtrafiken som ett resalternativ, speciellt i
de fall där andra alternativ finns. Tillgänglighet är dock ett brett
begrepp som kan omfatta allt ifrån anpassning av den fysiska
miljön för de som är funktionsnedsatta till utbud och avstånd.
För Kungälv erbjuder dagens områdestrafiklinjenät en god
yttäckning och merparten av boende och verksamheter
i kommunen har tillgång till en hållplats inom rimligt
gångavstånd. Av kommunens ca 45 000 invånare uppskattas
runt 32 000 inv bo inom 400 meter från en hållplats utmed
dagens kollektivtrafiklinjenät, exklusive skollinjer (analys i
REMIX). I de områden som inte täcks upp av kollektivtrafik är
bebyggelsen huvudsakligen gles med få boenden och därmed
är resandeunderlaget lågt. Kommunens beslut om att erbjuda

sin skolskjuts som öppen kollektivtrafik ökar tillgängligheten till
kollektiva resmöjligheter i kommunen.
De delar som inte täcks upp av ordinarie linjenät inom visst
avstånd och med ett visst utbud har tillgång till Närtrafik.
Närtrafik säkerställer att det finns möjlighet för invånarna
att genomföra exempelvis handels- och serviceresor från
dessa områden, dock inte resor i pendlingslägen. Närtrafiken
anpassas löpande utifrån hur linjetrafiken förändras.
I Trafikförsörjningsprogrammet pekas det ut att det ska finnas
ett tillgänglighetsanpassat nät som ska vara anpassat för
personer med funktionsnedsättning. Detta omfattar totalt ca
800 hållplatser i regionen. 20 av dessa ligger inom Kungälvs
kommun. Av dessa kvarstår anpassningar (helt eller delvis) på
6 st.

Viktiga målpunkter
En målpunkt är ett område eller en plats som är av stort lokalt
och eller regionalt intresse, dit många har behov av att ta sig.
Exempel på målpunkter är station/resecentrum, sjukhus,
fritidsanläggningar och handelsområden, men även skolor och
större arbetsplatsområden kan vara viktiga målpunkter.
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Identifierade målpunkter (exkl. skolor och
arbetsplatsområden) i Kungälv:
•

Kungälvs resecentrum

•

Ytterby station

•

Kode station

•

Västra Gatan/strandgatan (handelsområde och
kulturmiljö)

•

Kongahälla (handelsområde)

•

Kungälvs sjukhus

•

Marstrand

•

Bohus fästning

Samtliga målpunkter ovan ligger i anslutning till
kollektivtrafikstråken i kommunen vilket är en stor fördel
då det innebär att det finns en god tillgänglighet till dessa
med kollektivtrafiken. Vissa målpunkter har ett mer lokalt
upptagningsområde. Andra är av större regionalt, och till och
med nationellt intresse. Viktigt för att tillgängligheten ska
fungera från olika delar av såväl kommunen som regionen
är att knutpunkterna fungerar ur tillgänglighetssynpunkt
och att det finns bra och strukturerade bytesmöjligheter i
kollektivtrafiksystemet.
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Skolor och skolresor
I Kungälvs kommun finns följande skolor med årskurs F-6
1.

Marstrandsskola –

60 elever

2. Hålta skola – 		

160 elever

3. Tunge skola – 		

258 elever

4. Kode skola - 		

186 elever

5. Kareby skola - 		

253 elever

6. Friskolan Kärna –

209 elever

7. Kärna skola – 		

402 elever

8. Sparråsskolan – 		

211 elever

9. Kastellegårdsskolan –

246 elever

10. Sandbackaskolan –

219 elever

11. Strandskolan – 		

229 elever

Kommunens högstadieskolor är Munkegärdeskolan,
Torildskolan och Ytterby skolan. Gymnasiet Mimers Hus (ca
1500 elever) är centralt beläget i Kungälv, och dessutom finns
det en folkhögskola, Nordiska folkhögskolan (ca 200 elever
varav ca 70 internatplatser), i Fontinområdet.
Viktiga planerade förändringar inom skolstrukturen under
kommande trafikavtalsperiod är att Tunge skola på sikt
kommer att avvecklas och ersättas med en ny skola placerad

12. Montessoriskolan
Älvkullen – 		 133 elever
13. Fontinskolan – 		

356 elever

14. Fredkullaskolan –

150 elever

15. Olserödsskolan - 		

195 elever

16. Kullens skola – 		

337 elever

17. Klöverbackens skola –

119 elever

18. Diseröds skola – 		

366 elever
Skolor i Kungälv kommun
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i centrala Kode.

Vård
Förutom Kungälvs sjukhus finns det vårdcentraler i centrala
Kungälv, Ytterby och uppe vid Solgärde (vid Rollsbomotet).

Verksamhets-, handelsområden och
arbetspendling

Av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar nästan
10 000 inom kommunen och 12 000 över kommungräns,
merparten av dessa pendlar till Göteborgs kommun (8 700).
Antalet inpendlare till kommunen är 8 200, de flesta från
Göteborg, tätt följt av Ale- och Stenungsunds kommuner.
En övergripande analys genomförd i Västtrafiks analysverktyg
Power-BI över pendling och restidskvoter för invånare i
kommunen ser nuläget ut enligt nedan, där ljusa områden
motsvarar en låg pendlingskvot med hållbart resande i relation

Rollsbo är det största renodlade verksamhetsområdet i
Kungälvs kommun. Här arbetar strax under 3000 personer,
vilket är ungefär lika många som de som har sin arbetsplats i
de allra centralaste delarna av Kungälv (baserat på statistik
från 2018). I Ängegärde verksamhetsområde som även det
är ett verksamhetsområde i Kungälvs tätort arbetar ca 700
personer vilket motsvarar ungefär samma antal som arbetar i
centrala Ytterby.
Kongahälla center som öppnade i mars 2019, och därmed
inte ingår i statistiken över arbetande i centrala Kungälv enligt
ovan, ligger i anslutning till Kungälvs resecentrum. Här finns ett
hundratal butiker samt restauranger och antalet sysselsatta
beräknas till ca 500 st. Övrig handel finns primärt i anslutning
till Västra Gatan, Strandgatan och Uddevallavägen.
Kungälvs sjukhus är även det en stor arbetsplats i kommunen
med många anställda, ca 1400 st. Sjukhuset håller dessutom
på att byggas ut.

Beskrivande text

till bil för de som pendlar (notera att pendlingsresor kortare än
15 minuter automatiskt filtreras bort).

22

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

7. MARKNADSANALYS |

20 % av invånarna i kommunen kan nå sin arbetsplats inom 30
min med cykel (Potentialstudie för cykling i Västra Götalands
län). För Gymnasieelever är det över 40 % av eleverna som når
sin gymnasieskola inom ett cykelavstånd på upp till 30 min).

Utbyggnadsplaner
Kungälvs kommun har en ambition att växa i enlighet med
Göteborgsregionens strukturbild. Detta innebär att störst
utbyggnad kommer ske i centralorten (Kungälv-YtterbyKareby), men det finns även en satsning på de orter som
kommunen kallar serviceorter (Diseröd, Kode, Kärna,
Marstrand) för att dessa ska kunna växa till sig och skapa
underlag för viss lokal service. Denna inriktning innebär även
att underlaget utmed Kollektivtrafikstråken ökar och möjliggör
på sikt att kollektivtrafikens marknadsandel kan öka då den
blir ett reellt alternativ till bilen i dessa stråk.

Övriga projekt inom centralorten Kungälv, som
beräknas vara klara till och med 2021 genererar
ca 650 nya bostäder, vilket bedöms innebära ca 1450
tillkommande invånare. Merparten av projekten ligger
längs stråket Strandgatan – Uddevallavägen,
till större del genom förtätning vid gamla busstorget.
Med utblick mot år 2022- 2023 beräknas ytterligare tillskott
inom samma stråk med ca 600 bostäder.
På 10 års sikt finns även fler planer inom Kungälvs tätort
samt Diseröd (ca 300 bostäder), Ytterby (ca 800 bostäder),
Marstrand/Tjuvkilsstråket (ca 600 bostäder). I Kärna, Kareby
och Kode är det endast ett mindre antal bostäder som
planeras.

Under perioden 2019 - 2028 beräknar Kungälvs kommun
att folkmängden i kommunen kommer att öka med ca 8 400Kommunens byggplaner för perioden 2019-2028 redovisas ovan
invånare, från 45 086 till 53 500 personer. Se tabell från
kommunens befolkningsprognos för åren 2019-2023 till höger.Bostadsbyggande för Kungälvs kommun
Förtätningen på Kongahälla bidrar med ca 1200 nya
bostäder, vilket uppskattningsvis generera
ca 2600 nya invånare när området är fullt utbyggt
(år 2025). Området ligger i direkt anslutning till nya
Resecentrum. I området byggs även tillskott av kontor
som förväntas innehålla ca 300 arbetsplatser

Småhus
Flerbostadshus
Osäker typ*
Specialboenden
Permanentningar
Totalt

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totalt

Täthet

34
185
0
0
0
219*

103
611
0
0
30
743

178
360
0
0
30
568

153
341
0
36
30
559

114
310
30
8
30
492

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

70
83
6
3
30
192

932
2 221
60
58
270
3 541

2,5
2,1
2,3
1
1,8

*Avser bostäder i prjekt långt fram i tiden där typ inte specificerats
** jul till och med december år 2019
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Potential för ökat kollektivtrafikresande
För Kungälv medför kommunens utbyggnadsplaner främst
förtätning längs med det befintliga kollektivtrafiknätet. Det
innebär att Västtrafik framför allt ser att underlaget för
befintlig kollektivtrafik kommer att öka. För Västtrafiks del blir
det viktigt att kollektivtrafiksystemet blir ”skalbart” så att en
uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket nås i olika
resrelationer. Att införa ett strukturerande system med tydliga
linjesträckningar ses därför som viktigt i förstudien. Taktade
tidtabeller i de lokala kollektivtrafikstråken som gör det enkelt
för resenären att förstå trafiken men som också bidrar till att
erbjuda bra bytesmöjligheter vid kommunens knutpunkter.
Tåget är ofta stommen i systemet vilket gör att bussarnas
tidtabeller utgår från dessa. Om utbudet inte medger
passning i alla riktningar tas hänsyn till den så kallade
belastningsriktningen i den regionala trafiken som för Kungälvs
kommun är mot Göteborg på morgonen och från Göteborg på
eftermiddagen.
Då utbyggnaden kommer att ske över tid bedöms det
finnas kapacitet kvar eller möjlighet att under avtalstiden
successivt utöka kapaciteten för att klara en ökad efterfråga.
Utbyggnadsplanerna innebär alltså inte att Västtrafik ser
behov av att större åtgärder vidtas inför trafikstart i nytt avtal
2024. I samband med att centralorten växer blir underlaget för
den lokala tätortstrafiken större.

För att kunna erbjuda en tätortstrafik med konkurrensmässigt
utbud behöver den regionala trafiken begränsas till att
trafikera knutpunkter och ge tätortstrafiken möjlighet att
omhänderta det lokala uppdraget inom centralorten.
Verksamhetsområdet i Rollsbo har idag ett stort utbud
av kollektivtrafik, varierat mellan regionala linjer och lokal
tätortstrafik, men nyttjandet är lågt. Utbudet föreslås
anpassas efter efterfrågan och struktureras upp genom att
området försörjs från och till Kungälvs RC. Även här möjliggörs
en uppväxling av trafiken om efterfrågan ökar i takt med att
området byggs ut och verksamheter utvecklas.
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Kungälv
kommuns
inspel

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

En sammanfattning av de inspel, synpunkter och reflektioner som kommunen har
lämnar och som har inhämtats under förstudiens gång.

Allmänt om trafik
Kungälvs kommun har påtalat vikten av att lyfta blicken och
se hela transportsystemet för området, dvs hur trafiken som
behandlas i förstudien är del av och beroende till trafik i andra
avtal kopplingar till pågående och planerade arbeten inom
kommunen.
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för
skolresandet och med öppen skoltrafik kan allmänresenärer
resa med skollinjer (900-linjer). Ett viktigt inspel från
kommunen har varit att visa hur regionen och kommunens
ansvarsområden vad gäller kollektivtrafik kompletterar
varandra och ger synergier och ett heltäckande trafiknät.
Detta beskrivs i förstudien och specifikt i skoltrafikrapport
Kungälv
Kungälvs kommun har påpekat vikten av att anslutningar
fungerar och att bytestid minimeras för att den totala
restiden ska bli så kort som möjligt, gäller te x vikten av att
tätortstrafiken taktar och synkroniseras med annan trafik vid
knutpunkter såsom Ytterby och Kungälv resecentrum.

Det finns en upplevd barriär mellan Kungälvs resecentrum och
motorväghållplaster, som det behöver tas hänsyn till i framtida
transportsystem.
Kommunen har tagit fram en egen kollektivtrafikplan ”Plan
för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”. Det är
tydligt i planen att kommunens ambitioner är höga inom
kollektivtrafikområdet. Planen ger en utblick mot 2030 där
förväntningarna om ett uppväxlat kollektivtrafikutbud mellan
serviceorterna och kommunhuvudorten är tydlig men även
planerna om en utbyggnad.
Rollsbo, Björkås, Ytterby station är exempel på områden
som växer och där det är viktigt att det finns en fungerande
kollektivtrafikförsörjning
Kode station blir en viktig målpunkt framöver när bla Kode nya
skola har byggts och Tunge skola har avvecklats. Områdena
Tunge och Kode kommer på sikt bli mera sammanhängande.
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Förslag till
trafikförändringar

I följande avsnitt beskrivs per linje hur trafiken ser ut idag. Därefter följer en
beskrivning av de trafikförändringar som föreslås med motivering varför samt vad
konsekvenserna av förändringen bedöms bli. Förändringarna baseras primärt på
resultat från marknadsanalysen.

Principerna och riktlinjerna i Landsbygdsutredningen
ligger som grund för Västtrafiks översyn av trafiken inför
upphandling. Områden med likvärdiga förutsättningar ska ges
samma utbud av regionalt finansierad kollektivtrafik, oavsett
var i regionen de ligger, och motsvara den ambitionsnivå som
regionen har för kollektivtrafiken i hela regionen.
Enligt Landsbygdsutredningen ska den allmänna linjetrafiken
i första hand anpassas för gymnasie- och arbetspendling,
men kan även erbjuder möjlighet till service-, fritids- och
grundskoleresor. Resmöjligheter ska finnas från tätort
till kommunhuvudort. Dock måste det inte vara en
direktförbindelse utan byte vid knutpunkt kan vara aktuellt om
det finns kapacitet och ett tillräckligt utbud i den anslutande
trafiken.

Landsbygdsutredningen omfattar den kollektivtrafik
som bedrivs av Västtrafik på uppdrag av regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Västra Götalandsregionen.
Skolskjutstrafik för grundskola är ett kommunalt ansvar
och ingår därmed inte primärt i utredningen. Däremot bör
resurseffektivitet beaktas genom att skoltrafik och allmän
kollektivtrafik samordnas där det kan ge mervärden.
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Färgkod för antal invånare efter landsbygdsutredningens indelning

Bilden till höger visar tätorter och transportsystem för allmän
kollektivtrafik inom Kungälvs kommun där regionen har ansvar
enligt landsbygdsutredningen.
Notera att för vissa orter uppfylls det regionala ansvaret
av en kombination av linjesträckningar och inte alltid
direktförbindelser. Den streckade pilen ska visa att det finns
alternativa sträckningar för att tillgodose ett behov.

Grundläggande utbud

0-199
200-499

Närtrafik
2 ddt per vardag

500-999

5 ddt per vardag

1000-3000

10 ddt per vardag 3 ddt per helgdag

> 3000

I följande stråk har
regionen ansvar för en
funktion (mellan tätort och
kommunhuvudort enligt
landsbygdutredningen).
Det finns dock flera sätt
att uppfylla funktionen på.
(Linjesträckningar och
utbud avgörs ej här)
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1 Ytterby–Ullstorp
Linje 1 har ett tätortsuppdrag Ytterby–Resecentrum–Ullstorp
som trafikeras med 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet
måndag–söndag. Under 2019 hade linjen 336 614 påstigande
(med KRS) vilket ger ett snitt på 11,8 resor per tur.
Då Grön express inte trafikerar Ytterby under dagtid, kvällar
eller helger samt inte Ullstorp under kvällar och helger har
linjen ett viktigt uppdrag att mata till och från Resecentrum
under dessa tider.
Till upphandlingen ska dagens linjesträckning och grundutbud
på 30-minuterstrafik kvarstå, men intervallet i högtrafik utökas
till 15-minuterstrafik då linje 1 helt tar över det lokala uppdraget
till Ytterby och Ullstorp från Grön express/X4 och linje 242.
Detta innebär att de lokala resmöjligheterna inom tätorten
förbättras samtidigt som resor till och från Göteborg kommer
att kräva ett byte under delar av trafikdygnet måndag–fredag.
Trafikeringen av X4 och 242 hanteras inte inom förstudien för
denna upphandling.
Dagens linjesträckning
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Till upphandlingen ska utbudet reduceras och anpassas
efter resande och underlag. Nytt utbud blir 60-minuterstrafik
i grunden måndag-fredag 06-21 vilket utökas till
30-minuterstrafik 07-09 och 15-18. Lördag och söndag blir
utbudet 60-minuterstrafik 10-18. Linjen ska ha takttidtabell.
Dagens injesträckning bibehålls till stor del. Däremot ska
slingan via Rollsbo industriområde tas bort då antalet påoch avstigande har varit mycket litet. Skaftkörningen via
Hällebergsgatan finns kvar, men bör arbetas bort under
avtalstid då antalet på- och avstigande är mycket litet och
trafikeringen innebär en restidsförlängning för de som redan
sitter ombord.
Dagens linjesträckning

2 Ytterby–Sparrås–Kungälvs resecentrum
Linje 2 har idag ett tätortsuppdrag inom Ytterby men också
mellan Ytterby och Kungälv där linjesträckningen skiljer
sig något från linje 1. Under högtrafik körs linjen via Rollsbo
industriområde för att möjliggöra resor mellan Ytterby och
Rollsbo. Utbudet är 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet
måndag-fredag och 60-minuterstrafik lördag och söndag.
Under 2019 hade linjen 103 554 påstigande (med KRS) vilket
ger ett snitt på 5,6 resor per tur. Det innebär att linjen idag har
ett överutbud i förhållande till antalet resor.

Linjen ska anpassas mot tåget, främst till och från Göteborg,
vid Ytterby station.
En reducering av utbudet dagtid och kvällar innebär
naturligtvis att resmöjligheterna minskar, dock kvarstår
resmöjligheterna vid de tider då resandet är som störst. Delar
av linjesträckningen delas med linje 303 som trafikeras efter
klockan 21 på vardagar. Genom föreslagen reducering får linjen
ett utbud som är hållbart med hänsyn till underlag
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3 Resecentrum–Fontin–Resecentrum
Linje 3 startades i december 2018. Sträckan har tidigare
trafikerats men avvecklades på grund av lågt resande.
Måndag-fredag körs linjen med 30-minuterstrafik 06-10 och
16-19 samt 60-minuterstrafik 10-16 och 19-24. Lördag och
söndag körs linjen med 60-minuterstrafik 9-23. Under 2019
hade linjen 47 608 påstigande (med KRS) vilket ger ett snitt
på 5,6 resor per tur. Då linjen körs i slinga blir antalet turer
halverat vilket ger ett högre värde än för en linje som körs i två
riktningar.
Resandet sker framför allt i högtrafiklägen och därför görs
linjen om till en ren högtrafiklinje med 30-minuterstrafik 07-09
och 15-18 måndag-fredag. Dagens linjesträckning bibehålls.
Linjen kräver inga fordon då den kan köras av linje 2, antingen
som en del av dess linjesträckning eller som en separat linje
med fordonen från linje 2.
Dagens linjesträckning

Att ta bort dagens överutbud och göra om linje 3 till en
högtrafiklinje möjliggör att behålla linjen och få en bättre
yttäckning samtidigt som produktionen hamnar på en rimlig
nivå.
Konsekvenserna för dagens resenärer är ett sämre utbud, men
utbudet förläggs där flest har nyttjat linjen.
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Till upphandlingen ska linjen göras om till en lokallinje, kallad
302, som trafikerar Marstrand-Ytterby-Kungälvs resecentrum.
Utbudet på vardagar blir 60-minuterstrafik mellan 05 och
24 som utökas till 30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna
blir utbudet 60-minuterstrafik mellan 08 och 21, därefter
120-minuterstrafik. Nattbuss på fredagar och lördagar.
Dagens linjesträckning

Marstrand express, linje 302
Marstrand express har ett lokaluppdrag på sträckan
Marstrand-Tjuvkil-Ytterby och på vissa turer ett påkopplat
expressbussuppdrag på sträckan Ytterby-Göteborg där
linjen parallellkör med tågen på Bohusbanan. Cirka 20 turer
per vardag körs Marstrand-Ytterby medan sju turer körs
Marstrand Göteborg. På vintern körs inga turer till Göteborg
under helgdagar, på sommaren körs sex respektive fem turer
till Göteborg på lördagar och söndagar.
Utbudet är 60-minuterstrafik i grunden som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. Efter klockan 19 på vardagar och
på helger är utbudet 120-minuterstrafik inklusive nattbuss på
fredag och lördag. På sommaren förtätas trafiken dagtid med
direktturer till och från Göteborg.
Under 2019 hade linjen 193 826 påstigande (med KRS) vilket
ger ett snitt på 17,5 resor per tur.

Resandet ökar under sommaren men kan kapacitetsmässigt
hanteras på vardagar om linjen får en helårstidtabell. På
helgerna krävs däremot att utbudet ökas till 60-minuterstrafik
mellan 10 och 18.
Linjen ska anpassas till tåget, främst till och från Göteborg, vid
Ytterby station.
Marstrand express har idag 140-150 resor per dag till och från
Göteborg vilket ger ett genomsnitt på strax över 20 resor per
tur. Dessa resor kommer i fortsättningen att kräva ett byte
till/från tåg i Ytterby eller i andra hand till/från X4 i Kungälv.
Kapacitetsmässigt kommer dessa resor att rymmas på tåget,
särskilt som man arbetar med att öka kapaciteten på tåg.
I övrigt får linje 302 ett förbättrat grundutbud på
60-minuterstrafik på vardagkvällar och helger vilket ytterligare
stärker det lokaluppdrag som utgör linjens huvuduppdrag
redan idag. Dessutom kommer alla turer att dras hela vägen till
Kungälv vilket gör att kunder från Marstrand och Tjuvkil slipper
att byta i Ytterby för att nå sin kommunhuvudort.
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303 Kärna-Ytterby-Kungälv
Linjen försörjer sträckan mellan Kärna och Kungälv. På
vardagar är utbudet 60-minuterstrafik i grunden under
hela trafikdygnet, med vissa luckor, som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. I högtrafikläge förstärks linjen
mellan Kärna och Ytterby. På helgdagar har linjen fyra
dubbelturer.
I upphandlingen ska alla turer gå enligt dagens linjesträckning
Kärna-Kungälv och linjen ska ha takttidtabell med
60-minuterstrafik 05-24 måndag-fredag som utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna ska linjen ha
60-minuterstrafik i dagtrafik 10-18.
Linjen ska anpassas till tåget, främst till och från Göteborg, vid
Ytterby station.
Dagens linjesträckning

Skillnaden mot dagens trafik är liten. Den största förbättringen
är något mer regelbunden trafik under måndag-fredag
samt ett förbättrat helgutbud. Linjen får ett något minskat
utbud under högtrafik vilket antas kompenseras av ökad
fordonskapacitet.
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304 Kärna - Kanehall - Ytterby
Linje 304 trafikerar idag med 4+2 turer/dag, anpassade efter
skolresetider Trafiken har inte en funktion och ett uppdrag
som motiverar allmän kollektivtrafik. Det regionala uppdraget
omfattar trafikering tätort – kommunhuvudort, i detta fall
Kärna - Ytterby, och denna funktion bedöms fyllas av linje 303.
Resandet på linjen är idag lågt och utgörs i högutsträckning av
skolelever.
Linjen avses avvecklas och därmed inte upphandlas som en
allmän kollektivtrafiklinje i kommande trafikavtal.
Konsekvens av borttagande av den allmän trafik blir att kunder
hänvisa till linje 303, öppen skoltrafik samt närtrafik. För
kommunens del blir konsekvensen att del av området behöver
försörjas med skoltrafik.
Dagens linjesträckning

Då det är olika avtalstider för Kungälvsavtalet och
skoltrafikavtalet kvarstår att besluta om när denna förändring
är lämpligast att göra, till trafikstart 2023 eller 2024.

33

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

305 Kärna - Överön
Linje 305 trafikerar idag i en slinga mellan Kärna och Överön.
Resandet på linjen är idag lågt och i hög utsträckning utgörs
resandet av skolelever. Det är få allmänresenärer på linjen i
nuläget (1,0 resor/tur totalt 6 resor/dag).
Linjen avses inte upphandlas som en allmän kollektivtrafiklinje
i kommande trafikavtal, utifrån att trafiken inte har en funktion
och ett uppdrag som motiverar allmän kollektivtrafik då den
inte binder samman några tätorter.
För allmänresenärer kommer resmöjligheter kvarstå genom
kommunens trafikering med öppen skoltrafik i området. För
kommunens del blir det ökade kostnader för att ersätta hela
eller delar av utbudet med öppen skoltrafik.

Dagens linjesträckning

Då det är olika avtalstider för Kungälvsavtalet och
skoltrafikavtalet kvarstår att besluta om när denna förändring
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306 Rörtången – Kode - Kungälv
Linjen har i uppdrag att försörja sträckan mellan Rörtången
och Kungälv samt mata till båtlinje 326 vid Rörtången.
Linjen har också funktionen att erbjuda högstadieresor till
Munkegärde och förstärka utbudet i relationen Kode - Kungälv
i de tidsintervall som skolresandet sker.
Linjen har bra samordning med skoltrafik och har 12,8 resor
per tur enligt stämplingsstatistik för 2019. Dagens utbud är
skolanpassat med anropsstyrda turer på helger
Förslaget är att upphandla nuvarande tabell. Under avtalstiden
kan eventuellt sträckningen in till Bräcke tas bort för vissa
turer, vilket skulle förkorta restiden något.
Eftersom linje upphandlas med dagens sträckning och utbud,
så blir det inga förändringar för resenärerna.
Dagens linjesträckning
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Linje 308 Duvesjön - Diseröd - Kungälv
Linje 308 har uppdraget att trafikera mellan orterna Duvesjön
– Diseröd – Kungälv. Idag trafikerar linjen även Grandalen,
Diseröd, Kareby och vidare in till Kungälv. Linjen har till en stor
del ett resandeunderlag som består av skolelever både från
grundskolan och gymnasieskolan som behöver kunna nå sina
skolor, vilket betyder att tidtabellen anpassas till stor del för
start och sluttider efter skolans behov och tidtabellen kan
behövas förändras under avtalstid.
Linjen trafikerar följande skolor: Diseröd skola, Kareby skola,
Kullens skola, Olseröd skola, Munkegärdeskola och Mimers
hus
Linjens huvuduppdrag är att knyta samman Duvesjön och
Diseröd med Kungälv. I samband med trafikupphandlingar
i Göta -Älv (2023) och Kungälv (2024) är förslaget att flytta
över det tidtabellsutbud som idag körs med kortturer mellan
Diseröd och Kungälv på linje 422 till linje 308 istället. Linje 422
kommer fortfarande trafikera Lilla Edet – Kungälv, men med
ett reducerat utbud jämfört med dagens trafik.

Dagens linjesträckning

Med denna åtgärd blir linje 308 tydligare den linje som ska
trafikförsörja relationen Diseröd - Kungälv och bör därmed
vara den linje som ska utökas när/om resandeefterfrågan från
tillväxtorten Diseröd ökar. Linjen behöver ha turer som går
den snabbaste vägen till Kungälv för att bli mer attraktiv för
arbetspendling.

36

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

Linje 309 Aröd - Kode - Kungälv
För linje 309 har Västtrafik uppdraget att trafikera mellan
orterna Aröd - Kungälv.
Linje 309 trafikerar Aröd, Solberga, Kareby och vidare in till
Kungälv. Linjen har till stor del ett resandeunderlag som består
av skolelever både från grundskolan och gymnasieskolan som
behöver kunna nå sina skolor, vilket betyder att tidtabellen
anpassas primärt efter skolans behov och start och sluttider,
tidtabellen kan behövas förändras under avtalstid.
Linjen trafikerar följande skolor: Tunge skola, Kareby skola,
Kullens skola, Olseröd skola, Munkegärdeskola och Mimers
hus

Dagens linjesträckning

Linjen förslås bibehålla dagens utbud och linjesdträckning.
Dock planeras det för en ny skola i Kode som ska ersätta
Tunge skola, vilket kan komma att påverka hur linjen kör
främst inom Kode samhälle. Det är i dagsläget inte klart exakt
var den nya skolan ska ligga eller när den kommer att stå klar.
Detaljplanering kommer därför behöva ske under etableringsoch/eller avtalsperioden.
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310 Håltet-Rollsbo-Göteborg
Linjen är en speciallinje som körs mellan Göteborg och Rollsbo
industriområde med fyra avgångar på morgonen och fem
avgångar på eftermiddagen måndag-fredag.
I ”tomriktningen” körs två turer från Håltet på morgonen och
två turer till Håltet på eftermiddagen.
Då belastningen på infrastrukturen i Göteborg är hög och det i
stråket finns gott om ledig kapacitet på expressbussar norrut
på morgonen och söderut på eftermiddagen läggs linje 310 ner.
Kunderna hänvisas istället till befintlig expressbusstrafik och
ett byte till linje 319 vid Kungälvs resecentrum.
Tillkomsten av Kungälvs resecentrum gör att byten kan ske
med mindre tidsförlust och det finns dessutom fler linjer
att välja på än vad det fanns när knutpunkten låg vid gamla
busstationen.

Dagens linjesträckning
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311 Kareby–Kungälv–Svingeln
Måndag-fredag har linje 311 ett utbud på 30-minuterstrafik
06-19 utmed hela linjesträckningen. På helgerna är utbudet
60-minuterstrafik 08-17 medan utbudet på delsträckan
Bäckebol–Svingeln dubbleras.
Resandet norr om Klareberg har varit lågt. På 26 dubbelturer
måndag-torsdag under november 2019 reste enligt KRS:
•

c:a 45 personer till och från Kareby

•

c:a 70 personer till och från Rollsbo industriområde

•

c:a 60 personer på sträckan mellan Eriksdal och
Klareberg

Linjen flyttas till Hisingsavtalet och trafiken i Kungälv
avvecklas. För resor till och från Rollsbo och Kareby hänvisas
till linje 319. För resmöjligheter i Göteborg se Linje 40 i
förstudien för Hisingen.
För de som idag reser med linjen från och till Kareby
och Rollsbo blir det ett tillkommande byte vid Kungälvs
resecentrum.
Dagens linjesträckning
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Linje 313 Vedhall - Kovikshamn - Kärna
Linje 313 trafikera mellan orterna Kärna, Kovikshamn och
Vedhall. Linjen har till stor del ett resandeunderlag som består
av skolelever både från grundskolan och gymnasieskolan som
behöver kunna nå sina skolor, vilket betyder att tidtabellen
anpassas till stor del för start och sluttider efter skolans behov
och tidtabellen kan behövas förändras under avtalstid.
Linjen finansieras idag av kommunen, men enligt
Landsbygdsutredningen bör Västtrafik erbjuda minst 5
dubbelturer per vardag mellan Kovikshamn/Åkerhög och
huvudtätorten eller annan bytespunkt, i detta fall här Kärna.

Dagens linjesträckning

Förslaget blir därmed att bibehålla både tidtabellsutbud och
körstäckning som idag, men för att uppfylla grundutbudet
enligt Landsbygdsutredningen utökas turutbudet med
anropstyrd trafik under sommarperioden samt att Västtrafik
tar över kostnadsansvaret.
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Nösnäs beroende på tur. Under 2019 hade linjen 58 228 resor
vilket ger ett genomsnitt på 8,2 resor per tur.
Tidtabellens otydliga upplägg beror på att tiden inte riktigt
räcker till för att köra hela vägen till Stora Höga utan att
det kräver ytterligare fordon. Uppdraget mellan Kode och
Jörlanda består uteslutande av skoltrafik i Stenungsunds
kommun. Sedan öppnandet av Kungälvs resecentrum kan
dessutom resor mellan Stora Höga, Jörlanda och Kungälv
göras på ett effektivt sätt med Stenungsund express.
I upphandlingen ska därför linje 319 gå Kungälv–Kareby–
Kode med 60-minuterstrafik i grunden vilket utökas till
30-minuterstrafik i högtrafik. På helgerna ska utbudet vara
60-minuterstrafik mellan 10 och 18.
På vardagar dras linjen via Rollsbo industriområde på
norrgående 06-12 och på södergående 12-18 som ersättning
för linje 310 och 311. För att vara ett rimligt alternativ till
dessa utökas utbudet i högtrafik vilket finansieras genom en
omfördelning av produktion från linje 310.

319 Kode-Kungälv

Kareby kommer att få ett utbud som väl motsvarar dagens
utbud på linje 311, med undantag för dagtid måndag-fredag
då utbudet reduceras till 60-minuterstrafik. Införandet av
takttidtabell och ett standardiserat utbud innebär en kraftig
förenkling. Detta i kombination med dragningen via Rollsbo
innebär goda möjligheter till fortsatta resmöjligheter mellan
Göteborg och Rollsbo.

Idag har linje 319 ett utbud på 16 dubbelturer per vardag och
två anropsstyrda turer per helgdag. Tidtabellen är spretig och
otydlig då i princip varje tur har en unik avgångstid och linjen
går antingen till Kareby, Jörlanda, Stora Högaskolan eller

En konsekvens av att linjen kortas av till Kode blir att
skolresebehovet inom Stenungsunds kommun får hänvisas till
Stenungsund express samt skollinjer inom Stenungsund.

Dagens linjesträckning

41

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv

9. FÖRSLAG TILL TRAFIKFÖRÄNDRINGAR |

320 Tjuvkil–Kärna–Göteborg
Linjens huvudsträckning är idag Tjuvkil–Kärna–Säve–
Göteborg där vissa turer förlängs till eller från Ytterby eller
Kungälvs resecentrum. 6+6 turer per vardag körs till Göteborg
och 4+4 turer endast mellan Tjuvkil och Kärna. Helgutbudet
består av två dubbelturer per dag. Takttidtabell saknas helt.
Den största delen av linjens underlag finns på Hisingssidan
av Nordre älv och linjen flyttas därför till Hisingsavtalet där
den samordnas med Sävetrafiken som en högtrafiklinje med
30-minuterstrafik. Nytt linjenummer blir 137 och linjen kommer
att trafikera Kärna med 15 dubbelturer per vardag.
Då resandet Tjuvkil - Göteborg omhändertas av linje 302
+ tåg och sträckan mellan Tjuvkil - Kärna inte är ett stråk
där det enligt Landsbygdsutredningen kan förväntas allmän
kollektivtrafik återstår att bedöma hur efterfrågan kan
motivera ett utbud. Det primära resandet i dagens trafik
bedöms utgöras av skolresande, men det finns också ett
uppbyggt underlag av gymnasie- och arbetspendlingsresor.
För att omhänderta detta resande föreslås en ny lokal linje 321,
se nästa sida.

Dagens linjesträckning

För resenärerna innebär förändringen en förbättring med fler
och regelbundna turer mellan Kärna och Göteborg, medan det
blir en försämring för resor från Tjuvkil som kommer att få ett
lägre utbud och mister direktförbindelse till Göteborg..
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321 Tjuvkil-Kärna
Linje 321 är en högtrafiklinje som ersätter linje 320 på sträckan
Tjuvkil-Kärna. Utbudet blir 3+3 dubbelturer i högtrafik för att
underlätta gymnasie- och arbetspendling till Göteborg via
Säve, med byte i Kärna.
Linjen ska ha samtrafik med linje 137 i Kärna.
Både Tjuvkil och Kärna har regelbunden busstrafik mot
Kungälv under veckans alla dagar som med marginal uppfyller
landsbygdsutredningens grundutbud. Det finns därför inget
behov av ytterligare trafik via tvärförbindelsen då det på den
unika trafikeringssträckan mellan Tjuvkil och Kärna inte finns
några tätorter och det samlade underlaget inom 600 meters
radie från hållplats uppgår till cirka 450 invånare.

Linje 321 (blå) med omkringliggande linjer
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10
Kungälv kommuns
Övertagande
av linjer
synpunkter på
trafikförslagen

Under arbetet med förstudien har dialog förts med berörda kommuner. Nedan
följer en sammanställning av de synpunkter som kommunen har spelat in efter
redovisning av de förändringar som Västtrafik ämnar göra. Kursiv text anger
Västtrafiks svar på hur synpunkten ska hanteras.

Tätortstrafiken
De långa avtalstiderna innebär att det bör finnas flexibilitet
inom avtalen, att det t ex går att utöka utbudet vid behov.
Kommer förslaget med linje 2 räcka till för alla resenärer längs
linjesträckningen?
Linje 2 och linje 3 är skalbara lösningar och det går att utöka
utbudet om det blir aktuellt.
Risk för att linje 2 blir oattraktiv utifrån att den trafikerar ett för
stort område, viktigt att restiden är rimlig från ändhållplats till
ändhållplats.
För linjen avvecklas slingan via Rollsbo industriområde och
även skaftkörningen via Hällebergsgatan föreslås på sikt
arbetas bort då antalet på- och avstigande här är mycket
lågt. Detta innebär att den totala restiden på linjen kortas.
Västtrafik har tillgång till statistik som visar antal på- och
avstigande vid varje hållplats och ger ett bra underlag för att
utveckla linjen under kommande avtalsperiod för att göra
restiderna attraktiva.

Att minska utbudet på linje 3 kommer att upplevas som en
försämring
Utbudet på linjen justeras ned eftersom efterfrågan under
delar av trafikdygnet varit begränsat. Utbud på linje 3 kommer
att kvarstå under de delar av dagen då flest resor görs med
dagens trafik. Här lutar sig Västtrafik mot den KRS-statistik
som finns tillgänglig som underlag.

Marstrandsexpress
Blir en försämring att ingen tur går vidare till Göteborg,
hade varit önskvärt med åtminstone någon tur till Hjalmar
Brantingsplatsen.
Kungälv resecentrum väl utbyggt med mycket direkttrafik
till Göteborg, bra samplanering och därmed så korta och
effektiva byten som möjligt eftersträvas.
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Om Marstrandsexpressen blir en ”lokal linje” bör det finnas
möjlighet att tillgodose kommunens önskemål om att
komplettera med ytterligare hållplatser utmed väg 168,
önskemål som kommunen tidigare framfört och som Västtrafik
med hänvisning till att det varit en expressbuss avvisat.
Det bör finnas möjlighet att titta på behov av tillkommande
hållplatser utmed linjesträckningen under avtalstiden.

Linje 303
Vad blir konsekvenserna för resenärerna framförallt i byten
och restider, då linjen samordnas med linje 137 (del av
nuvarande 320)
Förslaget är att förbättra tidtabellen genom standardisering
som bättre stämmer vid byten och 30-minuterstrafik i
högtrafik.

Linje 310
Till vilka linjer hänvisas resenärer när linjen avvecklas?
För resor till/från Göteborg hänvisas till expressbusstrafiken och
byte till linje 319 vid Kungälv resecentrum.

Linje 320
Vad blir konsekvenserna för de som tidigare rest från Tjuvkil till
Kärna (och vidare mot Göteborg)?
De hänvisas till de öppna skollinjerna och linje 321 i området
samt till att exempelvis nyttja pendelparkeringar.

Linje 319
Viktigt att trafikering via Rollsbo inte innebär att resande
Kareby – Kungälv får längre restid.
Tanken är att låta linje 319 gå via Rollsbo i den riktning som
inte är belastningsriktning för resande Kareby-Kungälv. Detta
innebär att trafikering med linje 319 via Rollsbo får minimal
effekt för de som idag reser med 319.
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Sociala
perspektivet

Kollektivtrafiken har alltid spelat en viktig roll för social
hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Den gör det möjligt för
fler människor att vara delaktiga i samhället, ger möjlighet
till ett fungerande vardagsliv och en ökad tillgänglighet till
viktiga målpunkter, oavsett tillgång till bil. Utvecklingen av
kollektivtrafiken framgent behöver ta hänsyn till dessa frågor
för att stegvis möjliggöra för en kollektivtrafik på jämlika villkor.
Planeringen av trafiken ska göras med en medvetenhet om
den variation som återfinns i befolkningen och möjliggöra för
människor att verka i vardagen på samma villkor.
Västtrafik har under tidigare arbete med förstudier inför
upphandling av trafik tagit fram ett verktyg och riktlinjer för
hur det sociala perspektivet ska hanteras och beaktas vid
trafikplanering och förstudier. Initialt gjordes en översiktlig
analys av hur det ser ut idag utifrån ett socialt perspektiv,
där ett antal knäckfrågor identifierades som extra viktiga att
fokusera på. Det sociala perspektivet har sedan även beaktats
vid framtagande av förslag till förändringar. I följande kapitel
presenteras övergripande hur perspektiven har hanterats i
förstudien.

Målområde
Tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och hälsa
Jämställdhet

Ambition
Underlätta ett fungerande vardagsliv
Bidra till en sammanhållen region och minska
barriäreffekter
Öka trafiksäkerheten
Öka tryggheten
Minska utsläpp och buller
Samma rättigheter och möjligheter oavsett kön

Jämlikhet

Samma rättigheter och möjligheter oavsett
bakgrund och förutsättningar

Delaktighet

Trafikeringen är rättvis och planeringen är
inkluderande
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Tillgänglighet

Trygghet, säkerhet och hälsa

Med tillgänglighet avses här fysisk tillgänglighet till
kollektivtrafiken och med kollektivtrafiken, till bostäder,
arbetsplatser och viktiga målpunkter, även för resenärer med
särskilda behov exempelvis funktionshindrade. Ambitionen är
att underlätta ett fungerande vardagsliv och en sammanhållen
region.

Faktorn Trygghet och hälsa avser såväl trafiksäkerhet som
trygghet inom kollektivtrafikanknutna miljöer samt minskade
utsläpp och buller.

Tillgänglighet har i förstudien studerats med avseende på
avstånd till hållplats med god kollektivtrafik. Här har 400
meters gångväg till närmsta hållplats använts som riktmärke.
När det gäller tillgänglighet har även möjligheten att ta sig
till större bytespunkter där stomnätet går studerats. Detta
är en förutsättning för att kunna erbjuda goda arbets- och
skolresor. Generellt har många boende och verksamheter
inom det område som ska upphandlas god tillgänglighet till
kollektivtrafiken.
Förutom tillgänglighet till bostadsområden, arbetsplatser
och skolor har även tillgängligheten till lokala centrum, viktiga
målpunkter som tex vårdcentraler och fritidsområden
studerats.

Ur ett trygghetsperspektiv är det främst viktigt att resenären
kan lita på att kollektivtrafiken går som den ska och inte blir
försenad på grund av till exempel framkomlighetsproblem.
Elektrifiering av bussar i centralorten förväntas bidra till
en bättre hälsa i form av bland annat minskat trafikbuller
i närområdet och lägre utsläpp av koldioxid globalt samt
kväveoxid och partiklar lokalt.

Jämställdhet
Med faktorn jämställdhet avses att alla ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett kön.
Jämställdhetsperspektivet har beaktats i diskussioner
och analyser kring vikten av att det finns tillgänglighet
till arbetsplatser som är viktiga både för män och
kvinnor, exempelvis genom att tillse att det inte bara
finns bra pendlingsmöjligheter till större industri- och
verksamhetsområden utan även till sjukinrättningar, skolor
och köpcenter som bedöms inneha fler arbetsplatser bland
kvinnodominerade yrken.
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Jämlikhet
Med faktorn jämställdhet avses att alla ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund och
förutsättningar.
Föreslagna förändringar för trafiken på landsbygden resulterar
i ett minskat utbud. Dock har dessa områden idag haft
ett utbud över den regionala ambitionsnivån för likartade
områden i regionen och de förändringar som föreslås skapar
därmed en mer rättvis nivå ur ett regionalt perspektiv.
Äldres möjlighet att resa med kollektivtrafiken har främst
beaktats genom att säkerställa att tillgängligheten till
kollektivtrafiken är god, dvs korta gångavstånd till hållplats,
tillgänglighet till handelsområden och vårdinrättningar samt att
det finns trafik även dagtid utanför arbetspendlingstiderna.
Barnens perspektiv har främst beaktats genom att säkerställa
att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafiken till
bostäder, skolor och fritidsanläggningar för barnen.

Delaktighet
Med faktorn delaktighet avses att skapa bättre förutsättningar
för en rättvis planering, att människor känner sig och är
delaktiga i samhället och samhällsutvecklingen.
I arbetet med förstudien har de kundsynpunkter som kommit
in under det senaste året beaktats lika så har en dialog med
kommunen förts.
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Fordon & miljö

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Kungälv
I Kungälv kan trafiken delas in i två olika typer av trafikområden
- tätortstrafik inom Kungälvs tätort inklusive Ytterby med
närliggande tätbebyggda områden samt landsbygdstrafik ute i
kommunens landsbygdsområden.
Tätortstrafik
I tätortstrafiken prioriteras så kallade stadsbussar av klass
I och på eldrift. I stadsbussar prioriteras goda flexytor för
barnvagnar och stående passagerare samt dörröppningar för
ett smidigt flöde vid på/avstigning för alla resenärsgrupper.
För tätortstrafiken anses normalbussar vara fullt tillräckligt
för att klara kapacitetsbehovet, vilket också är det som körs
med idag. Någon eller några linjer skulle kunna vara möjliga att
trafikera med småbussar baserat på resandeunderlaget, men
där en homogen fordonstyp för tätortstrafiken föreslås utifrån
ett utvecklingsperspektiv där resurser kan omfördelas inom
avtalet.
Linje 3 kan trafikeras med fordonen från linje 2.

Linjenr

Sträckning

Fordonsdesign

Fordonstyp

Drivmedel

Ca antal
fordon

1

Ytterby-Resecentrum-Ullstorp

Områdesbuss

CN1L

El

4

2

Ytterby-Resecentrum

Områdesbuss

CN1L

El

2

3

Resecentrum-Fontin-Resecentrum

Områdesbuss

CN1L

El

0

Totalt

6
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Landsbygdstrafik
För landsbygdstrafiken prioriteras landsbygdsbussar av
klass II på gasdrift. I landsbygdsbussar är det antal sittplatser
och sittplatser för alla resenärsgrupper som prioriteras. Det
innebär att bussarna har begränsade flexytor för barnvagnar
och stående passagerare samt att antalet dörrar är så få som
möjligt till förmån för så många sittplatser som möjligt. I klass II
bussar kravställs säkerhetsbälten.
Linjerna 302 och 303 trafikerar mellan Kungälv och Marstrand
respektive Kärna och föreslås trafikeras med boggibussar
med god sittplatskapacitet för att klara resandeefterfrågan.
Övriga landsbygdslinjer föreslås normalbussar på samma sätt
som idag.

Linjenr

Sträckning

Fordonsdesign

Fordonstyp

Drivmedel

Ca antal
fordon

302

Kungälv-Ytterby-Marstrand

Områdesbuss

LB2L

Gas

3

303

Kungälv-Ytterby-Kärna

Områdesbuss

LB2L

Gas

2
5

306

Kungälv-Kode-Rörtången

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

308

Kungälv-Kareby-Diseröd-Grandalen

Områdesbuss

LN2L

Gas

2

309

Kungälv-Kareby-Solberga-Aröd

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

313

Kärna-Vedhall-Kovikshamn-Kärna

Områdesbuss

LN2L

Gas

1

319

Kungälv-Rollsbo-Kareby-Kode

Områdesbuss

LN2L

Gas

2

321

Kärna-Tjuvkil

Områdesbuss

LN2L

Gas

1
8

Totalt

13
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Miljö och drivmedel
Eldrift
För eldrift är fordonstyp CN1L aktuell. Antal potentiella
fordonsleverantörer för sådana fordon på eldrift är:

Gasdrift
För gasdrift är fordonstyperna LN2L och LB2L aktuella. Antal
potentiella fordonsleverantörer för sådana fordon med gasdrift
är:
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Ekonomiska
konsekvenser
och risker

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

Ekonomi
En analys av totala produktionen resulterar i att efter
omfördelning av linjer till skoltrafik och till andra områdesavtal
är totala produktionen i fordonskilometer ca 4% lägre vid
trafikstart 2024.
Det som kan bli kostnadsdrivande för avtalet är fordonen.
Avtalet kräver inte totalt så många fordon, men med hänsyn till
Västrafiks ambition med el som drivmedel i tätortstrafik och
infrastrukturella begränsningar består fordonslösning av få
fordon, men av olika typ. För att begränsa dessa effekter bör
trafiken i Kungälv handlas upp tillsammans med något annat
område så att exempelvis reservfordon kan samnyttjas och
därmed fordonskostanderna hållas nere.

Risker
Resultatet av riskanalys under förstudien visade att de
största riskerna finns att resenärer upplever försämring när
linjesträckning och utbud förändras och att det därför är viktig
att förändringar förklaras och motiveras.

Det finns även en risk för upplevda försämringar på dagens
Marstrandsexpress, som inte kommer att vara en direktbuss
till Göteborg längre utan byte krävs för att åka hela sträckan
Göteborg – Marstrand.
Det finns en risk att resenärer som idag reser med en linje
som helt eller delvis avvecklas, även om det finns alternativa
resmöjligheter som närtrafik och öppen skoltrafik, kommer
att uppleva en försämring då det innebär att deras resvanor
behöver ändras.
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Ytterligare
medskick till
upphandlingen

Västra Götalandsregionen och Västtrafik har tagit fram ett antal målbilder och strategier som ska beaktas, både
i förstudie, upphandling och under avtalstiden. Dessa dokument tar generellt sin grund i samhällets behov med
syfte att skapa drivkrafter och hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk) inom teknik-, stads- och
samhällsutveckling med hjälp av kollektivtrafiken.

För att på bästa sätt nyttja kapacitet, fordon och omlopp
kan det vara av intresse att upphandla ett gemensamt avtal
för Kungälvs- och Stenungsund trafik och/eller skoltrafiken i
berörda kommuner.
Idag är trafiken i Kungälv uppdelad i två avtal med trafikstart
2023 respektive 2024. Det kan vara av intresse att upphandla
all trafik i ett avtal och det kan behövas tas fram temporära
lösningar mellan avtalen.
Det är även viktigt att avtalen är så pass stora och har en
frivolym som möjliggör en utökning av trafiken om/när behov
uppstår då Kungälv är en växande kommunen.
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Inför upphandling av den allmänna
linjelagda kollektivtrafiken
Dnr KS2021/0481-6

Informationsärende USU - 210511
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Förtydligande
”Den allmänna linjelagda kollektivtrafiken” innebär:
Skatteväxlad kollektivtrafik som ansvaras av Västra Götalandsregionen
och Västtrafik
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Bakgrund
Västtrafiks o Kommunens förstudiearbete
Trafik:
Tätortstrafik,
landsbygdstrafik,
Skollinjetrafik,
Kommunöverskridande
regionala linjer

Förtydligande om vilken
trafik som ska upphandlas
baserat på framtida
målsättningar och planer

Slutrapport som ligger till
grund för upphandlingen
och förfrågningsunderlag
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Tidplan
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Verksamhetens bedömning
• Förvaltningen hade önskat mer helhetssyn från Västtrafik kopplat till
det regionala transportsystemet.
• Västtrafiks behov av att upphandla trafik och kommunens behov av att
förstå utvecklingsplaner i det totala transportsystemet för
kollektivtrafiken behöver synkas bättre.
• Förvaltningen bedömer införandet av el-bussar som positivt.
• Förvaltningen har också påpekat vikten av att anslutningar fungerar
och att bytestid minimeras för att den totala restiden ska bli så kort
som möjligt
• Förvaltningen är överens om förflyttningen av linjerna 304,305,313
• Västtrafiks kommer att verka för att kollektivtrafiksystemet blir
”skalbart” så att en uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket
nås i olika res e relationer. Att införa ett strukturerande system med
tydliga linjesträckningar ses därför som viktigt i förstudien. T
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• Västtrafiks kommer att verka för att kollektivtrafiksystemet blir ”skalbart” så att en
uppväxling av trafiken kan ske när kapacitetstaket nås i olika res e relationer.

Verksamhetens
bedömning

• Att införa ett strukturerande system med tydliga linjesträckningar ses därför som
viktigt i förstudien.
• Taktade tidtabeller i de lokala kollektivtrafikstråken som gör det enkelt för resenären
att förstå trafiken men som också bidrar till att erbjuda bra bytesmöjligheter vid
kommunens knutpunkter
• Förvaltningen har framfört tydligt önskemål om att arbeta mer proaktivt under
kommande avtalsperiod
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Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
eller kommunstyrelsens resultatmål
• Mål nummer 7 om att underlätta för invånare och företag att
reducera klimatutsläppen kopplas till ärendet:
Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära lägen vilket skapar
möjligheter för invånare och företag att reducera klimatutsläppen.
Av kommunens ca 47 000 invånare uppskattas runt 32 000 invånare bo
inom 400 meter från en hållplats utmed dagens kollektivtrafiklinjenät,
exklusive skollinjer.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i
Agenda 2030
Ärendet kopplas till:
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen –
Kommunen bygger och förtätar i kollektivtrafiknära lägen vilket skapar
goda möjligheter för kollektivtrafiken att öka sina marknadsandelar och
fler kan resa hållbart. I förstudien så påvisas att trafiken ska kunna
utvecklas i takt med att kommunen växer.
• Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna –
Ex, I det nya avtalet så kommer tätortstrafiken, linje 1,2 och 3, att
elektrifieras.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Regionalt
trafikförsörjningsprogram för
Västra Götalands län
Regionens miljö- och
klimatstrategi
Regionens Målbild Tåg 2035
Regionens Strategi för
kollektivtrafik på jämlika villkor
Regionens
Landsbygdsutredningen

Kommunens Översiktsplan
Kommunens Trafikplan
Kommunens Plan för
konkurrenskraftig kollektivtrafik
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Bedömning utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv
Samtliga landsbygdslinjer (300-linjer) är viktiga för arbets- och
studiependling och med öppen skoltrafik kan allmänresenärer resa med
skollinjer (900-linjer)
Att tydliggöra ansvarsområden och redogöra för förväntat utbud i
kommunens olika geografiska områden underlättar för medborgarna
att förstå kollektivtrafikens uppdrag och utbud.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och
brukarperspektiv
Risker:
• Upplevda försämringar på MEXP (Byte vid Ytterby & RC)
• En linje som helt eller delvis avvecklas bidrar till minskade
resemöjligheter för medborgaren och minskad tillgänglighet
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Utveckling
• Utvecklingen och trafiken i upphandlingen ska möjliggöra en
kollektivtrafik på mer jämlika villkor
• Planeringen av trafiken inför upphandling ska göras med en
medvetenhet om den variation som återfinns i befolkningen och
möjliggöra för människor att verka i vardagen på samma villkor.

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken

Ekonomisk bedömning
• Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade
allmänna linjelagda kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
• Då förstudien konstaterar att linje 304 och 305 går från ett regionalt ansvar
över till ett kommunalt ansvar i form av skollinjetrafik så kommer
kostnaden för dessa linjer påverka kostnaden för kommunens
skollinjetrafik.
• Likaså påverkas kommunens kostnader för skollinjetrafiken, fast omvänt, då
förstudien påvisar att linje 313 som i dagsläget finansieras av kommunen,
kommer övergå till ett regionalt finansieringsansvar.
• Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 304,305 kommer stämmas
av med ekonom i samband med att förstudien för skollinjetrafiken är
avslutad.

14 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken - KS2021/0481-6 Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken : Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken

Ekonomisk bedömning
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av regionen beslutade allmänna
linjelagda kollektivtrafik sedan skatteväxlingen 2012.
Ev. kostnadsökning för skollinjetrafiken och linje 304,305 kommer stämmas av med
ekonom i samband med att förstudien för skollinjetrafiken är avslutad.

Regionalt
Kostnadsansvar

Linje 313

Linje 304,305

Kommunalt
Kostnadsansvar
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-11
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§ 67/2021

Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken (Dnr
KS2021/0481)
Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken i kommunen (skatteväxlad
kollektivtrafik) har Västtrafik en upprättad process att förhålla sig till: Genomföra en förstudie inför
upphandling.
Processen med förstudien har som syfte att tydliggöra vad som ska upphandlas, med hänsyn
taget till hur det ser ut i dag samt framtida planer och målsättningar som kommer att påverka
kollektivtrafiken under den kommande avtalstiden.
Att inga större åtgärder kommer att vidtas inför trafikstart 2024 bedömer förvaltningen som
rimligt utifrån påvisat resandeunderlag.
Förvaltningen är nöjd med införandet av el-bussar i centrala Kungälv och Ytterby och med
förstudiens slutsatser om potentialen i kommunen och att Västtrafik ser att underlaget för
befintlig kollektivtrafik kommer att öka.
Förslag till kommunstyrelsen att informationen antecknas till protokollet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Inför upphandling av den allmänna linjelagda kollektivtrafiken
Bilaga BILAGA Förstudie trafik 2023_Kungälv
Förslag till kommunstyrelsen
1. Informationen antecknas till protokollet
__________
Expedieras till: Mikael
Svensson, Jenny
Bjönness Bergdahl
Marielle Månskär
För kännedom till:
Sophie Idermark
Hansson

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Rutgersson
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2021-05-05

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684-1)
Sammanfattning
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Juridisk bedömning
Parkering vid nybyggnad av hus och anläggningar regleras i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). I lagen framgår att kommunen har övergripande möjlighet och ansvar att planera
parkering. Kommunen får i en detaljplan ställa krav om utrymme för parkering samt placering
och utformning av parkeringsplatser. PBL anger att en fastighet ska ordnas så att det ”på
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon”.
Bakgrund
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar gällande vad för ytor
som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation.
För att underlätta för bygglovsenheten föreslås parkeringsnormen justeras till enheten ”per
bostad” då en stor del ärenden innehåller bostäder men även hotell och äldreboende. Det har
även gjorts andra mindre justeringar för att underlätta för bygglovsenheten och öka deras
genomförbarhet.
Begreppet ”per bostad” finns i ett flertal andra kommuner.
Verksamhetens bedömning
Fördelen blir att det är enklare att kommunicera internt/externt och det är en tydlighet som
efterfrågats. Nackdelen är ifall en sökande bygger flertalet lägenheter som är mellan 0-35kvm.
Då kan enheten ”per bostad” bli högre än enheten ”per BTA”. Vid dessa fall får en individuell
bedömning göras.

ADRESS

TRAFIK GATA PARK

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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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen.
Parkeringsnormen anger idag minimikrav för antalet parkeringsplatser för bil och cykelställ.
Den innehåller även reduktionspaket för att öka det hållbara resandet och därigenom
underlätta för invånare och företag som vill reducera sina klimatutsläpp.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
11. Hållbara städer och samhällen.
Fokus är på att anordna minimikrav för parkering och uppmuntra hållbart resande med
reduktionspaket.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Trafikplan 2017.
Trafikplan 2017 – Smart och effektiv parkering.
Parkeringsnorm KS2019/1290, Del av Smart och effektiv parkering.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Revideringen innebär mindre justeringar jämfört med idag varav medborgare och näringsliv
kommer inte påverkas i någon hög grad. För brukare så kommer processen att bli enklare.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt då det är den sökande som anordnar parkering vid sin fastighet.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2021/0684
Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Parkeringsnorm, KS2019/1290
År 2021
År 2030
Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Zonerna i kartan nedan är vägledande och i gränsområden rekommenderas en kontakt med
kommunen om vilken zon som gäller för fastigheten.
Vid framtagandet av detaljplaner så används normen i form av BTA, om inget annat angivs, för att
kunna planera för behovet av parkering. Vid detaljplaneskedet kan byggherren eller kommunen
utföra en mobilitets- och parkeringsutredning för behovet av parkering för den specifika fastigheten.
Vid bygglovansökan får Bygglovenheten ta ställning till utredningen. I övriga fall gäller
parkeringsnormen enligt givna tal nedan vid bygglovansökan.
Om fastighetsägaren inte kan anordna parkering på den egna fastigheten så kan byggherren köpa sig
fri ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, och överlåta ansvaret till tredje part. Ett sådant avtal
måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där Bygglovenheten kan ta ställning till avtalet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.
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ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Det planeras för hög tätheten i innerstaden och parkering bör då förläggas under mark,
överdäckad eller i parkeringshus.
ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen är fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas i
denna zon.
ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.
ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna.

Resultatmål ifrån Trafikplan 2017 (KS2015/1382)
Trafikplan resultatmål är konkreta och mätbara i
syfte att komplettera de strategiska målen.
Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång,
cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030.
• Öka andelen gångresor till 15 %, i kommunen
som genomsnitt.
• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i
kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40
%, i kommunen som genomsnitt.
• Minska ensambilåkandet i kommunen som
genomsnitt.

Figur 2: Mål för färdmedelsfördelning i kommunen som genomsnitt, år 2030.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet
parkeringsplatser rundas till närmsta heltal vid bygglovansökan där sökande redovisar antalet
parkeringsplatser och motivering. Rimligt gångavstånd är upp till 10 minuter promenad ifrån
fastigheten vid parkeringsfriköp (eller färjeläget på fastlandssidan med hänsyn till bilfria öar.)
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
portkod, passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 1: Antalet bilplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Bilplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,25

0,30

0,45

0,55

0,03

Småbostad

0,40

0,45

0,70

0,85

0,06

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

0,60
0,55
0,20

0,70
0,60
0,30

1,20
0,70
0,40

1,40
0,80
0,50

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 35% av anställda tillgång till parkering.
Tabell 2: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.
Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

7

8

13

15

1

Kontor

7

12

15

17

3

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola
Grundskola
Gymnasium

5
5
7
9
5
4

7
7
8
11
6
5

8
8
13
13
7
6

10
10
15
15
8
8

20
15
1
5
3
3

Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

4
3
8
6

8
8
10
10

12
13
12
12

15
18
14
15

1
12
0,1
0,1
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
I nedanstående tabell anges antal cykelplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet cykelplatser
rundas till närmsta heltal vid bygglovsansökan där sökande redovisar antalet cykelplatser och
motivering.
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 3: Antalet cykelplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Cykelplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,70

0,60

0,50

0,40

0,10

Småbostad

1,10

0,90

0,80

0,60

0,10

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

1,80
0,45
0,20

1,40
0,35
0,10

1,25
0,20
0,10

1,00
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 10% av anställda tillgång till cykelplats.
Tabell 4: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

20

16

14

11

2

Kontor

15

12

11

10

1

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola

5
5
5
5

3
2
4
3

1
1
3
1

1
1
2
1

10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium
Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

2
5
6
10
10
10

2
5
3
7
6
6

1
3
3
5
4
2

1
1
3
1
1
1

30
30
3
7
1
5
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen för bil erbjuds mot att byggherren
åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på bilparkering. För att en sänkning ska
bli aktuell behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till
dessa lägen räknas primärt zon A och zon B men kan även gälla zon C utifrån individuell bedömning.
Kommunen gör bedömningen om byggherren har möjlighet till något reduktionspaket.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. Reduktionspaketen kan inte appliceras på tillägg för besök utan endast för
boende/arbetande. En beskrivning av åtgärderna samt avtal med kommunen ska redovisas i
samband med bygglovsansökan.
Byggherren kan även själv inkomma med en mobilitets- och parkeringsutredning för andra
reduktionspaket som underlag vid bedömning för reduktion. Bygglovenheten får därefter ta ställning
till utredningen samt avtal med kommunen.
Kollektivtrafikspaket (10% reduktion)
o
o
o

I tidigt skede ska boende/arbetande informeras om att planeringen har utgått ifrån att
främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende /arbetande
minst två gånger per år, i fem år.
Vid första inflyttning ska ett årskort, Västtrafiks ’Zon AB i 365 dagar’ eller liknande, ingå till en
vuxen (och folkbokförd) per bostad och samtliga anställda.

Bilpoolspaket (5% reduktion)
o
o

o
o

Samtliga anställda/boende ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i en publik bilpool i minst
1 år ifrån den dagen vid första inflyt.
En bilparkeringsplats per 50 bostäder eller arbetande ska reserveras för bilpool (utöver
rabatten). Om exploatören bygger 150 lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för
bilpool. Talen rundas upp till närmaste heltal.
Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
Bilpoolsbilen ska vara publik och tillgänglig för andra utanför fastigheten att använda.

Cykelpoolspaket (5% reduktion)
o
o

Det ska finnas en cykelpool med en elektrisk cykel per 20 bostäder eller arbetande.
Cyklarna bör möta flera behov ifrån boende/arbetande såsom lådcyklar eller liknande.
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2019/1290
Anna Silfverberg Poulsen/ Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 301
Parkeringsnorm för centrala Kungälv 2016-06-18
År 2030
Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Parkeringstalen relaterar dessa områden med hur många parkeringsplatser som byggherre har
ansvar för att anlägga vid nyanläggning av bostäder eller verksamheter inom sin fastighet. (8 kap. 9§
Plan- och bygglagen). Kommunen erbjuder även reduktionspaket för att öka hållbart resande.
Parkeringstalen uttrycks genom minsta alternativt i aktuell zon och maximital för efterföljande zon
plus tillägg för besök i samtliga zoner (se nedan).
Ex:

Om fastighetsägare utvecklar fastighet i Zon A så gäller:
Minst antal platser för P-tal A plus tillägg för besök.
Maximalt antal platser för P-tal B plus tillägg för besök.

Samma relation mellan min/max tal gäller även mellan zon B, C och D. Minimitalen är till för att möta
behovet av parkering för fastigheten medans maxtalen är till för att hålla nere behovet investeringar
och öka det hållbara resandet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.
Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.
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ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus.

ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i
denna zon.

ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.

ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 bruttototalarea (BTA). Kommunens
parkeringstal är byggrättens totala BTA ovan mark, exklusive friliggande
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Detta är i linje med kommunens
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KS2018/0971)
Tabell 1: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA inklusive tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

7

8

10

11

1

Flerbostadshus*

8

12

14

17

1

Kontor

7

12

15

20

3

Dagligvaruhandel#
Sällanköpshandel¤
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
5
5
10
9

10
10
7
13
11

15
15
10
15
13

20
20
12
20
15

35
20
15
2
5

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

5
5
7
2
3
8
6

6
6
12
7
8
10
10

7
7
15
12
13
12
12

8
8
20
17
18
14
15

3
3
3
3
12
0,1
0,1

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 4 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ För hämtning/lämning ca 8-10 platser. (Riktvärde bör vara 0,5 platser per anställd).
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
Tabell 2: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA inklusive besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

30

25

20

15

5

Flerbostadshus*

28

25

20

16

5

Kontor

20

18

15

13

1

Dagligvaruhandel#
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
15
5
5
5

3
10
2
4
3

1
5
1
3
1

1
1
1
2
1

15
10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

2
5
20
20
15
10
10

2
5
18
15
10
6
6

1
3
15
10
5
4
2

1
1
13
5
1
1
1

50
50
5
5
15
1
5

Sällanköpshandel¤

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 35 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ Yta bör även reserveras för uppställning av barnvagnar. Cykelparkering bör utformas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av både vanliga cyklar, lådcyklar
och cyklar med cykelkärra. ¤ #
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa lägen
räknas primärt zon A och zon B.
Att erbjudas möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen rättighet byggherren har, utan avgörs av
kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för byggherren i form av lägre
anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver att andelen hållbara resor i
kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående reduktionspaket för att möjliggöra fler
hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i samband med bygglovsansökan.
Inom zon A och B är kostnaden för en plats i parkeringshus med parkeringsfriköp väldigt stor.
Incitamentet blir då att exploatörerna investerar i kommunala reduktionspaket som ger ett större
samhällsvärde. Kostnaden för att bygga ett parkeringshus (1-2 plan) är ca 250-400 tkr.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. Reduktionspaketen kan
inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande.
Tabell 3: Sammanfattning över reduktionspaket. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket.

Zon

Kollektivtrafikpaket

A
10%

B
10%

C
10%

Bilpoolspaket
Laddinfrastrukturpaket
Elcykelpaket

5%
5%
5%

5%
5%
5%

5%
5%
5%
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Kollektivtrafikspaket
o
o
o
o

I tidigt skede ska hyresgäster och lägenhetsinnehavare informeras om att planeringen har
utgått ifrån att främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende ifrån inflytt och
minst två gånger per år, i tio år.
Vid inflyt ska ett årskort, Västtrafiks ’Regionen runt 365 dagar’ eller liknande, ingå till en vuxen
per lägenhet och busskortet tillfaller den som blir folkbokförda på den aktuella adressen.
Information och busskort är kopplat till lägenheten och till den folkbokförda.

Bilpoolspaket

o Samtliga bostäder ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år ifrån den
dagen de flyttar in. Medlemskapet är kopplat till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i
lägenheten vid eventuellt byte av bostad.
o En parkeringsplats per 50 boende ska reserveras för bilpool. Om exploatören bygger 150
lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för bilpool.
o Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
o Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark.
o Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra medlemmar utanför fastigheten att använda.
o Om det redan finns en tillgänglig bilpool, inom 300 meter, så kan exploatören komplettera
bilpoolen upp till 5 bilar och få reduktionen med en bil per 50 lägenheter. I annat fall kan
bilpool kompletteras i nästfallande 600 meter bort osv.
Exempel: Bilpool med 1 (ett) fordon finns inom 300 meter ifrån fastigheten. Exploatören
väljer att berika bilpoolen med 2 (två) fordon. Exploatören kan då tillgodoräkna sig ett
reduktionstal på 5 % av antalet boende- och/eller verksamhetsparkeringar.
Laddinfrastrukturpaket
o
o

Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara utrustade med laddboxar för elbilar.
Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av laddboxar.

Elcykelpaket
o
o

En elcykel utrustad med pakethållare, korg samt belysning ska ges till varje lägenhet vid inflyt
till den som är folkbordförd på adressen.
Elcykeln bör ha blivit utpekad som testvinnare av aktuellt eller föregående år av en oberoende
testorganisation av produkter i sin tilltänkta miljö, utförda av oberoende experter
Elcykeln är kopplad till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i lägenheten, i gott skick, vid
eventuellt byte av bostad.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-11
1 (1)

§ 69/2021

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684)
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 69/2021

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684)
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.
__________
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För kännedom till:
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Handläggarens namn
Fredrik Skreberg
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2021-05-19

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Dnr KS2020/14434)
Sammanfattning
Kommunkansliet ser regelbundet över kommunstyrelsens delegeringsordning och nuvarande
version behöver revideras med anledning av önskemål om mindre justeringar från
verksamheterna.
Upprättat förslag till ny delegeringsordning föreslås antas.
Juridisk bedömning
Förslaget till beslut är förenligt med gällande lagstiftning.
I delegeringsordningen anges mer om förutsättningar för nämnds delegeringsrätt, vad
nämnden kan delegera, delegeringsförbud mm.
Bakgrund
Nuvarande delegeringsordning antogs år 2007 i samband med den omorganisation som
genomfördes av nämnd- och förvaltningsorganisationen. Delegeringsordningen har därefter
genom åren reviderats ett antal gånger. Den senaste revideringen skedde 2020-12-16 (KS §
381/2020)
Generellt gäller för samtliga delegeringsordningar att de bör ses över kontinuerligt så att
respektive nämnd avlastas mindre viktiga ärenden. Beslutsvägarna blir därigenom kortare vilket
i sin tur medför en bättre service och en ökad effektivitet. Personalresurserna utnyttjas på ett
bättre sätt och handläggningstiderna förkortas.
De kommunala verksamheterna genomgår en utveckling som leder mot ökad målstyrning och
decentralisering, vilket medför ökade befogenheter för de anställda och större ansvarstagande i
fråga om verksamheternas bedrivande. En avvägning måste emellertid alltid ske mellan
effektivitetskrav och demokratiaspekter, dvs. kravet på inflytande för förtroendevalda.
Sammanfattningsvis är syftet m.a.o. att frigöra resurser så att förtroendevalda kan arbeta med
mera övergripande politiska mål. Förslaget till revideringar har sin grund i behovet av dels en
allmän översyn, dels framställningar med önskemål om delegeringar från sektorerna.
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Verksamhetens bedömning
Kommunkansliet föreslår att upprättat förslag till ny delegeringsordning antas. I bifogat förslag
till ny delegeringsordning föreslås röd överstruken text tas bort och blå ny text tillkommer.
Två helt nya punkter föreslås enligt nedan under punkt C (allmänna ärenden och rättsfrågor)
i övrigt rör det sig om små förtydliganden.
Ingå
säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddschef
2 kap. 6 §
Säkerhetsskyddslagen

Beslut om undantag
från bestämmelser i
styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet

Administrativ chef

I enlighet med
Informationssäkerhetspolicy
KS2021/0363

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Revideringen av kommunstyrelsens delegeringsordning har koppling till kommunfullmäktiges
strategiska mål ”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”
samt kommunstyrelsens resultatmål ”Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen
nedan särskilt kan nämnas.
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande
på alla nivåer
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I första hand har kommunstyrelsens reglemente koppling till delegeringsordningen.
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst
verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden
om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Nu föreslagna ändringar bedöms inte ha någon större påverkan ur detta perspektiv.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inte några kostnader.
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Förslag till beslut
Upprättat förslag till delegeringsordning antas.
Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Kommunstyrelsens
delegeringsordning
Delegeringsordning

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Ersätter tidigare beslut
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

KS2019/0225
2021-05-26 (KS §
2020-12-16 (KS § 381/2020)
Kommunsekreterare
Fredrik Skreberg
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Delegering av beslutanderätt inom nämnd
(6 kap 37 – 40 §§ kommunallagen)
1. Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en
ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten).
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut
och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över
ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel,
skadestånd).
2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente
eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller
besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om
delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut
eller genom att fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs
till delegater.
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras.
Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL (se nedan) som
anger vilka ärendetyper som inte får delegeras
3. Vad man kan delegera.
a. Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs.
nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet
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Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som
annars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora
konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena
förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och
organisation.
Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex.
socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud.
b. Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegeringsordning skall m.a.o.
endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar och
att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av
beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte
endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens
mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga
bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från nämnd till annan.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör
sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller
tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller
verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap. 2 §) Även om den enskilde inte kan överklaga
beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde
att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid
allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas
uppmärksamhet.
c. Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära
inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande
skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt.
d. Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens
mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och
det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän
domstol.
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4. Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § KL)
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till
-

ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
en ledamot eller ersättare i nämnden
en anställd hos kommunen
presidiet

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till
-

flera anställda i grupp
till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering
anställd i kommunalt företag

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en
delegats ställe vid delegatens frånvaro.
5. Ansvar/Innebörd
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av ett delegeringsuppdrag är
dock juridiskt sett ett nämndens beslut. Det betyder att delegatens beslut kan överklagas precis
som nämndens. Revisionsansvaret ligger hos nämnden. Delegaten har dock det juridiska ansvaret
(tjänstefel, skadestånd m.m.). Oavsett om delegering har skett så har alltså nämnden kvar det
övergripande ansvaret.
6. Återkallelse och omprövning
Nämnd kan när som helst återkalla eller ändra ett delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt
eller i ett visst ärende.
Nämnd kan i princip inte ändra eller återta ett beslut som delegaten fattat. Nämnden har m.a.o.
ingen omprövningsmöjlighet.
Nämnd kan när som helst ta över ett delegeringsuppdrag och föregripa delegatens beslut och själv fatta
beslut i ärendet. Detta kan vara aktuellt om nämnden anser att ärendet är av principiell vikt (prop.
1990/91:117 s. 203).
Möjligheten att ändra på ett beslut beror på ärendets beskaffenhet. I förvaltningsärenden kan
gynnande positiva beslut endast ändras negativt under vissa förhållanden. Möjligheterna att ändra
ett beslut inom det kommunala frivilliga området är större och störst i fråga om rent interna
angelägenheter. Om beslutet rör civilrättsliga förhållanden krävs normalt avtalspartens
medgivande.
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7. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte
kan avvaktas. (6 kap 39 § KL)
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden
att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig
alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om
det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av
denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som
ett beslut av nämnden.
8. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 §§ KL)
Beslut som fattats med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv
hur och när detta skall ske. (se vidare under ”Allmänna bestämmelser” punkterna 7-11)
Observera att nämnden inte ska godkänna delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller
såvida det inte blir ändrat vid ett överklagande. Anmälan till nämnden syftar istället på att
fastställa tidpunkten då besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt kommunallagen (s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den dag som det på
kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats.
Vid förvaltningsbesvär är också besvärstiden tre veckor, men då räknas besvärstiden från
den dag, då den som beslutet rör, fått ta del av beslutet.
Genom anmälan tillgodoses även nämndens informations- och kontrollbehov av beslut som
fattats med stöd av delegering.
9. Exempel på ren verkställighet är:
-

Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till ½ prisbasbelopp
Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär.
Avrop på ramavtal
Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader
Bidragsgivning enligt fastställda normer
Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav
Försäljning av lös egendom upp till ½ prisbasbelopp
Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande
handling)
Godkännande av uppsägning på egen begäran.
Fullfölja krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet
Interna lokalupplåtelser
Ledigkungörande av tjänst.
Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns.
Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader.
Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig under 0,06 prisbasbelopp)
Söka och bevaka statsbidrag.
Upplåtelse av fritidsgårdar, anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen
Utfärdande av anställningsavtal och intyg.
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- Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om postgiro, bank samt postförsändelser av
alla slag (= KS ordförande)
- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor med upp till 0,08
prisbasbelopp
.samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan.
Om belopps- och tidsgränser
Om beslut omfattar större belopp eller längre tidsperioder än vad som anges i denna
delegationsordning ankommer det på kommunstyrelsen att besluta.
Med prisbasbelopp avses aktuellt prisbasbelopp enligt lag (SFS 1962:381) om allmän försäkring.

Aktuellt prisbasbelopp för år 2021 är 47 600 kr.
Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegeringsordning
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom ovanstående nämnds ansvarsområden skall gälla
nedanstående regler.
a. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid förfall för
både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice ordföranden, om ej annat
anges.
2. Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat anges.
Av delegeringsordningen eller av annan förteckning skall klart framgå vem som träder in i viss
delegats ställe vid delegatens frånvaro. Lämpligen förvaras beslut om förteckning över olika
delegaters ersättare i en särskild pärm tillsammans med delegeringsordningen. Om ordinarie delegat
(inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef,
om inget annat anges under respektive punkt.
3. Ordförandens beslut i brådskande ärenden
Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
4. Ärenden av principiell betydelse m.m.
Delegaten skall överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller
om andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas kommunstyrelsen.

5. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
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5.1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut
5.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.
a. Anmälan av delegeringsbeslut
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering– skall anmälas till kommunstyrelsen på sätt
som anges nedan under punkterna
a. Registrering av delegeringsbeslut
a. Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för
beslutet. Saknas handling skall en handling upprättas där beslutet noteras.
b. Av noteringen skall framgå
o ärendet (vad som beslutats)
o beslutsfattare
o beslutsdatum
o hänvisning till punkt i delegeringsordningen
a. Rapportering
Delegat skall löpande rapportera in de beslut som fattats med stöd av delegering till ärendehanteringssystemet och anmäla dessa till nästkommande sammanträde i kommunstyrelsen.
Rapportering skall avse de beslut som inte redan anmälts till kommunstyrelsen.
9. Registrering i kommunstyrelsens protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten
finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i
kommunstyrelsens protokoll. I paragrafen anges ärendet, diarienummer samt beslutsfattare.
10. Beslut endast inom ramen för detaljbudget
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller
inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.
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Förkortningar
Författningar
AL
AvtL
FBL
DL
EU:s DSF
FvL
FTL
FVV
Gyf
HSL
JaktF.
JaktL.
JB
KL
LL
LMA
LOU
LSO
LSV
MB
OSL
PBL
SFL
SkL
SL
SoL
Sf
SVL
TF
Trf
VL
ÄULL

= Anläggningslagen (1973:1149)
= Avtalslagen (1915:218)
= Fastighetsbildningslagen (1970:988)
= Diskrimineringslag (2008:567)
= EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
= Förvaltningslag (2017:900)
= Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
= Förordning om vattenverksamhet (1998:1388)
= Gymnasieförordningen (2010:2039)
= Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
= Jaktförordningen (1987:905)
= Jaktlagen (1987:259)
= Jordabalken (1970:994)
= Kommunallag (2017:725)
= Ledningsrättslagen (1973:1144)
= Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
= Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
= Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
= Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812)
= Miljöbalken (1998:808)
= Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
= Plan- och bygglagen (2010:900)
= Lag om ändring av plan och bygglagen (2014:900)
= Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
= Skadeståndslag (1972:207)
= Skollagen (2010:800)
= Socialtjänstlag (2001:453)
= Skolförordningen (2011:185)
= Skogsvårdslagen (1979:429)
= Tryckfrihetsförordning (1949:105)
= Trafikförordning (1998:1276)
= Väglagen (1971:948)
= Lag om äganderättsutredningar och legalisering (1971:1037)

Övrigt
KS
KoM
SMN
TGP

= Kommunstyrelsen
= Enhet Kart och Mark
= Sociala myndighetsnämnden
= Enhet Trafik Gata Park

9
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Kommunstyrelsens delegeringsordning
a. PERSONALADMINISTRATIVA ÄRENDEN
Kommundirektören får ej fatta personalbeslut avseende sig själv
Kommunstyrelsens ordförande beslutar i samtliga personalärenden rörande kommundirektör (Gäller ej beslut om anställning och beslut om att anta
instruktion till kommundirektören)
Nr
A1

Ärende
Ingå kollektivavtal

A2

Ingå kollektivavtal enligt AB § 13 mom.7 beträffande
begränsningsperiod, nattvila, veckovila och måltidsuppehåll

HR-chef

A4

Samordna löneöversynen samt genomföra förhandling om
principer och ramar,
Beslut om tillsättning av tjänst

HR-chef

A6
A7

Besluta om tidsbegränsat ledarskap
Permanent omplacering inom ramen för anställningsavtalet
om enighet uppnåtts mellan chefer

Närmast överordnad chef
Närmast överordnad chef

A8

Permanent omplacering inom ramen för anställningsavtalet
om oenighet finns mellan chefer

HR-chef

A9

Permanent omplacering utanför ramen för anställningsavtalet om
enighet uppnåtts mellan chefer

Närmast överordnad chef
HR-chef

Efter samråd med HR-enheten
och samverkan med facklig
organisation

A 10

Permanent omplacering utanför ramen för anställningsavtalet om
oenighet finns mellan chefer

HR-chef

Efter samverkan med facklig
organisation

A5

Lag/Lagrum

Delegat
HR-chef

Närmast överordnad chef

Anmärkning

Vid chefstillsättningar krävs
samråd med HR-enheten samt
facklig samverkan
I samråd med HR-chef
Efter samråd med HR-enheten
och samverkan med facklig
organisation
Efter samverkan med facklig
organisation
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Nr
A 11

Ärende
Vid nyanställning
Chefslöner och löner fr.o.m. arbetsvärderingsbox 400 samt s.k.
”lönestegar”

A 12

Beslut om av eller nedskrivningar av lönefordringar
1. sektorschef
2. övriga
Icke lagstadgade ledigheter, över 6 månader

A 13

Lag/Lagrum

Delegat
HR-chef

Anmärkning
Vid all lönesättning förutsätts
att gällande riktlinjer angående
lönesättning följs.
I samråd med HR-enheten

1. Kommundirektör
2.Sektorschef
HR-chef

A 14

A 15

Beslut om utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga
tjänsteresor (över 0,3 prisbasbelopp)
Kommundirektör
Sektorschef
Verksamhetschef/Enhetschef
Övriga
Högre uttag av övertid och mertid än 200 timmar per kalenderår

KS ordf.
Kommundirektör
Sektorschef
Närmast överordnad chef
HR-chef

A 16
A 17
A 18

Nya/ändrade befattningsbenämningar
Beslut om särskilda anställningsvillkor/-förmåner ex. bilförmån
Kvarstående i tjänst efter uppnådd LAS-ålder

HR-chef
HR-chef
Närmast överordnad chef

I samråd med HR-chef

A 19
A 20

Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida
a) av sektorschef
b) av övrig anställd
Individuella pensionslösningar

a) Kommundirektör
b) Sektorschef
HR-chef

I samråd med
HR-chef
I samråd med kommundirektör

A 21
A 22

Beslut om avsked
Avgångsvederlag motsvarande högst åtta månadslöner

HR-chef
Sektorschef

I samråd med HR-enheten
11
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Nr
A 23

Ärende
Avgångsvederlag motsvarande mer än åtta månadslöner

A 24

Beslut om disciplinfrågor

Sektorschef
HR-chef

A 25
A 26

Avstängning enligt AB (Allmänna bestämmelser)
Prövning av bisysslor

Närmast överordnad chef
Sektorschef

A 27

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, resor m.m.
vid en totalkostnad mellan 0,08 och 0,15 prisbasbelopp per
person och tillfälle
- för ordföranden
- för övriga förtroendevalda i kommunstyrelsen

v. ordföranden
Ordföranden

A 28

Kommunstyrelsens representation mellan 0,06 och 0,1
prisbasbelopp

A 29

Beslut att utse verksamhetschef för den medicinska och
psykologiska elevhälsan

Lag/Lagrum

Delegat
HR-chef

Ordföranden
HSL 28-29 §§

Anmärkning
I samråd med sektorchef
För sektorchef i samråd med
kommundirektör
I samråd med HR-chef
För sektorchef i samråd med
kommundirektör
I samråd med HR-enheten.
I samråd med HR-chef och
kommundirektör
Om kostnaderna understiger
0,08 pb är beslutet ren
verkställighet

Om kostnaderna understiger
0,06 pb är beslutet ren
verkställighet

Utskottet för bildning och
lärande

12
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B. EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN/EKONOMISK FÖRVALTNING
Nr
Ärende
Lag/Lagrum
B1
Upplåning

Delegat
Ekonomichef

B2

Tillfällig upplåning och omplacering av tidigare upptagna lån

Ekonomichef

B3

Resp sektorschef

B4

Avskrivning av fordran mot utomstående
½ - 3 prisbasbelopp
Placering av donationsmedel

B5

Placering av likvida medel

Ekonomichef

B6

Skadestånds- och ersättningsärenden
1. ½ - 3 prisbasbelopp
2. 3 - 10 prisbasbelopp

B7

Rätten att ingå förlikningsavtal
1. ½ - 3 prisbasbelopp
2. 3 – 10 prisbasbelopp

1.resp sektorschef
2. Kommundirektör

B8

Köp/Försäljning/avyttring av lös egendom ½ - 3 prisbasbelopp

resp sektorschef

B9

Betalningsanstånd med fordringar

Ekonomichef

Ekonomichef

3 kap SkL

1.Enhetschef
2. Sektorschef
1-2
Kommundirektör

Anmärkning
Enligt i budget angivna riktlinjer
och villkor och i samråd med
kommundirektör.
Ersättare: Redovisningsansvarig
Enligt Finanspolicy och i samråd
med kommundirektör.
Ersättare: Redovisningsansvarig
Enligt KS tillämpningsföreskrifter
för kravverksamheten
Ersättare: Redovisningsansvarig
Enligt Finanspolicy
Ersättare: Redovisningsansvarig
Kommundirektör i ärenden som ej
ingår i sektorernas
ansvarsområden.

Enligt KS tillämpningsföreskrifter
för kravverksamheten
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Nr
B 10

Ärende
Permutationer eller annan förändring av fonder (ansökan
om)

B 11
B 12

Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa
Pröva och godkänna borgensförbindelse där KF eller KS
beslutat att kommunen skall ha säkerhet för sitt åtagande

B 13

Beslut om medverkan i projekt med extern offentlig
finansiär1

B 14
B 15

a) med en projektinsats upp till en heltidstjänst per år
b) med en projektinsats upp tre heltidstjänster per år
c) avseende sektorsövergripande projektinsatser med en till
tre heltidstjänster per år
Tillämpning i särskilda fall av taxa, allmänna bestämmelser
(t.ex. avvikelse från norm)

Lag/Lagrum

Delegat
Ekonomichefen
Sektorschef
Ekonomichefen

Anmärkning
Ersättare:
Redovisningsansvarig
Ersättare:
Redovisningsansvarig

a) resp. sektorschef
b) resp. sektorschef
c) resp. sektorschef/Portföljägare
resp sektorschef

Föreningsbidrag:
a) Föreningsbidrag
b) Övriga föreningsbidrag inom socialtjänstens
verksamhet
c) Beslut om bidrag till och avtal om Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)

a) Verksamhetschef sektor a) Maximalt 0.6
samhälle och utveckling
prisbasbelopp
samt bildning och
lärande
b) Över 0.6 prisbasbelopp
b) Utskottet för bildning och
lärande
c) Utskottet för bildning och
lärande

I enlighet med riktlinjer
KS2017/0936

14
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B 16

Fördelning och utdelning av bidrag till studieförbund

B 17

Beviljande av sponsringsbidrag
a) upp till ett prisbasbelopp
b) över ett prisbasbelopp

Utskottet för bildning och
lärande
a) kommundirektör
b) Utskottet för bildning och
lärande
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Nr
B 18

Ärende
Beviljande av värdskapsbidrag
- upp till ett prisbasbelopp

Lag/Lagrum

Delegat

Anmärkning

kommundirektör

- över ett prisbasbelopp

Utskottet för
bildning och lärande

B 20

Utdelning från donationsfonder exklusive fonder avseende socialt
ändamål

Utskottet för
bildning och lärande

B 21

Utdelning av kommunala stipendier och kulturpris

Utskottet för
bildning och lärande

B 22

Bidrag till olika kulturarrangemang

Utskottet för
bildning och lärande

B 23

Kulturbidrag i form verksamhetsstöd

Utskottet för
Enligt fastställda riktlinjer för
bildning och lärande verksamhetsstöd

B 24

Bidrag till annan fritidsfrämjande verksamhet

Kulturskolan
Verksamhetschef
Kultur/Kulturchef
Verksamhetschef
Lokaler och
anläggningar

B 25

Träffa sådana avtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområden
som ej omfattas av delegeringsordningen i övrigt

Kommundirektören Under förutsättning att rätten att
träffa avtalet ej:
1. strider mot 5 kap. 1 § eller och 7
kap. 7 § 7 kap. 23 §
2. följer särskilt av befattningsbeskrivning, beslut eller liknande
3. överstiger 150 prisbasbelopp

Enligt fastställda regler och villkor
om bidragsgivning till kommunens
ungdomsorganisationer samt inom
fastställd beloppsram.

16
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Nr
B 26

Ärende
Upphandling och inköp av varor,
tjänster och entreprenader inom
ramen för tilldelad driftsbudget och
investeringsbudget. I samband
därmed besluta om tilldelning samt
ingå, ändra, förlänga och säga upp
-

Ramavtal

-

Avtal inom området för
a) Staben

b) Sektor Trygghet och Stöd

c) Sektor Samhälle och
utveckling

d) Sektor Bildning och
lärande

Lag/Lagrum

Delegat

administrativ chef

Anmärkning
Se ”Allmänna bestämmelse för
kommun- styrelsens
delegeringsordning” punkt 12. Gäller
ej objekt som omfattas av B27.

Maximalt 10 år

a) Kommundirektör
Ekonomichef
administrativ chef
HR-chef

a) Maximalt 200 prisbasbelopp
Maximalt 30 prisbasbelopp

b) Sektorschef
Verksamhetschef
Enhetschef
c) Sektorschef
Verksamhetschef
Enhetschef

b) Maximalt 200 prisbasbelopp
Maximalt 20 prisbasbelopp
Maximalt 3 prisbasbelopp

d) Sektorschef
Verksamhetschef
Enhetschef

c) Maximalt 200 prisbasbelopp
Maximalt 50 prisbasbelopp
Maximalt 25 prisbasbelopp
d) Maximalt 200 prisbasbelopp
Maximalt 25 prisbasbelopp
Maximalt 3 prisbasbelopp
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e)

administrativ chef

e)

Maximalt 150 prisbasbelopp

e) Övriga områden samt
kommunövergripande
upphandling och
inköp
B 27

Upphandling och inköp av varor,
tjänster och entreprenader inom
ramen för investeringsprogrammet
avseende Portfölj tillväxt och Portfölj
social hållbarhet. I samband därmed
besluta om tilldelning samt ingå,
ändra, förlänga och säga upp avtal.

Upphandling av konsulttjänster för
projekt i Investeringsprogram under
planering
B 28

B 29

a) ekonomichef
b) Projektsponsor/Beställare/projektchef i
förvaltningsledningen
c) Projektledare
d) Byggledare

a, projektsponsor/Beställare

Vara ombud vid entreprenader enligt
AB och ABT

Projektsponsor/Beställare

Utfärda fullmakt (skriftlig) vid
entreprenader

Projektsponsor/Beställare, tillika ombud i
entreprenaden

Teckna avtal i löpande verksamhet

a) maximalt 560
prisbasbelopp (I samråd med
sektorchef)
b) maximalt 445
prisbasbelopp
c) maximalt 22 prisbasbelopp
d) maximalt 3 prisbasbelopp

Sektorchef

a) maximalt 50 prisbasbelopp
Med begräsning enligt B 27
Befullmäktigade (konsulter)
a) Projektledare
– maximalt 22
prisbasbelopp
b) Byggledare
- maximalt 3 prisbasbelopp
Maximalt 150 prisbasbelopp
18
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inom ramen för fastställd budget.
Om inte annat anges i
delegeringsordningen i övrigt.
B 30

Underteckna handlingar i egenskap
av funktion motsvarande firmatecknare
avseende ekonomiadministrativa
ärenden

Verksamhetschef
Enhetschef VA-Drift
Enhetschef

Maximalt 25 prisbasbelopp
Maximalt 10 prisbasbelopp
Maximalt 3 prisbasbelopp

Ekonomichef

I samråd kommundirektör

C. ALLMÄNNA ÄRENDEN OCH RÄTTSFRÅGOR
Nr
Ärende
C1
Ändring av delegationsbeslut

Lag/Lagrum
37-38 §§ FvL

Delegat
Delegaten i
ursprungsbeslutet

C2

Rättelse av skrivfel

36 § FvL

C3

Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning 45 § FvL
av överklagande som kommit in för sent

C4

Tillstånd att använda kommunens vapen i
näringsverksamhet enligt lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra officiella beteckningar.
Yttrande enligt Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Delegaten i
ursprungsbeslutet
Kommunjuristen
Ersättare: 1.Kommunarkivarien
2 Huvudregistrator
Kommunstyrelsens
presidium

C5
C6

Yttrande över ansökan om att bli antagen som
hemvärnsman

Anmärkning

Kommunjuristen
Ersättare: Säkerhetssamordnaren
Socialsekreterare
säkerhetskyddschef
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C7

Beslut i ärenden rörande lotterilagen (1994:1000)

Nr
C8

Ärende
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling till enskild eller annan myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till
enskild som inskränker den enskildes rätt att röja
innehållet eller annars förfoga över handlingen

Lag/Lagrum
2 kap 14 § TF,
6 kap 2 §, 10 kap 4, 13-14 §,
12 kap 2 § OSL

Chef kundcenter
Ersättare: Samhällsvägledare

I samråd med kommunjuristen

Delegat
Kommunjuristen
Ersättare:
1Kommunarkivarien
2 Huvudregistrator

Anmärkning
Efter samråd med
verksamhetsansvarig.
Beslut om att lämna ut
handling fattas av den som har
handlingen i sin vård om inte
viss befattnings-havare enligt
arbetsledning eller särskilt
beslut skall göra detta.
Efter samråd med
kommundirektören
Avser ej delegeringsbeslut.
jfr ”Allmänna bestämmelser
för KS delegeringsordning”
punkt 5
I samråd med kommunjurist
I samråd med kommunjurist

C9

Beslut om att inleda rättslig process eller förrättning

resp sektorschef

C 10

Beslut om att överklaga dom eller beslut

resp sektorschef

C 11
C 12

Utseende av skiljeman
Gallringsbeslut av allmänna handlingar i Kungälvs
kommun.

C 13

Befullmäktiga ombud att föra kommunstyrelsens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar och förhandlingar av skilda slag.

Kommundirektören

C 14

Yttrande över länsstyrelsens remisser angående ansökning
rörande borgerliga vigsel- eller registreringsförrättare

C 15

Rätten att ingå personuppgiftsbiträdesavtal enligt
Dataskyddsförordningen

Kommunjuristen
Ersättare: Administrativ
chef
Sektorchef
Ersättare: Verksamhetschef

Arkivlagen

artikel 28 DsF

resp sektorschef
Kommunarkivarien

Ersättare: Kommunjurist
Om ej annat anges under
avsnitt D.
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C 16

Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass

C 17

Underteckna handlingar i egenskap av funktion
motsvarande firmatecknare med undantag avseende
ekonomiadministrativa ärenden

C 18

Beslut om att ta ut avgift för eller beslut om att inte
tillmötesgå begäran om information eller åtgärder i enlighet
med artikel 13-22 samt artikel 34 EU:s DsF. Beslut om att ta

C 19

ut avgift vid begäran av registerutdrag enligt
Dataskyddsförordningen
Beslut om att ej lämna ut information till den
registrerade

Säkerhetsskyddsförordningen Säkerhetsskyddschef
Kommundirektör

Artikel 12:5 EU:s DsF
Artikel 15 DsF

Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef

Artikel 15 EU:s DsF

Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef
Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef
Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef
Kommunjurist

C 20

Beslut om att ej tillmötesgå begäran om rättelse

Artikel 16 EU:s DsF

C 21

Beslut om att ej tillmötesgå begäran om radering

Artikel 17 EU:s DsF

C 22

Beslut om att ej tillmötesgå begäran om begränsning av
behandling

Artikel 18
EU:s DsF

Beslut om att inte tillmötesgå begäran från den
registrerade om information avseende rättelse eller
radering av personuppgifter och begränsning av
behandling
Beslut om att ej tillmötesgå begäran om dataportabilitet

Artikel 19 EU:s DsF

C 23

C 24

I samråd med
kommunstyrelsens ordförande

Ersättare:

Aministrativ chef
Kommunjurist
Ersättare:

Aministrativ chef
Artikel 20 EU:s DsF

Kommunjurist
Ersättare:

C 25

Beslut om att ej tillmötesgå begäran enligt rätten att
invända mot behandling

Artikel 21 EU:s DsF

Aministrativ chef
Kommunjurist
Ersättare:

Aministrativ chef
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C 26

Ärenden som rör personuppgiftsincidenter

Artikel 33, 34; EU:s DsF

C 27

Beslut om rätt till ersättning vid materiell eller
immateriell skada

Artikel 82 EU:s DsF

Ny

Ingå säkerhetsskyddsavtal

2 kap. 6 §
Säkerhetsskyddslagen

Ny

Beslut om undantag från bestämmelser i styrdokument
inom informationssäkerhetsområdet

Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef
Kommunjurist
Ersättare:
Aministrativ chef
Säkerhetsskyddschef
Administrativ chef

I enlighet med
Informationssäkerhetspolicy
KS2021/0363
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D. SAMHÄLLSBYGGNAD
Mark- och bostadsärenden
Nr
Ärende
D1
Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om andra
nyttjanderätter än hyresavtal

D3

Delegat

-

till förmån för kommunen

Enhetschef KoM

-

belastande kommunens mark, upp till tio år

Enhetschef KoM

-

belastande kommunens mark, över tio år

Utskottet för
Samhälle och
Utveckling

Rätt att som upplåtare, inom ramen för beslutade nyttjanderätter,
- godkänna avtalsparts överlåtelse av avtal
- godkänna avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtal
- lämna medgivande till avtalspart att uppföra byggnad
- lämna medgivande till avtalspart att utföra andra åtgärder (ej
uppförande av byggnad) som behövs för utövandet av
nyttjanderätten
D2

Lag/Lagrum
JB

Anmärkning
Gäller även behörighet att väcka
och föra talan vid domstol eller
annan myndighet i denna typ av
ärenden

Enhetschef KoM,
Mark- och
Exploateringsingenjör

Beslut om att ingå, ändra och upphäva avtal om lägenhetsarrende
för parkeringsändamål
Beslut om att ingå, ändra och upphäva hyresavtal samt godkännande
av avtalsparts upplåtelse i andra hand av avtalen

Handläggare TGP

-

upp till tre år, årshyran upp till 5 miljoner kronor

-

3-10 år, årshyran över 5 miljoner kronor

Fastighetscontroller
Verksamhetschef
Lokaler och
anläggningar

Gäller även behörighet att väcka
och föra talan vid domstol eller
annan myndighet i denna typ av
ärenden
Ersättare för fastighetscontroller:
Fastighetschefen

Utskottet för
Samhälle och
Utveckling
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D4

D5
D6

Upphävande av tomträtt vid försäljning (friköp) av tomträtten eller
beslut att ändra tomträttsavtalet, efter överenskommelse med
tomträttshavaren, på sätt som inte innebär en förlängning av
avtalsperioden
Beslut om ingå, ändra och upphäva avtal om servitut, vägrätt eller
annan servitutsliknande rättighet.

JB 13 kap

Enhetschef KoM

JB 14 kap

Enhetschef KoM

Besluta i ärenden rörande inteckningar och andra inskrivningar samt JB 6 kap, 17-24
ansökningar om lagfart
kap

Enhetschef KoM
Mark- och
exploateringsingenjör
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Nr
D7

D8

D9

Ärende
Köp, försäljning, byte och inlösen av fast egendom samt
fastighetsreglering

Lag/Lagrum
JB 4 kap
FBL

Delegat

-

upp till och med 100 prisbasbelopp

Enhetschef KoM

-

101-250 prisbasbelopp

Utskottet för
Samhälle och
Utveckling

Köp och försäljning av bostadsrätt
-

upp till och med 10 prisbasbelopp

-

11 – 30 prisbasbelopp

- 31 – 100 prisbasbelopp
Ansöka om lantmäteriförrättning, godkänna förrättning, vara
kommunens ombud i sådan förrättning och i anslutning därtill
lämna medgivanden samt sluta överenskommelser

Fastighetscontroller
Fastighetschef

Anmärkning

Ersättare för fastighetscontroller:
Fastighetschefen

Utskottet för
Samhälle och
Utveckling
FBL
AL
LL
SFL
ÄULL

Mark- och
exploateringsingenjör

-

upp till 10 prisbasbelopp,

-

upp till 100 prisbasbelopp

Enhetschef KoM

-

upp till 250 prisbasbelopp

Utskottet för
Samhälle och
Utveckling
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Nr
D 10

Ärende
Rätt att ingå förlikningsavtal upp till 6 prisbasbelopp i
ärenden avseende
-

Lag/Lagrum

hyresavtal

- övrig nyttjanderätt

Delegat

Anmärkning

Fastighetscontroller

Ersättare för
fastighetscontroller:
Fastighetschefen

Enhetschef KoM

D 11

Företräda och föra kommunens talan i
fastighetstaxeringsärenden

FTL

D 12

Medge placering av byggnad eller anläggning närmare än
4,5 meter från fastighet som innehas av kommunen

PBL 9 kap 4 §

Enhetschef KoM
Mark- och
Exploateringsingenjör

A Fastighetschef
B Enhetschef KoM /
Mark- och
Exploateringsingenjör

A. om kommunal lokal eller verksamhet berörs
B. i övriga fall

D 13

Beslut som samråd om planförslag

PBL 5 kap. 11-11a §§

Enhetschef
Plan

D 14

Beslut om granskning av planförslag

PBL 5 kap. 18-18a §§

Enhetschef
Plan

D 15

Beslut om genomförandet av plan, program eller ändring
enligt PBL kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller inte.
Beslut om hänskjutning av arrendetvist till
arrendenämnden
Remissyttrande i egenskap av markägare i bygglov- och
miljöärenden

MB 6 kap. 7 §

Enhetschef
Plan

JB

Enhetschef KoM

PBL
MB

Enhetschef KoM

D 16
D 17
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D 18

Föra kommunens talan inför arrendenämnden vid
arrendetvister samt i mark- och miljödomstol vid tvist
rörande tomträttsavgäld, genom egen medverkan eller
genom befullmäktigande av ombud

Nr
D 19

D 21

Ärende
Beslut om stämning till mark- och miljödomstol vid tvist
rörande tomträtt
Rätt att föra kommunens talan i markägarsamråd rörande
skötselplan älgskötselområde
Beslut om planbesked som inte är av stor vikt.

D 22

Beslut att godkänna planprogram enligt PBL

D 23

Bevilja iståndsättningsbidrag för vägföretag
a) upp till ett prisbasbelopp
b) upp till tre prisbasbelopp
Beslut om att ingå och ändra avtal om tomträtt avseende
fastighet vars värde bedöms vara

D 20

D 24

JB

Lag/Lagrum
JB

Delegat
Enhetschef KoM

JaktL. 33 §
JaktF. 3 §

Enhetschef KoM

Tillåtelse till skyddsjakt på kommunägd mark

Anmärkning

Utskottet för Samhälle
och Utveckling
Utskottet för Samhälle
och Utveckling
a) Gatuingenjör
b) Enhetschef TGP

upp till och med 100 prisbasbelopp
101-250 prisbasbelopp
D 25

Mark- och
exploateringsingenjör
Enhetschef KoM
Mark- och
Exploateringsingenjör

JaktL 9 §

Enhetschef KoM
Utskottet för Samhälle
och Utveckling
Enhetschef KoM
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Övrig verksamhet
Nr
Ärende
D 26
Beslut med stöd av lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Lag/Lagrum

Delegat
Färdtjänsthandläggaren

D 27

Beslut med stöd av lag (1997:736) om färdtjänst

D 28

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

D 29

Beslut om föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en 10 kap 14 § TrF
viss vägsträcka
a) Marstrandsön samt Koöns hamnområde
b) Övrigt

a)Trafikingenjör
b)Trafikingenjör

Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter
a) Transportdispenser m m
b) Dispenser från trafikföreskrift inom parkering

a)Trafikingenjör
b)Parkeringsansvarig

D 30

D 31
Nr
D 32

D 33

D 34

Beslut om undantag från lokala trafikföreskrifter för Marstrand
och Koöns hamnområde
Ärende
Yttrande angående upplåtelse av offentlig plats
a. Marstrandsön samt Koöns hamnområde
b. Övriga områden

Färdtjänsthandläggaren
13 kap 8 § TrF

Färdtjänsthandläggaren

13 kap 3 § TrF

Lag/Lagrum
3 kap 2 §
Ordningslagen

Upplåtelse av offentlig plats för särskilda ändamål
a. Marstrandsön samt Koöns hamnområde
b. Övriga områden

Beslut om trafikregleringar genom lokala trafikföreskrifter

Anmärkning

10 kap 1 § TrF

Enhetschef
Hamnverksamhet
Delegat
a. Handläggare
TGP
b. Avtalsansvarig
sektor samhälle
och utveckling
a. Handläggare
TGP
b. Avtalsansvarig
samhällsbyggna
d
Trafikingenjör

Ersättare
a) Hamnchef
Parkeringsansvarig
b) Parkeringsansvarig/
Handläggare TGP
Ersättare:
a)Parkeringsansvarig/Handlä
ggare TGP
b)Trafikingenjör
Ersättare: Trafikingenjör
Anmärkning
Ersättare:
Avtalsansvarig sektor
samhälle och utveckling
Handläggare TGP
Ersättare:
Avtalsansvarig sektor
samhälle och utveckling
Handläggare TGP
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3 kap. 17 § TrF
4 kap. 11 § TrF
Lag (1987:24) om
kommunal
parkeringsövervakning

Parkeringsansvarig
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Parkeringsansvarig /
Handläggare TGP

D 35
D 36
D 37

Beslut om föreskrift om hastighet inom tättbebyggt område
Beslut om föreskrift om bärighetsklass
Förordnande av parkeringsövervakare

D 38

Avtal om anslutande av abonnenter utanför VA-verksamhetsområde

Enhetschef VA-teknik

Ersättare: Verksamhetschef
teknik

D 39

Avtal om mottagande av och leverans av vatten

Enhetschef VA-teknik

D 40

Avtal om mottagande av och leverans av slam

Enhetschef VA-teknik

D 41

Övriga avtal med stöd av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Allmänna bestämmelser för brukande av Kungälvs
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Enhetschef VA-teknik

Ersättare: Verksamhetschef
teknik
Ersättare: Verksamhetschef
teknik
Ersättare: Verksamhetschef
teknik

D 42

Uppsägning eller hävande av avtal avseende vatten- och
avloppsverksamhet som ej är principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt.

Enhetschef VA-teknik

D 43

Beslut att utse trafikansvarig

Sektorchef Samhälle
och Utveckling

Nr

Ärende

D 44

Beslut om flyttning av fordon

Lag/Lagrum

Delegat

Lag (1982:129) om Gatuingenjör
flyttning av fordon i Parkeringsansvarig/Han
vissa fall
dläggare TGP
/Förordning
(1992:182) om
flyttning av fordon i
vissa fall

Beslutet anmäls till
polismyndighet

Ersättare: Verksamhetschef
teknik

Anmärkning
Ersättare:
1.Gatuingenjör
2.Handläggare på
Kundcenter

29

16 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning - KS2020/1443-4 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning : Förslag - Kommunstyrelsens delegeringsordning i lydelse 2021-05-26

D 45

Beslut om föreläggande, förbud och åtgärder med stöd av 12 § lag
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Begäran om uppgifter från den som bedriver yrkesmässig verksam- Avfallsförordningen
het inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushålls- (2011:927) 74 §
avfall
Avge yttrande till Naturvårdsverket ang. nationell avfallsplanering Avfallsförordningen
(2011:927) 83 § 1 p
Begäran om samråd samt samråda med den som söker/driver ett Förordning om
insamlingssystem för returpapper
producentansvar för
returpapper
(2018:1463) 18, 29 §§
Begäran om samråd samt samråda med den som söker/driver ett Förordning om
insamlingssystem för förpackningar
producentansvar för
förpackningar
(2018:1462) 53, 65 §§

Gatuingenjör

Handläggare
renhållningsenheten

D 51

Avge yttrande över remisser inom området renhållning från
myndigheter och kommunala nämnder. Dock ej i ärenden som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Beslut om avsteg från renhållningstaxa för enskilda abonnemang

Nr

Ärende

D 52

Medge avvikelser eller undantag från renhållningstaxan om
avvikelsen eller undantaget inte är av principiell betydelse eller kan
anses innebära någon olägenhet
Ansökan eller anmälan av avfallsverksamheter
Miljöprövningsföror
d- ningen
2013:251)1kap.
3-10 §§
Beslut om felsorteringsavgift ålägga enligt 1 kap. 6b §.
Avfallsföreskrifter
antagna av KF 2015-

D 46
D 47
D 48

D 49

D 50

D 53

D 54

Enhetschef Renhållning
Enhetschef Renhållning
Enhetschef Renhållning

Enhetschef Renhållning

Enhetschef Renhållning
Lag/Lagrum

Delegat

Anmärkning

Enhetschef Renhållning
Enhetschef Renhållning

Handläggare renhållningsenhet
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D 55
D 56
D 57
D 58
D 59
D 60
D 61
Nr
D 62
D 63
D 64

09-10 § 241
Beslut om avfallsbehållarens typ, storlek och placering enligt 3 kap. Avfallsföreskrifter
1b §.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om justering av abonnemanget vid avvikelse enligt 3 kap. 1e Avfallsföreskrifter
§.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om hämtningsplats för hushållsavfall enligt 3 kap. 2c, e, 3 k, Avfallsföreskrifter
19 §§.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut i ärende om att använda gemensamt behållare eller
Avfallsföreskrifter
container enligt 5 kap. 2 §.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 5 kap. 4 §.
Avfallsföreskrifter
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om uppehåll i hämtning av slam enligt 5 kap. 5 §.
Avfallsföreskrifter
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut i ärende om anmälan om förkortat hämtningsintervall enligt Avfallsföreskrifter
5 kap. 6 §.
antagna av KF 201509-10 § 241
Ärende
Lag/Lagrum
Beslut om undantag för avfallsutrymmes utformning enligt 5 kap. Avfallsföreskrifter
15 §.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om undantag för bredd av bilväg m.m. enligt
Avfallsföreskrifter
5 kap. 16 §.
antagna av KF 201509-10 § 241
Beslut om undantag för insamling av matavfall och brännbart
Avfallsföreskrifter
restavfall via säck enligt 5 kap. 17 §.
antagna av KF 201509-10 § 241

Handläggare renhållningsenhet
Handläggare renhållningsenhet
Handläggare renhållningsenhet
Handläggare renhållningsenhet
Handläggare renhållningsenhet
Handläggare renhållningsenhet
Handläggare
renhållningsenhet
Delegat
Handläggare
renhållningsenhet

Anmärkning

Handläggare
renhållningsenhet
Handläggare
renhållningsenhet
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D 65

Beslut om undantag för felsorteringsavgift enligt 5 kap. 18 §.

D 66

Beslut om övriga undantag enligt 5 kap. 21 §.

D 67

Tillämpning av timpriser och övriga avgifter för tjänster som inte
finns reglerade i renhållningstaxan
Ingå avtal om försäljning, röjning, skötselåtgärder och avverkning
av skog
omfattande en yta upp till 500 m2

D 68

Avfallsföreskrifter
antagna av KF 201509-10 § 241
Avfallsföreskrifter
antagna av KF 201509-10 § 241

Handläggare
renhållningsenhet
Handläggare
renhållningsenhet
Enhetschef Renhållning

JB, SVL
Mark- och
exploateringsingenjör
Driftingenjör TGP

omfattande en yta över 500 m2

D69

Ansökan i ärenden om markavvattningsföretag/-samfällighet och
företräda kommunen i sådant ärende

D70

Beslut att ingå, ändra och upphäva avtal om nyttjanderätt till
JB 7-8 kap
förmån för kommunen enligt jordabalken 7-8 kap. i syfte att skapa
markupplåtelse för kommunala vatten-, spillvatten- och
avloppsledningar och därmed tillhörig utrustning.
JB, JL
Besluta att lämna tillstånd för jaktlag att inom kommunägd
skogsmark som upplåtits med jaktavtal, utföra röjning av siktgator
i syfte att underlätta jakten.

Enhetschef VA-teknik

D 72

Beslut om att avskriva ärenden om planbesked efter att de
återkallats av sökande

Enhetschef
Plan

D 73

Ansökan om tillstånd till jakt (skyddsjakt) efter fredade djur som
orsakar sådana skador som avses i 23 a § jaktförordningen.

D71

MB 11 kap, LSV,
FVV

Enhetschef KoM
Enhetschef TGP
Enhetschef KoM
Mark- och
exploateringsingenjör

Jaktförordningen
(1987:905) 29 §

Ersättare: Verksamhetschef
teknik

Enhetschef KoM

Enhetschef KoM
Mark- och
exploateringsingenjör
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D 74

Vara kommunens ombud i lantmäteriförrättning som rör
rättigheter för kommunalt vatten- och avlopp

D 75

Befullmäktiga ombud att föra kommunstyrelsens talan vid
lantmäteriförrättning och i anslutning därtill lämna medgivanden
samt sluta överenskommelser upp till 10 prisbasbelopp.

FBL
AL
LL
FBL
AL
LL
SFL
ÄULL

VA-ingenjör
Enhetschef KoM
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E. SOCIALTJÄNST
Nr
Ärende
Beslut om talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller
E1
förvaltningsdomstol

Lag/Lagrum
10 kap 2 § SoL

Delegat
Sektorchef för
Trygghet och
stöd
Sektorchef för
Trygghet och
stöd
Delegaten i
ursprungsbeslutet

Anmärkning
Tillsynsärenden avseende
verksamheten

Utfärdande av fullmakt att föra nämndens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar och förhandlingar av
skilda slag.
Beslut huruvida omprövning skall ske

10 kap 2 § SoL

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

E4

Beslut om rättelse av beslut som blivit fel
på grund av förbiseende och som är
uppenbart oriktigt (självrättelse)

26 § FvL

Delegaten i
Ej individärenden
ursprungsbeslutet

E5
E6

Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap 5 § SoL
Yttrande till tillsynsmyndighet i verksamhetsfrågor
13 kap 2 § SoL

E2

27 § FvL

E3

Sektorchef
Sektorchef

Tillsynsärenden avseende
verksamheten
Ej individärenden

Tillsynsmyndighet är
Socialstyrelsen, länsstyrelsen i
respektive län, JO och JK. I
ärenden av principiell betydelse
bör i första hand KS avge yttrande.
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F. UTBILDNING
Utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare
Övergripande
Nr
Ärenden
Lag/Lagrum
F1
Beslut om dagarna för höst- och vårterminens början och slut Sf 3:3
Gyf 3:2
F2

Beslut rörande samverkansavtal i GR (inkl prislista för
interkommunal ersättning) inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, ISGR,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för
invandrare

F3

Yttranden till Skolinspektionen i ärenden som inte rör enskild

F4

Överenskommelse med annan kommun att denna tar emot
elever i ett visst geografiskt område:
barn i förskola
elev i förskoleklass
elev i grundskola
elev grundsärskola

SL 8:12
SL 9:12
SL 10:24
SL 11:24

Delegat
Utskottet för
bildning och
lärande
Utskottet för
bildning och
lärande

Anmärkning

Utskottet för
SMN ansvarar för yttranden
bildning och
gällande enskild person
lärande
Verksamhetschef Avser t.ex. om restiden blir
mycket kortare för barn i ett visst
geografiskt område.
Redovisas löpande
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F5

F6
F7

Interkommunal ersättning
a. Förskola
b. Förskoleklass
c. Grundskola
d. Grundsärskola
e. Fritidshem
f. Gymnasieskola (nationellt program)
g. Utbildning på introduktionsprogram, gymnasieskolan
h. Gymnasiesärskola
i. Kommunal vuxenutbildning
j. Särskild utbildning för vuxna
Upprättande av årlig plan mot kränkande
behandling/likabehandlingsplan
Beslut om fördelning av bidrag till föräldraföreningar

a) SL 8:17, 25:2,
b) SL 9:16
c) SL 10:34
d) SL 11:33
e) SL 14:14
f) SL 16:50
g) SL 17: 21a,
23-24, 26 a.
h) SL 19:22 4344, 44 a §
i). SL 20:15, 21
j). SL 21:7
SL 6:8
DL 3:16

Samverkansavtal finns för
Verksamhetschef mottagande av barn och elever
a,b,c,e,f,g,h,j,k
inom GR. Samverkansavtalet för
elever i gymnasieskolan gäller för
d,i. Sektorchef
elever i på nationellt och
skola
gruppbaserade
introduktionsutbildningar.
Redovisas löpande

Rektor

Årlig redovisning

Sektorchef
(skola)

Grundskola och grundsärskola
F8
Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden Sf 9:4
i grundskola och grundsärskola (efter förslag av rektorn)
Sf 10:3

Verksamhetschef
grundskola

Verksamhetschef redovisar
avvikelser från gemensam grund
årligen till bildningsutskottet

F9

Rektor

Löpande redovisning

Rektor

Efter samråd med
verksamhetschef och
rektorsgrupp

F 10

Beslut om urval av ämnen som elevens val i grundskola och
grundsärskola
Beslut om urval av moderna språk

SL 10:4, 11:6
Sf 9:8, 10:5
SL 10:4
Sf 9:5,7

Löpande redovisning av
förändringar
F 11

Beslut om antalet skoldagar i veckan ska begränsas till fyra för en

SF 3:4

Rektor

Löpande redovisning
36
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F 12

klass eller grupp i åk 1 eller 2 i särskolan.
Besluta om skolskjutsarnas färdväg och de platser där av- eller
påstigning sker

Förordning
(1970:340) om
skolskjutsning

Kollektivtrafiksamordnare Redovisas årligen
Ersättare: Skolskjutssamordnare

Gymnasieskola och gymnasiesärskola
F 13
Beslut att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på
högskoleförberedande program (inkl omfattning)

Gyf 4:12

Verksamhetschef Löpande redovisning
(gymnasieskola)

F 14

Arbetsplatsförlagt lärande byts vid platsbrist ut mot motsvarande
utbildning förlagd till skolan

Gyf 4:13, 6:5

Rektor

Årlig redovisning

F 15

Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för
gymnasiearbetet/gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisnings-tiden över läsåren ska göras.

Gyf 4:22

Rektor

Årlig redovisning

F 16

Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som programfördjupning

Gyf 4:6

Rektor

Årlig redovisning av förändringar

F 17
F 18

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
Beslut om fördelning av elever inom program indelade i
nationella inriktningar, särskilda varianter eller gymnasiala
lärlingsutbildningar som börjar det andra eller tredje läsåret

Gf 4:7, 4:7a
Gyf 7:6

Rektor
Rektor

Årlig redovisning av förändringar
Då inriktningsgaranti ej medgivits.

F 19

Beslut om ändring av studieorganisation genom justering av antal
platser och inriktningar för år 1 på
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan under tiden december –
september.

F 20

Beslut om att eleverna i gymnasieskolan ska hålla sig med enstaka

Årlig redovisning.

SL 15:17

Verksamhetschef Preliminärt beslut tas av
kommunstyrelsen. Utifrån
elevernas val kan justeringar
behöva göras.
Löpande redovisning.
Rektor
37
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egna hjälpmedel
F 21

Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram

SL 17:7

Verksamhetschef Årlig redovisning

F 22

Teckna samverkansavtal för NIU

16 kap. 12§

Verksamhetschef Årlig redovisning

Vuxenutbildning
F 23
F 24

Beslut om vilka nationella kurser som ska ges
Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev i
kommunal vuxenutbildning/särskild utbildning för vuxna/ har för
eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av
eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar
anskaffningskostnaderna

VuxF 2:9
SL 20:7
SL 21:6

Rektor
Rektor

Årlig redovisning
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G. Övriga ärenden
Nr
G1

Ärenden
Lag/Lagrum
Föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt 2 kap 7 § FSO
om liknande förebyggande åtgärder mot brand

Delegat
Anmärkning
Kommundirektören
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Hübinette

1(5)

2021-05-19

Samråd om nya slussar i Göta älv - Lilla Edet (Dnr KS2021/0736-3)
Sammanfattning
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Lilla Edet ska byggas.
Inför en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska Trafikverket samråda med berörda
enligt miljöbalken. Inför samrådet har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som
beskriver den planerade verksamhetens omfattning, lokalisering och förutsedd miljöpåverkan
med mera.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är även att allmänheten såväl som
myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är
viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med stöd av
inkomna synpunkter. Samrådet utgör i sin tur grund för framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningen.
I samrådsunderlaget redovisas två alternativ, ett huvudförslag och en alternativ
lokalisering. Trafikverkets inriktning är huvudförslaget (alternativ Väst) men beslut om
sträckning kommer att tas efter samråd.
Både uppströms och nedströms slussen kommer breddning av älven utföras. Muddring för
farled kommer att ske i samband med breddningen. Stabilitetshöjande åtgärder planeras längs
västra stranden för att eliminera skredrisker i området.
Då ny sluss tagits i drift kommer den befintliga slussen att tas ur drift och dammsäkras.
Slussen fylls delvis igen för att säkerställa en fullgod dammsäkerhet och minimera
framtida underhållsbehov.
Byggstart är planerad till 2025. Byggtiden för ny sluss bedöms bli 5 år.
Det handlar om stora och riskfyllda arbeten i Göta älv och att dessa genomförs under lång tid.
Flera moment i projektets genomförande såsom muddring, sprängning, schaktning, pålning
och så vidare kan innebära risk för försämring av kvaliteten på Göta älvs vatten som råvatten
för dricksvattenproduktion.
Det är viktigt för Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta
älv endast cirka två mil nedströms de planerade åtgärderna att åtgärderna genomförs med
största säkerhet och kontroll.

ADRESS

KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE TEXT.

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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Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att få vara en del i arbetet med framtagande av
kontrollprogram för de planerade verksamheterna.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena har en
kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion, både inför
uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid avvikelser som riskerar
att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktionen.
Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig kontaktar 112 i
samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
Juridisk bedömning
Trafikverket och Sjöfartsverket bedömer att den planerade vattenverksamheten kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i de planerade
åtgärdernas lokalisering i ett betydelsefullt kulturlandskap med effekter på riksintresse
för friluftsliv. Undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Det aktuella samrådsdokumentet utgör underlag för avgränsningssamråd. Detta dokument
utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken.
Utredningar om miljöpåverkan pågår och kommer i sin helhet redovisas i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av tillståndsansökan.
I projektet planeras följande åtgärder som kan utgöra vattenverksamhet enligt 11kap. 9§
miljöbalken:
· Uppförande av ny sluss och dammanläggning samt breddning av befintlig farled vilket
omfattar grävning, sprängning, fyllning och pålning inom vattenområde
· Fyllning inom befintlig sluss
· Utrivning av delar av befintlig dammanläggning och marina konstruktioner
· Bortledande av grundvatten
Dessutom ingår följande prövningar:
· Dispens från bestämmelser om strandskyddsområde enligt miljöbalken 7kap 13§.
Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten. Andra prövningar enligt
miljöbalken, som dispens från strandskydd, kommer att inkluderas i miljödomsansökan.
Tillstånd till ingrepp i fornlämning prövas separat utanför miljödomsansökan.
Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen.
Verksamheten har själv gjort den juridiska bedömningen.
Bakgrund
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Lilla Edet ska byggas.
Platsen där arbetena kommer att utföras ligger cirka 2 mil norr om Kungälvs kommuns intag
av vatten ur Göta älv till Kungälvs vattenverk.
Inför en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska Trafikverket samråda med berörda
enligt miljöbalken. Inför samrådet har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som
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beskriver den planerade verksamhetens omfattning, lokalisering och förutsedd miljöpåverkan
med mera.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är även att allmänheten såväl som
myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är
viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med stöd av
inkomna synpunkter. Samrådet utgör i sin tur grund för framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningen.
Projekt Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom att
byta ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling av
sjöfarten i Vänerstråket. Slussen i Lilla Edet ingår i Trollhätte kanal där också slussarna i
Brinkebergskulle och Trollhättan ingår. Detta dokument är ett underlag för
avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för ny sluss i Lilla
Edet. Miljödomsansökan kommer efter genomfört samråd att lämnas in till Mark- och
miljödomstolen.
De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och närmar sig slutet av
sin tekniska livslängd. Enligt gällande bedömning är slussarnas livslängd begränsad till
år 2030.
Enligt gällande prognoser förväntas framgent ökade transportmängder, en växande
befolkning och tilltagande pendling. Denna ökade trafik på väg och järnväg innebär att
den tillgängliga kapaciteten successivt kommer att bli allt lägre, förutsatt att
kapacitetsförstärkningar och utbyggnationer inte utvecklas i samma takt. Överflyttning
av transporter från sjöfarten bör därför undvikas.
Slussarnas funktion är avgörande för att säkra den framtida handelssjöfarten i stråket.
Bedömningen är emellertid att långvarig drift inte kan säkerställas genom löpande
renovering och att en ombyggnation i befintligt läge innebär stora konsekvenser för
sjöfarten under byggtiden. Nya slussar i Trollhätte kanal bedöms därför vara det enda
alternativet för fortsatt och utvecklad handelssjöfart i stråket.
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) är ett pågående
samarbetsprojekt där sex kommuner gemensamt arbetar fram ett förslag till
vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. Sträckan av Göta älv genom Lilla Edet
ingår i det föreslagna vattenskyddsområdet.
Verksamhetens bedömning
Muddring för farled kommer att ske i samband med breddningen. Stabilitetshöjande
åtgärder planeras längs västra stranden för att eliminera skredrisker i området.
Schakt- och muddringsarbeten både över och under vattenytan kan leda till att
finpartiklar från jordmassor och sprängmassor temporärt grumlar vattnet under
byggskedet. I samband med sprängning finns en risk att halterna av kväveföreningar i
ytvattnet kortvarigt kan vara förhöjda från odetonerade sprängmedelsrester. Sediment
kan innehålla föroreningar som sprids i samband med schaktarbeten.
Vid schakt-, muddringsarbeten och konstruktionsarbeten används arbetsfordon och
kemikalier, vilket alltid innebär en risk för spill och läckage.
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Detta handlar om stora och riskfyllda arbeten i Göta älv och att dessa genomförs under lång
tid. Flera moment i projektets genomförande kan innebära risk för försämring av kvaliteten på
Göta älvs vatten som råvatten för dricksvattenproduktion.
Det är viktigt för Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta
älv endast cirka två mil nedströms de planerade åtgärderna att åtgärderna genomförs med
största säkerhet och kontroll.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att få vara en del i arbetet med framtagande av
kontrollprogram för de planerade verksamheterna.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena har en
kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion, både inför
uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid avvikelser som riskerar
att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktionen.
Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig kontaktar 112 i
samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
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
Göta älv som vattentäkt minskas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beslutet 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.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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 uppströms
kommunens vattenintag i Göta älv omfattas av beslut som innebär en god kontroll på
verksamheten tryggas Kungälvs kommunala vattenförsörjning.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska åtaganden för Kungälvs kommun.
Ekonom eller ekonomichefen har inte gjort en finansiell bedömning.
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Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta älv
endast cirka två mil nedströms de planerade åtgärderna anser att åtgärderna ska
genomförs med största säkerhet och kontroll.
2. Kungälvs kommun ska vara delaktig i arbetet med framtagande av kontrollprogram
för de planerade verksamheterna.
3. Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena
har en kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion,
både inför uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid
avvikelser som riskerar att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för
dricksvattenproduktion.
4. Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig
kontaktar 112 i samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
Direktkontakt måste tas med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion.
Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

Hans Liljered
Enhetschef VA-Drift

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Expedieras till:
Ange ärendenummer TRV 2021/8064
investeringsprojekt@trafikverket.se
mikael.rintala@trafikverket.se
För kännedom till:
andrew.homes@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se
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Samråd om nya slussar i Göta älv - Vänersborg (Dnr KS2021/0737-5)
Sammanfattning
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss i Brinkebergskulle,
Vänersborg ska byggas.
Inför en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska Trafikverket samråda med berörda
enligt miljöbalken. Inför samrådet har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som
beskriver den planerade verksamhetens omfattning, lokalisering och förutsedd miljöpåverkan
med mera.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är även att allmänheten såväl som
myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är
viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med stöd av
inkomna synpunkter. Samrådet utgör i sin tur grund för framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningen.
I samrådsunderlaget redovisas två alternativ, ett huvudförslag och en alternativ
lokalisering. Trafikverkets inriktning är huvudförslaget (alternativ Öst) men beslut om
sträckning kommer att tas efter samråd.
Både uppströms och nedströms slussen kommer breddning av Karls grav utföras. Muddring
för farled kommer att ske i samband med breddningen.
Då ny sluss tagits i drift kommer den befintliga slussen att tas ur drift och dammsäkras.
Slussen fylls delvis igen för att säkerställa en fullgod dammsäkerhet och minimera
framtida underhållsbehov.
Byggstart är planerad till 2025. Byggtiden för ny sluss bedöms bli 5 år.
Det handlar om stora och riskfyllda arbeten i anslutning till Göta älv och att dessa genomförs
under lång tid. Flera moment i projektets genomförande såsom muddring, sprängning,
schaktning, pålning och så vidare kan innebära risk för försämring av kvaliteten på Göta älvs
vatten som råvatten för dricksvattenproduktion.
Det är viktigt för Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta
älv cirka fem mil nedströms de planerade åtgärderna att åtgärderna genomförs med största
säkerhet och kontroll.

ADRESS

KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE TEXT.

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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Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att få vara en del i arbetet med framtagande av
kontrollprogram för de planerade verksamheterna.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena har en
kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion, både inför
uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid avvikelser som riskerar
att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktionen.
Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig kontaktar 112 i
samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
Samrådet pågår mellan den 29 mars och den 21 maj 2021 och Trafikverket vill få in
synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast den 21 maj 2021. Trafikverket har,
genom projektledare Mikael Rintala, den 22 april medgivit förlängd tid för yttrande till 31 maj
för Kungälvs kommun.
Juridisk bedömning
Trafikverket och Sjöfartsverket bedömer att den planerade vattenverksamheten kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig i de planerade
åtgärdernas lokalisering i ett betydelsefullt kulturlandskap med effekter på riksintresse
för friluftsliv. Undersökningssamråd har därför inte genomförts.
Det aktuella samrådsdokumentet utgör underlag för avgränsningssamråd. Detta dokument
utgör underlag för samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap.
miljöbalken.
Samrådsunderlaget har gällande följdverksamheter (masshantering och transporter)
avgränsats till de åtgärder som direkt berörs av planerad vattenverksamhet. Masshantering och
transporter beskrivs därmed från det att massor schaktas upp tills de transporterats bort från
platsen.
Utredningar om miljöpåverkan pågår och kommer i sin helhet redovisas i den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av tillståndsansökan.
I projektet planeras följande åtgärder som kan utgöra vattenverksamhet enligt 11kap. 9§
miljöbalken:
· Uppförande av ny sluss och dammanläggning samt breddning av befintlig farled vilket
omfattar grävning, sprängning, fyllning och pålning inom vattenområde
· Fyllning inom befintlig sluss
· Utrivning av delar av befintlig dammanläggning och marina konstruktioner
· Bortledande av grundvatten
Dessutom ingår följande prövningar:
· Dispens från bestämmelser om biotopskyddsområde enligt miljöbalken 7kap 11§.
· Dispens från bestämmelser om strandskyddsområde enligt miljöbalken 7kap 13§.
Samrådet berör den tillståndspliktiga vattenverksamheten. Andra prövningar enligt
miljöbalken, som dispens från strandskydd, kommer att inkluderas i miljödomsansökan.
Tillstånd till ingrepp i fornlämning prövas separat utanför miljödomsansökan.
Tillstånd för vattenverksamhet söks hos mark- och miljödomstolen.
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Verksamheten har själv gjort den juridiska bedömningen.
Bakgrund
Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var ny sluss vid Brinkebergskulle ska
byggas. Platsen där arbetena kommer att utföras ligger cirka 5 mil norr om Kungälvs
kommuns intag av vatten ur Göta älv till Kungälvs vattenverk.
Inför en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet ska Trafikverket samråda med berörda
enligt miljöbalken. Inför samrådet har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som
beskriver den planerade verksamhetens omfattning, lokalisering och förutsedd miljöpåverkan
med mera.
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är även att allmänheten såväl som
myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är
viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med stöd av
inkomna synpunkter. Samrådet utgör i sin tur grund för framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningen.
Projekt Slussar i Trollhätte kanal syftar till att säkra Vänersjöfartens framtid, genom att
byta ut dagens slussar och därmed skapa förutsättningar för en framtida utveckling av
sjöfarten i Vänerstråket. Slussen i Lilla Edet ingår i Trollhätte kanal där också slussarna i
Brinkebergskulle och Trollhättan ingår. Detta dokument är ett underlag för
avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för ny sluss i Lilla
Edet. Miljödomsansökan kommer efter genomfört samråd att lämnas in till Mark- och
miljödomstolen.
De befintliga slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och närmar sig slutet av
sin tekniska livslängd. Enligt gällande bedömning är slussarnas livslängd begränsad till
år 2030.
Enligt gällande prognoser förväntas framgent ökade transportmängder, en växande
befolkning och tilltagande pendling. Denna ökade trafik på väg och järnväg innebär att
den tillgängliga kapaciteten successivt kommer att bli allt lägre, förutsatt att
kapacitetsförstärkningar och utbyggnationer inte utvecklas i samma takt. Överflyttning
av transporter från sjöfarten bör därför undvikas.
Slussarnas funktion är avgörande för att säkra den framtida handelssjöfarten i stråket.
Bedömningen är emellertid att långvarig drift inte kan säkerställas genom löpande
renovering och att en ombyggnation i befintligt läge innebär stora konsekvenser för
sjöfarten under byggtiden. Nya slussar i Trollhätte kanal bedöms därför vara det enda
alternativet för fortsatt och utvecklad handelssjöfart i stråket.
Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) är ett pågående
samarbetsprojekt där sex kommuner gemensamt arbetar fram ett förslag till
vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrifter. Sträckan av Göta älv genom Lilla Edet
ingår i det föreslagna vattenskyddsområdet.
Verksamhetens bedömning
Muddring för farled kommer att ske i samband med breddningen. Schakt- och
muddringsarbeten både över och under vattenytan kan leda till att finpartiklar från jordmassor
och sprängmassor temporärt grumlar vattnet under byggskedet. I samband med sprängning
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finns en risk att halterna av kväveföreningar i ytvattnet kortvarigt kan vara förhöjda från
odetonerade sprängmedelsrester. Sediment kan innehålla föroreningar som sprids i samband
med schaktarbeten.
Vid schakt-, muddringsarbeten och konstruktionsarbeten används arbetsfordon och
kemikalier, vilket alltid innebär en risk för spill och läckage.
Detta handlar om stora och riskfyllda arbeten i Göta älv och att dessa genomförs under lång
tid. Flera moment i projektets genomförande kan innebära risk för försämring av kvaliteten på
Göta älvs vatten som råvatten för dricksvattenproduktion.
Det är viktigt för Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta
älv cirka fem mil nedströms de planerade åtgärderna att åtgärderna genomförs med största
säkerhet och kontroll.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att få vara en del i arbetet med framtagande av
kontrollprogram för de planerade verksamheterna.
Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena har en
kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion, både inför
uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid avvikelser som riskerar
att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för dricksvattenproduktionen.
Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig kontaktar 112 i
samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
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
Göta älv som vattentäkt minskas.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Beslutet 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.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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 uppströms
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kommunens vattenintag i Göta älv omfattas av beslut som innebär en god kontroll på
verksamheten tryggas Kungälvs kommunala vattenförsörjning.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska åtaganden för Kungälvs kommun.
Ekonom eller ekonomichefen har inte gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun, som har intaget till sin huvudvattenförsörjning i Göta älv cirka
fem mil nedströms de planerade åtgärderna anser att åtgärderna ska genomförs med
största säkerhet och kontroll.
2. Kungälvs kommun ska vara delaktig i arbetet med framtagande av kontrollprogram
för de planerade verksamheterna.
3. Kungälvs kommun ser det som högst angeläget att de platsansvariga för arbetena
har en kontinuerlig och tät kontakt med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion,
både inför uppstart av arbetena, löpande under arbetets gång och framförallt vid
avvikelser som riskerar att påverka älvvattnets kvalitet som råvatten för
dricksvattenproduktion.
4. Kungälvs kommun anser inte att det räcker att Trafikverket eller platsansvarig
kontaktar 112 i samband med olycka som riskerar att försämra råvattenkvaliteteten.
Direktkontakt måste tas med de ansvariga för Kungälvs vattenproduktion.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

Hans Liljered
Enhetschef VA-Drift

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Expedieras till:
Ange ärendenummer TRV 2021/8067
investeringsprojekt@trafikverket.se
mikael.rintala@trafikverket.se
För kännedom till:
andrew.homes@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se
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Dossienummer
1482-2228

Naturavdelningen
Jennifer Hood

Förslag till beslut om ändring av C-föreskrifter för
naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun

Innehållsförteckning
Beslut om ändring
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Ärendets handläggning
Upplysningar

Bilagor
Bilaga 1a. Beslutskarta eldstäder och tältförbud
Bilaga 1b. Beslutskarta cykling Marstrandsön
Bilaga 2. Sändlista

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Beslut om ändring
Länsstyrelsen beslutar att Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Marstrand
2017-10-23 (dnr 511-7379-2012) ska ändras enligt följande:
•

Föreskrift C7 ska lyda: Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund
i samband med skötsel av betesmarker, jakt, militärövningar eller vid
eftersök av skadat vilt.

•

Föreskrift C8 ska lyda: Tälta på öarna Harsholmen, Koholmen och
Kvillemansholmen under perioden 15 april – 1 oktober, se karta i bilaga
1a. Inom övriga naturreservatet är det förbjudet att tälta eller förtöja mer än
två dygn i sträck på samma plats. Förbudet gäller inte vid enskild båtplats
eller privat brygga.

•

En ny föreskrift C9 läggs till, som ska lyda: Elda/grilla annat än i
iordningställda och anvisade eldstäder, se karta i bilaga 1a.

•

En ny föreskrift C10 läggs till, som ska lyda: Cykla på anlagda och
markerade vandringsleder på västra Marstrandsön, se karta i bilaga 1b.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Naturreservatet Marstrand bildades 2017. Ett av syftena med reservatet är att
tillgodose behovet av tätortsnära områden för friluftslivet i Göteborgsregionen.
Området ska vara tillgängligt för besökare att bedriva friluftslivsaktiviteter i
värdefull natur och uppleva de naturmiljöer och skönhetsvärden som finns i
området.
Många människor besöker naturreservatet, särskilt Marstrandsön, men även andra
delar av naturreservatet, som de anlagda vandringslederna på nordvästra Koön.
Under pandemin har antalet besökare i många av länets naturreservat ökat kraftigt
och så är fallet även inom naturreservatet Marstrand. Länsstyrelsen ser positivt på
att fler människor hittar ut i naturen, men det ställer också högre krav på att hänsyn
måste tas till det ökade antalet besökare och att föreskrifterna för allmänheten (så
kallade C-föreskrifter) i naturreservaten är tillräckliga och anpassade efter
naturreservatets förhållanden. När naturreservatet bildades 2017 bedömde
Länsstyrelsen att C-föreskrifterna i beslutet var tillräckliga. Länsstyrelsen har nu i
samråd med förvaltaren gjort en ny bedömning som innebär att C-föreskrifterna
behöver ändras och kompletteras, för att öka trivseln för besökare inom
naturreservatet.
Många klagomål som inkommit till Länsstyrelsen och förvaltaren handlar om
lösspringande hundar. Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter ska hundar
under perioden 1 mars – 20 augusti hållas under sådan tillsyn att de hindras från att
springa lösa i marker där det finns vilt. Länsstyrelsen anser inte att detta är
tillräckligt inom ett så välbesökt naturreservat som Marstrand, då det finns många
människor som upplever obehag av att möta lösa hundar. Därför införs förbud att
ha okopplad hund inom hela naturreservatet under hela året. Det är dock tillåtet att
ha lös hund vid jakt, militärövningar, eftersök av skadat vilt samt då brukshund
används vid skötsel av betesmarker.
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Inom det intilliggande naturreservatet Marstrands skärgård är det förbjudet att tälta
eller förtöja båt mer än två dygn i sträck på samma plats. Med hänsyn till
naturreservatet Marstrands många besökare, varav många är båtburna, kompletteras
föreskriften om tältning så att den får samma lydelse som i det intilliggande
reservatet, förutom det redan existerande tältförbudet på ett par öar (se bilaga 1a)
under perioden 15 april – 1 oktober.
I beslutet för Marstrand från 2017 saknas förbud mot att elda/grilla. Länsstyrelsen
anser att det endast är lämpligt att elda/grilla i iordningställda, anvisade eldstäder.
Detsamma gäller inom det intilliggande naturreservatet Marstrands skärgård. Av
kartan i bilaga 1a framgår det var eldstäderna finns.
Många människor som besöker Marstrandsön promenerar längs de anlagda och
markerade vandringslederna på västra delen av ön. För att undvika konflikter
mellan gående och cyklister samt slitage på de populära vandringslederna, så
förbjuds cykling där, se karta i bilaga 1b.

Ärendets handläggning
Sedan naturreservatet Marstrand bildades 2017 har Länsstyrelsen och förvaltaren
Västkuststiftelsen tagit emot en del synpunkter och klagomål från boende i området
och besökare. Den pågående pandemin har lett till att antalet besökare till
naturreservatet har ökat kraftigt. Länsstyrelsen har därför sett behov av att se över
och komplettera C-föreskrifterna.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken får regeringen eller den regeringen utser meddela
föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt
detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området, om det behövs för att
tillgodose syftet med skyddet. Föreskrifterna ska börja gälla omedelbart även om
de överklagas.
Förslaget till beslut har remitterats via kungörelsedelgivning i Post och Inrikes
Tidningar, Göteborgs-Posten och Kungälvs-Posten. Markägarna Kungälvs kommun
och Statens Fastighetsverk har fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande.
Berörda föreningar och organisationer, d v s Västkuststiftelsen, Försvarsmakten,
Naturskyddsföreningen Kungälv, Kungälvsornitologerna, Marstrands
hembygdsförening, Södra Bohusläns Turism AB, Marstrandskajaker,
Marstrandsföretagarna & Co, Samhällsföreningen Marstrands framtid, Sällskapet
Sankt Erik, Friluftsfrämjandet Kungälv, Kungälvs motor- och segelbåtssällskap,
Kryssarklubben Västkustkretsen, Marstrands båtförening, samt arrendatorer av
betesmark inom naturreservatet och Koöns jaktvårdsförening har fått förslaget för
kännedom och eventuellt yttrande.

Upplysningar
Dispens från föreskrifterna
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet
med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis
upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7 § miljöbalken).
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Naturavdelningen
Jennifer Hood

Bildande av naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun

Innehåll
Beslut om bildande m.m.
Syftet med naturreservatet
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Beslut om föreskrifter
Ärendets handläggning
Länsstyrelsens bedömning och motivering
Upplysningar
Kungörelse
Hur man överklagar

Bilagor
Bilaga 1A Beslutskarta
Bilaga 1A:1 Beslutskarta Marstrandsön
Bilaga 1A:2 Beslutskarta nordvästra Koön
Bilaga 1A:3 Beslutskarta Backudden-Rosenlund
Bilaga 1A:4 Beslutskarta södra Koön
Bilaga 1B Landskapsbildsskydd och naturreservat som upphävs
Bilaga 1C Skogsbruk (föreskrift A10), båtuppläggning (föreskrift C3), tältning (föreskrift C8)
Bilaga 2 Översiktskarta
Bilaga 3 Skötselplan med bilagor
Bilaga 4 Sakägarförteckning
Bilaga 5 Inkomna synpunkter remiss 2013
Bilaga 6 Inkomna synpunkter remiss 2017
Bilaga 7 Sändlista beslut

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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BESLUT
2017-10-23

Diarienummer
511-7379-2012

Uppgifter om naturreservatet
Namn:
NVR ID:
Län:
Kommun:
Ungefärlig mittpunkt:
Fastigheter och ägare:
Nyttjanderättsinnehavare:
Areal:
Förvaltare:
Naturgeografisk region:
Maringeografisk region:

Naturreservatet Marstrand
2032589
Västra Götalands län
Kungälv
N 642400, E 298250 SWEREF99
Enligt sakägarförteckning (bilaga 4)
Enligt sakägarförteckning (bilaga 4)
986 hektar, varav hav 494 hektar
Västkuststiftelsen
Centrala västkustens skärgårds- och kustområde
Skagerak

Sida
2(16)
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BESLUT
2017-10-23

Diarienummer
511-7379-2012

Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1A som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.
Naturreservatets gränser på land ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Marstrand.
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer Länsstyrelsen skötselplanen i bilaga 3 för naturreservatets långsiktiga vård.
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
•

Skydd för landskapsbilden enligt 19§ naturvårdslagen den 8 december
1972, dnr 11.126-1856-72

•

Naturreservatet Rosenlund enligt 7§ naturvårdslagen den 18 november
1985, dnr 11.1211-3309-83

Länsstyrelsen beslutar att dessa områdesskydd upphävs när nu aktuellt beslut
vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att:
•

bevara, sköta och utveckla det vackra kustlandskapet från Marstrandsöns karga och vindexponerade utsida till kulturmarker och floristiskt
rika lövskogar på södra och östra Koön,

•

bevara och sköta värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald på
land knutna till ädellövskog och kulturpräglade naturmiljöer såsom
trädklädda och öppna betesmarker,

•

bevara skärgårdens produktiva grundområdens funktion som viktiga födosöks- och uppväxtområden för marina organismer, samt marina
hårdbottnars funktion och artrikedom,
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tillgodose behovet av tätortsnära områden för friluftslivet i Göteborgsregionen. Området ska vara tillgängligt för besökare att bedriva friluftslivsaktiviteter i värdefull natur och uppleva de naturmiljöer och skönhetsvärden som finns i området.

Syftet ska tryggas genom att:
•

nytillkommande verksamheter/anläggningar som tar mark i anspråk och
som medför skador på mark, vegetation och naturmiljöer på land, och
som förändrar landskapets orörda karaktär, inte tillåts,

•

nytillkommande och störande verksamheter/anläggningar som medför
skador på skyddsvärda havsbottnar inte tillåts,

•

naturreservatet ska vara tillgängligt och attraktivt så att besökare kan
idka friluftsliv i värdefull natur och uppleva de naturtyper och skönhetsvärden som finns i området,

•

avverkning av ädellövskog inte tillåts,

•

det kulturpräglade landskapet hävdas och hålls öppet genom betesdjur
och röjning.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
År 2002 beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län respektive Skåne län att i samarbete med berörda kommuner ta fram
var sitt program för hur de ur friluftslivs- och naturvårdssynpunkt mest värdefulla
områdena kan ges varaktigt skydd och förvaltning. Bakgrunden till uppdraget
återfinns i skrivelsen En samlad naturvårdspolitik som regeringen överlämnade
till riksdagen år 2002. I skrivelsen pekar regeringen på att det starka trycket från
exploateringsintressen i främst storstadsregionerna gör att de för friluftsliv och naturvård viktigaste mark- och vattenområdena bör ges ett starkt och långsiktigt
skydd, främst som naturreservat. Länsstyrelsen redovisade år 2003 uppdraget i
rapporten Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen – program för skydd av
tätortsnära naturområden. I rapporten redovisas ett antal områden i Göteborgsregionen som bör ges ett varaktigt skydd genom naturreservatsbildning. Ett av
dessa områden är Marstrandsskärgården i vilket bland annat Koön och
Marstrandsön ingår. Marstrandsskärgården, med Koön och Marstrandsön, har stor
betydelse som utflyktsmål och strövområde. Kvaliteter som lyfts fram är öarnas
många möjligheter till utflykter, vandringar, bad och båtliv, liksom skönhetsvärdena i det pastorala jordbrukslandskapet på Koön. Med hänvisning till ovanstående bedömer Länsstyrelsen att det finns starka motiv till att besluta om bildande
av naturreservatet Marstrand.
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Genom detta beslut ersätts hela det befintliga naturreservatet Rosenlund av naturreservatet Marstrand. Eftersom föreskrifterna för naturreservatet Marstrand innebär ett likvärdigt eller starkare skydd för naturvärdena än föreskrifterna i det äldre
förordnandet, bedömer Länsstyrelsen att synnerliga skäl för upphävande föreligger.
Genom beslutet ersätts landskapsbildsskyddet på Marstrandsön och Koön till ca
92% av naturreservatet Marstrand. Eftersom föreskrifterna för naturreservatet
Marstrand innebär ett likvärdigt eller starkare skydd för naturvärdena än föreskrifterna i det äldre förordnandet, bedömer Länsstyrelsen att synnerliga skäl för upphävande föreligger för den delen av landskapsbildsskyddet. För återstående ca 8%
bedömer Länsstyrelsen att synnerliga skäl föreligger för ett upphävande då områdena dels utgörs av mark som redan är ianspråktagen för bostäder, verksamheter
och campingplats, och dels av mark med inga eller låga naturvärden i anslutning
till befintliga bostads- och verksamhetsområden (utpekade i kommunens översiktsplan som förtätningsområden för bostäder respektive verksamheter), intill väg
168 samt inom vattenskyddsområde för kommunal vattentäkt.

Beslut om föreskrifter
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken)
Det är förbjudet att inom naturreservatet:
1. Uppföra ny byggnad eller anläggning.
Efter Länsstyrelsens tillstånd får dock följande uppföras:
a) Ekonomibyggnad eller anläggning för jordbrukets behov.
b) Tillbyggnad av befintlig byggnad.
c) Byggnad eller anläggning som tillgodoser det allmänna friluftslivets behov,
vilket även inbegriper en bro för gång- och cykeltrafik från samhället till
södra Koön.
d) Anläggningar för återskapande av 1800-talets badortskultur på
Marstrandsön.
2. Uppföra vindkraftverk, mast eller liknande.
3. Anlägga ny brygga, kaj, båthamn eller båtförtöjning.
4. Anlägga väg.
5. Anlägga stängsel eller hägnad annat än för bete med tamboskap.
6. Anordna upplag.

Sida
5(16)

19 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand - KS2021/0764-2 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand : Länsstyrelsens beslut 2017-10-23 Naturreservatet Marstrand

BESLUT
2017-10-23

Diarienummer
511-7379-2012

7. Borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dika eller dämma. Efter
Länsstyrelsens tillstånd får dock dras fram kablar och ledningar i mark, havsbotten, vatten eller luft, liksom anläggas enskild eller gemensam vatten- eller
avloppsanläggning eller värmepumpsanläggning för befintlig bostad.
8. Tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller gödsel, förutom på åkermark.
9. Ta bort döda träd eller vindfällen.
Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
10. Avverka träd och buskar eller utföra annan skogsbruksåtgärd inom område
markerat på karta i bilaga 1C.
11. Anlägga fisk- eller skaldjursodling eller annat vattenbruk.
12. Underhållsmuddra vid bryggor och kajer.
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall:
•

Vid nedgrävning av befintliga luftledningar. Samråd ska dock ske med
Länsstyrelsen senast sex veckor före åtgärd.

•

Vid underhåll av befintliga ledningar/kablar, inklusive byte av stolpar,
kvistning i ledningsgator och utbyte av kablar mot likvärdiga. Vid åtgärder i vatten ska kontakt tas med Länsstyrelsens vattenavdelning, då
det kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt
11 kap. miljöbalken.

•

När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs
för naturreservatets vård och skötsel och som framgår under B.

•

Föreskrift A1:
Utan hinder av föreskriften får ny byggnad eller anläggning uppföras efter
brand eller annan olyckshändelse. Den nya byggnaden eller anläggningen
ska vara av samma storlek och utförande som den ursprungliga och uppföras inom fem år.

• Föreskrift A4:
Efter samråd med Länsstyrelsen och medgivande från berörd fastighetsägare får väg anläggas till fastigheterna Marstrand 6:110, Marstrand 6:117
och Marstrand 6:125.
•

Föreskrift A6:
För jordbruksändamål får tillfälliga upplag under högst två månader anordnas. Efter samråd med Länsstyrelsen får Statens Fastighetsverk
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(SFV) eller den SFV utser, anordna tillfälligt upplag för material som
tillhör fästningen och som avser underhållsåtgärder.
•

Föreskrift A7:
- Vid underhåll och reparation av befintliga byggnader, bryggor, kajer,
master, vattentäkter med tillhörande ledningar, avloppsanläggningar
med tillhörande ledningar, kablar och andra anläggningar som tillkommit i laga ordning är det tillåtet att borra, gräva, schakta och utfylla.
- Anläggningar och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens verksamhet får utföras utan hinder av reservatsföreskrifterna. Innan arbeten
utförs ska dock samråd ske med Länsstyrelsen.
- Befintliga diken får underhållsrensas.
- Halsenkanalen får rensas från vegetation. Innan arbetet utförs ska kontakt tas med Länsstyrelsens vattenavdelning, eftersom det kan krävas
tillstånd för vattenverksamhet.
- Vid reparation och underhåll av befintliga vägar och parkeringsplatser
är det tillåtet att gräva, schakta, utfylla, tippa och dika.
- När Sjöfartsverket anlägger nya fyrar, sjömärken eller farledsmarkeringar, samt underhåller befintliga sådana anordningar, är det tillåtet att
borra och gräva.
- När Sjöfartsverket underhållsmuddrar allmän farled till fastställt djup.
- När förtöjningsdubbar anordnas efter samråd med förvaltaren av naturreservatet är det tillåtet att borra. Förtöjningsdubbar i anslutning till
mjuka grundbottnar (sex meter eller grundare) får dock inte anläggas.

•

Föreskrift A10:
- Det är tillåtet att avverka träd som fallit eller riskerar att falla över
väg, parkeringsplats eller tomtmark.
- Vid underhåll, reparation och trädsäkring av befintliga luftledningar är
det tillåtet att avverka träd som riskerar att falla över ledningen, så kallade farliga träd.

B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § miljöbalken)
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas.
1. Utmärkning av naturreservatets gräns i terrängen.
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2. Anläggande av parkeringsplats, vandringsleder och rastplats på södra
Koön (övriga friluftsanordningar i naturreservatet är befintliga), underhåll av parkeringsplatser, vandringsleder, rastplatser, grillplatser och utsiktsplatser, samt uppsättande av informationstavlor.
3. Gallring och röjning i lövskogar och trädklädda betesmarker, bedrivande av slåtter och betesdrift i det öppna jordbrukslandskapet.
4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av markoch vattenförhållanden.

C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)
Det är förbjudet att inom naturreservatet:
1. Framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar. Gäller inte i samband med underhåll och reparation av befintliga vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningar, underhåll och reparation av
befintliga kablar och luftledningar, uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande eller i samband med jordbruk.
2. Ställa upp husvagn eller husbil mellan klockan 22:00 och 06:00.
3. Lägga upp/förvara båtar på Mjölkekilens strandängar enligt bilaga 1C.
4. Utplantera växt- eller djurart annat än då utplantering sker på uppdrag
av Länsstyrelsen i restaureringssyfte.
5. Gräva upp växter annat än när Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av
arter i vetenskapligt syfte.
6. Bedriva fiske efter musslor med redskap som omlagrar eller på annat
sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet.
7. Medföra okopplad hund på marker som betas med tamboskap. Gäller
inte arrendatorer av betesmarker, jakträttsinnehavare vid jakt eller vid
eftersök av skadat vilt med hjälp av lös hund.
8. Tälta på öarna Halsholmen, Koholmen och Kvillemansholmen mellan
15 april och 1 oktober, enligt karta i bilaga 1C.
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Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall:
•

När Statens fastighetsverk (SFV), eller den SFV utser, i Sankt Eriks
Park planterar träd och andra växter i enlighet med ursprunglig tradition
och särskild parkskötselplan som tas fram av SFV i samråd med naturreservatets förvaltare. Undantaget inbegriper även att gräva upp befintliga växter i samband med nyplantering.

•

När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs
för naturreservatets vård och skötsel.

•

När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte.

•

När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av befintliga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar använder erforderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska repareras.

Ärendets handläggning
I och med att Marstrandsskärgården år 2003 pekades ut i rapporten Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen påbörjade Länsstyrelsen arbetet med att
bilda naturreservatet. Bland annat genomfördes ett antal informationsmöten i nära
dialog med kommunen. Arbetet avstannade dock eftersom bildandet av Kosterhavets nationalpark initierades och Länsstyrelsen fick prioritera detta. År 2010/11
togs dock arbetet med Marstrandsskärgården upp igen. Området delades upp i två
separata naturreservat: Marstrand som omfattar Marstrandsön, Koön och omgivande hav och småöar, samt Marstrandsskärgården som omfattar övriga marina
områden. Ett förslag till gränsdragning m.m. arbetades fram i samråd med företrädare för Kungälvs kommun och, vad gäller Marstrandsön, Statens Fastighetsverk.
Privata fastighetsägare och arrendatorer informerades hösten 2012 i brev om planerna på naturreservatet. Ett formellt förslag till naturreservat skickades 2013-1007 ut på remiss samt, till berörda sakägare, som föreläggande om yttrande. Närmare 30 yttranden inkom över förslaget. De flesta yttrandena handlade om det föreslagna naturreservatets omfattning på Koön visavi Marstrands utveckling som
tätort. En sammanfattning av yttrandena samt Länsstyrelsens ställningstaganden
redovisas i bilaga 5. Utifrån inkomna synpunkter arbetade Länsstyrelsen om förslaget, i dialog med Kungälvs kommun.
Berörda mark- och sakägare har genom kungörelsedelgivning 2017-05-08 förelagts enligt 24 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att yttra
sig över det nya förslaget till beslut med föreskrifter och skötselplan. Berörda
sakägare är bland annat Kungälvs kommun och Statens fastighetsverk i egenskap
av ägare till de fastigheter som berörs. Därutöver har privata fastighetsägare, samfällighetsföreningar respektive arrendatorer förelagts att lämna eventuellt yttrande.
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Förslaget till naturreservat har samtidigt remitterats till Havs- och vattenmyndigheten, SGU, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.
Trafikverket, Sjöfartsverket, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Kustbevakningen, TeliaSonera Skanova Access AB, Vattenfall, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västkuststiftelsen, LRF Västra Götaland, Naturskyddsföreningen
Västra Götaland, Naturskyddsföreningen Kungälv, Marstrands hembygdsförening, Sveriges Fiskares Riksförbund, Marstrands båtförening, Södra Bohuslän
Turism AB, Marstrandskajaker, Carlstens fästning, Marstrandsföretagarna & Co,
Sällskapet Sankt Erik, Samhällsföreningen Marstrands framtid m fl har samtidigt
fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande.
18 yttranden har kommit in under remisstiden. Samtliga yttranden och Länsstyrelsens ställningstaganden redovisas i bilaga 6. Några föreslår utökning av naturreservatet, bland annat kring Mjölkekilen. Länsstyrelsen har sedan remissen 2013
haft diskussioner med Kungälvs kommun och i samverkan med kommunen kommit överens om reservatsgränserna. Hänsyn har tagits till både områdets höga natur- och friluftsvärden samt framtida utveckling av tätorten Marstrand. Ytterligare
utökningar är därför inte aktuella nu. Mjölkekilen omfattas numera av strandskyddsbestämmelser och Länsstyrelsen bedömer att detta utgör tillräckligt skydd
för naturvärdena i det området. Mindre justeringar har gjorts i beslutets föreskrifter enligt inkomna önskemål. De utpekade rastplatserna för kanotister har tagits
bort. Platserna ingår inte i reservatsförvaltningen (Västkuststiftelsen kommer inte
att sköta om rastplatserna) och var med i förslaget endast som information. Länsstyrelsen har valt att inte peka ut dessa rastplatser i det slutliga beslutet, dels för
att undvika missförstånd och förväntningar hos besökare om särskilda anordningar och skötsel på platserna och dels för att undvika konflikter med betesdjur
på öarna söder om Koön. Tältförbud 15 april-1 oktober införs på öarna Koholmen,
Halsholmen och Kvillemansholmen söder om Koön (se bilaga 1C), för att undvika
konflikter med betesdjur som går på öarna under den tidsperioden. De höga naturvärden och värden för landskapsbilden som finns på södra Koön och öarna söder
om Koön är beroende av att där finns betesdjur varje år som håller landskapet öppet, och Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat att ha förbud mot tältning
på dessa öar under den tiden.

Länsstyrelsens bedömning och motivering
Beskrivning av naturreservatet
Naturreservatet utgörs av stora delar av de två öarna Marstrandsön och Koön samt
ett antal små kringliggande öar och närmaste havsområde. Naturen är typisk för
det kustnära Bohuslandskapet. Karga och ganska höglänta hällmarker breder ut
sig närmast havet och i skyddade havsvikar finns strandängar och grusstränder.
De finaste strandängarna finns på Koöns södra och sydvästra delar. Tvärs över de
båda öarna skär ett antal djupa sprickdalar utmed vars sidor det växer ädellövskog
av varierande ålder och karaktär. Närheten till samhället Marstrand är påtaglig,
och många av naturreservatets naturvärden är intimt sammankopplade med gamla
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och nya tiders aktiviteter i och kring samhället. Det gäller allt från hotade arter till
stigar, parker och besöksfaciliteter.
Vattenmiljöer

Naturreservatet omfattar många varierande marina livsmiljöer. De västra delarna
har kraftigt vågexponerade hårdbottnar, sand, skalsandsbottnar och djupare lersluttningar. I de östra delarna finns framför allt grunda mjukbottnar som är skyddade från vågor av en mängd öar, skär och grundområden. Här består bottensubstratet framför allt olika typer av lera och vattendjupet överstiger endast undantagsvis 10 meter.
Grunda marina mjukbottnar utgör ett viktigt födosöks- och uppväxtområde för
många marina fiskar, ryggradslösa djur och fåglar. Dessa påträffas framför allt i
den östra delen av naturreservatet. De bottnar som är bevuxna med ålgräs eller nating utgör en högproduktiv miljö som erbjuder skydd för många organismer, men
även vegetationsfria grundområden är viktiga för många arter, till exempel plattfisk. Tillsammans bildar vegetationsfria och vegetationsbevuxna grundområden
en mycket skyddsvärd miljö.
Även berg- och stenbottnar utgör en viktig livsmiljö för många marina organismer
och har i regel en hög artdiversitet. Dessa bottnar finns framför allt i de västra delarna av naturreservatet. Hårdbottnar präglas i stor utsträckning av en zonering i
djupled där olika djur och växter avlöser varandra i takt med att vattendjupet ökar.
I naturreservatets mer exponerade delar förekommer bland annat den stora brunalgen fingertare tillsammans med korallalg. Något grundare bildar algsamhället
flera olika lager med växtlighet som tillsammans ger skydd åt många olika djur.
Algerna i sig utgör livsmiljö för ryggradslösa djur, så som olika arter av mossdjur.
Hårdbottnar utgör också viktiga livsmiljöer för olika fiskarter. Den mest tongivande gruppen utgörs av läppfiskar, till exempel stensnultra och skärsnultra.
Landmiljöer

Koöns mest skyddsvärda och artrika naturmiljöer utgörs av ädellövskogar utmed
bergsbranter och i sprickdalar; öppna och trädklädda kulturmiljöer samt havsstrandängar. I dessa naturtyper förekommer också det största antalet rödlistade arter. De finaste exemplen på strandängar och kustbeten finns vid Mjölkekilen och
utmed vägen mot Halsen samt på holmarna Koholmen, Halsholmen och Kyrkogårdsholmen. Typiska men krävande arter i gräsmarkerna är smultronklöver, kustarun, jungfrulin, kattfot, ängsstarr och loppstarr.
Den mest framträdande naturtypen i området är de öppna hällmarker som ligger i
anslutning till kustbandet. Kustzonen är rik på hällkar av olika typer. Ett hundratal
sådana små och stora hällkar finns längst ut på Marstrandsön. En del är bildade av
istiden och några är av typen jättegrytor. Andra spår efter istiden på de slipade
hällarna är isräfflor och skärmärken.
Rosenlunds park med omgivningar tillhör länets mest värdefulla trädmiljöer, och
här finns ett stort antal gamla och grova ekar med en speciell och artrik lavflora.
Vid Backudden finns en lövskog med många gamla och grova träd som av Skogs-
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styrelsen klassats som nyckelbiotop. Trädmiljöerna kring fästningen är också intressanta och den vackra Sankt Eriks park, belägen ett par hundra meter nordost
om Carlstens fästning, är en mycket värdefull biologisk miljö med flera sällsynta
arter.
Stora delar av öarna täcks av blandskogar och barrskogar som vandrat in under
sen tid. Det handlar om gamla utmarkshedar som växt igen med ljung, enbuskar,
tall, gran och lövsly. Idag håller de gamla ljunghedarna på öarna på att omvandlas
till skog. På Koöns nordvästra del finns tre mindre sjöar insprängda i det karga
hällmarkslandskapet. Två av dessa, Smörsundsdammen och Södra Käftedammen,
håller på att växa igen med vass och kaveldun, men utgör troligen ett visst värde
för det lokala fågellivet.
Hela 136 rödlistade arter har registrerats genom tiderna på Marstrandsön och
Koön. Kärlväxter och lavar dominerar bland de registrerade rödlistade arterna,
men det finns också en rad fynd av sällsynta mossor, skalbaggar och fåglar.
Många av arterna har försvunnit, men en hel del bedöms fortfarande finnas kvar i
området. Utöver de redovisade rödlistade arterna bedöms möjligheterna att hitta
nya rödlistade arter inom grupper som insekter, svampar och fjärilar som mycket
goda.
Kulturmiljö

På norra Koön finns av Riksantikvarieämbetet registrerat ett tiotal fornlämningar
eller övriga kulturhistoriska lämningar, till exempel rösen och boplatser.
Koön är med sina 30 registrerade förhistoriska boplatser en förhållandevis fornlämningstät ö. Boplatserna ligger i dalgångar och klåvor. Förutom de förhistoriska
boplatserna finns även rösen, stensättningar och trankokerilämningar representerade i fornlämningsmiljön. På Marstrandsön utmärker sig givetvis Carlstens fästning. Fästningen och dess omedelbara närhet utgör ett statligt byggnadsminne och
ingår inte i naturreservatet. På Marstrandsön finns också talrika inslag som minner
om 1800-talets badortskultur. Det handlar om promenadvägar, Sankt Eriks Park,
Grottan, planteringar, murar, sittplatser, utsiktsplatser m.m.
Friluftsliv

På Marstrandsön finns ett synnerligen väl utbyggt system med promenadvägar,
förmodligen ett av de mest omfattande på västkusten så här långt ute i havsbandet.
Statens Fastighetsverk, som äger stora delar av Marstrandsön, har tillsammans
med kommunen nyligen rustat upp promenadvägarna. Även på Koön finns flera
strövstigar, främst i Rosenlund och vid Backudden. Dessa kommer att ingå i ett
system med uppmärkta strövstigar på norra Koön som kommunen genom projektet PromeMare genomfört, som även ska omfatta södra Koön där nya stigar
kommer att ställas i ordning för naturreservatet. Nordvästra Koön bjuder på milsvida utblickar mot havet och en sevärdhet där är den numera nedlagda försvarsanläggningen ”Batteri Marstrand”. Parkeringsplats finns redan vid Rosenlund och ny
parkeringsplats ska anläggas för besökare till beteslandskapet på södra Koön.
Vattnen kring Marstrand är sedan länge känt som de mest frekventerade av båtlivet, vilket även inbegriper kajakpaddling. De allmänt tillgängliga stränderna erbjuder möjlighet till sportfiske, bland annat efter havsöring. Stränga vintrar kan
man med långfärdskridskor ta sig från fastlandet ända ut till Marstrand.
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Motivering av beslutet
Marstrand och dess skärgård är i Länsstyrelsens rapport till regeringen Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen utpekat som område som bör ges ett starkt
och långsiktigt skydd som naturreservat. Vid avgränsningen av naturreservatet har
utgångspunkterna dels varit det befintliga landskapsbildsskyddet och dels avvägningen mellan bevarande av värdefulla naturmiljöer med höga friluftsvärden
(bland annat grunda havsbottnar, strandängar, ädellövskogar och hävdade odlingslandskap) och behovet av områden för att möjliggöra en fortsatt utveckling av
Marstrand som tätort. Dessa avvägningar har gjorts i dialog och samverkan med
Kungälvs kommun. Naturreservatets föreskrifter är utformade så att syftet med
naturreservatet ska uppnås. Det finns dock undantag från föreskrifterna vilka
Länsstyrelsen bedömer vara motiverade för att ge möjlighet till att upprätthålla/utveckla infrastruktur och anläggningar som behövs för tätortens utveckling och naturreservatets besökare, liksom synliggörande av inte minst Marstrandsöns kulturhistoria.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § MB innebär så begränsade kostnadsmässiga
och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensutredning av regelgivning.
Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser
Riksintressen
Naturreservatet omfattas av riksintresse för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) samt riksintresse för friluftsliv (Södra Bohusläns kust). Det
omfattas även delvis av riksintresse för yrkesfiske (Hakefjorden-Åstol-Lövön:
lekområde för torsk), kulturmiljövård (Marstrand) samt sjöfart (kustleden Albrektsunds kanal). Det omfattas dessutom av geografiska bestämmelser enligt 4
kap MB (Kust och skärgård).
Kommunens översiktsplan
Utöver riksintressena enligt ovan och befintliga områdesskydd enligt nedan berörs
naturreservatet helt eller delvis av bland annat följande enligt mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 2012:
−
−
−
−
−
−
−

Tätortsavgränsning av serviceort.
Utvecklingsområde för nya båtplatser i Mjölkekilen.
Nya bostäder 2020 på södra Koön.
Nya verksamhetsområden i Mjölkekilen.
Tysta områden.
Värdefulla odlingslandskap på södra Koön.
Ängs- och hagmark klass 1, strandängarna vid Mjölkekilen.
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− Ängs- och betesmarkinventeringen.
− Nyckelbiotoper registrerade av Skogsstyrelsen.
− Förorenat område, ”Marstrandstippen” i anslutning till Mjölkekilen.
Befintliga områdesskydd
Naturreservatet Rosenlund, skydd för landskapsbilden samt strandskydd.
Övrigt
Vattenskyddsområde på nordvästra delen av Koön.
Miljömål
Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv samt En god bebyggd miljö.
Intresseprövning
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående
mark- och vattenanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark och havsbotten samt växt- och djurliv. Vid en
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs
för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Hushållningsbestämmelser
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för markoch vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området gällande översiktsplanen.

Upplysningar
Dispens från föreskrifterna m.m.
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna
för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller
delvis upphäva beslutet om naturreservatet (7 kap. 7 § miljöbalken).
Annan lagstiftning gäller som vanligt
Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som vanligt. Lagar och föreskrifter som bedöms vara av särskild betydelse för att syftet
med naturreservatet ska uppnås är till exempel följande:
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•

Regler om körning i terräng i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

•

Regler om fridlysning av växter och djur i miljöbalken och artskyddsförordningen.

•

Strandskyddsbestämmelser i miljöbalken.

•

Kulturmiljölagen.

•

Fiskerilagstiftning.

•

Jaktlagstiftning.

•

Bestämmelser om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Förvaltare och förvaltningsuppgifter
•

Förvaltare är Västkuststiftelsen. Förvaltningen ska ske i samverkan med
Kungälvs kommun och Statens Fastighetsverk (på Marstrandsön).

•

Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens
försorg enligt anvisningar av Naturvårdsverket.

•

Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Länsstyrelsen. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel
och ska vid behov revideras. Sankt Eriks park förvaltas av Statens Fastighetsverk enligt upprättad parkskötselplan.

Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Göteborgs-Posten
och Kungälvs-Posten.
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den dag som
framgår av kungörelsen i Länsstyrelsens författningssamling och gäller
omedelbart även om de överklagas.
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I detta ärende har länsöverdirektör Lisbeth Schultze beslutat. Naturvårdshandläggare Jennifer Hood har varit föredragande. I handläggningen har
också deltagit avdelningschef Sven Swedberg, enhetschef Johan Jannert,
antikvarie Lisa Ragnarsson, arkitekt Saeid Erfan, rådgivare Ingvar
Claesson, vattenvårdshandläggare Aster Asgedom och länsjurist Linda
Darestam.
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Lisbeth Schultze
Jennifer Hood

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet ska dock
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till regeringen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
•

ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

•

vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och
ärendets diarienummer, samt

•

hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.
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Inledning
Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur
ofta det ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvaltaren, d v s den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till
markägaren och andra intressenter.
Skötselplanen är uppdelad i två delar, A och B. Den första delen är en beskrivande del. Där anges bland annat naturreservatets syften och vilka naturoch bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur naturreservatet
ska skötas.
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DEL A – BESKRIVNING
1. Syfte
Syftet med naturreservatet är att:
•

bevara, sköta och utveckla det vackra kustlandskapet från Marstrandsöns karga och vindexponerade utsida till kulturmarker och floristiskt
rika lövskogar på södra och östra Koön,

•

bevara och sköta värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald på
land knutna till ädellövskog och kulturpräglade naturmiljöer såsom
trädklädda och öppna betesmarker,

•

bevara skärgårdens produktiva grundområdens funktion som viktiga födosöks- och uppväxtområden för marina organismer, samt marina
hårdbottnars funktion och artrikedom,

•

tillgodose behovet av tätortsnära områden för friluftslivet i Göteborgsregionen. Området ska vara tillgängligt för besökare att bedriva friluftslivsaktiviteter i värdefull natur, och uppleva de naturmiljöer och skönhetsvärden som finns i området.

Syftet ska tryggas genom att:
•

nytillkommande verksamheter/anläggningar som tar mark i anspråk och
som medför skador på mark, vegetation och naturmiljöer på land, och
som förändrar landskapets orörda karaktär, inte tillåts,

•

nytillkommande och störande verksamheter/anläggningar som medför
skador på skyddsvärda havsbottnar inte tillåts,

•

naturreservatet ska vara tillgängligt och attraktivt så att besökare kan
idka friluftsliv i värdefull natur och uppleva de naturtyper och skönhetsvärden som finns i området,

•

avverkning av ädellövskog inte tillåts,

•

det kulturpräglade landskapet hävdas och hålls öppet genom betesdjur
och röjning.
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2. Beskrivning av området
2.1 Uppgifter om naturreservatet
Namn:
NVR ID
Län:
Kommun:
Ungefärlig mittpunkt
Areal:
Förvaltare:
Naturgeografisk region:
Maringeografisk region:
Objektskategori:
IUCN-kategori:

Naturreservatet Marstrand
2032589
Västra Götalands län
Kungälv
N 642400, E 298250 SWEREF99
986 ha, varav hav 494 ha
Västkuststiftelsen
Centrala västkustens skärgårds- och kustområde
Skagerak
K, Kust och skärgård
V, Skyddat landskap/havsområde
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Tabell 1: Markslag och naturtyper. Målarealerna är de som förväntas efter eventuella restaurerings- och skötselåtgärder.
Areal år 2017
Markslag och Naturtyp
Målareal (ha)
(ha)
27,2
24,2
Barrskog:
3,8
3,8
Tallskog1
23,4
20,4*
Lövblandade barrskogar1
78,4
74,7
Lövskog:
1
11,3
8,3*
Triviallövskog
1
38,7
38,0*
Triviallövskogar med ädellövsinslag
28,4
28,4
Ädellövskog1
1,0
1,0
Lövsumpskog:
1,2
1,2
Busksnår, bryn2:
3,5
3,5
Åker/vall:
3
47,5
52,4
Naturbetesmark :
13,4
13,4
Öppen hagmark
3,1
3,1
Strandäng/havsstrandäng
5,5
5,5
Fuktäng
26,2
26,2
Utmark (hävdad)
0
4,2*
Trädbärande betesmark
8
1,3
1,3
Kärr :
9,0
9,0
Damm:
7
Hav, kustvatten :
494,0
494,0
Mjukbottnar (silt/lera 0-6 m)
118,5
118,5
Mjukbottnar (silt/lera >6 m)
191,3
191,3
Sandbottnar (0-10 m)
10,5
10,5
Sandbottnar (10-20 m)
34,0
34,0
Sandbottnar (>20 m)
21,2
21,2
Ålgräsängar (0,5-8 m)**
1,0
1,0
Grus- och stenbottnar
0,5
0,5
Klippbottnar (0-30 m)
117,0
117,0
322,2
322,2
Övrig substratdominerad mark/mosaikmark
0,7
0,7
Vägar, hamn, parkeringsplats m m:
*Delområde 5.3 ska restaureras till trädbärande betesmark
** Med större eller mindre inslag av nating Ruppia

Kod
1110
1140
1160
1170
1330
4010
4030
6230
6270
6410
8230
9020

Natura 2000-habitat
Sandbankar
Blottade ler- och sandbottnar
Stora grunda vikar och sund
Rev
Salta strandängar
Fukthedar
Torra hedar
Stagg-gräsmarker
Silikatgräsmarker
Fuktängar
Hällmarkstorräng*
Nordlig ädellövskog

Areal år 2017
(ha)
63
11
105
117
6
5
5
0,5
2
4
?
5

Målareal
(ha)
63
11
105
117
6
5
5
0,5
2
4
?
5

* Det finns sannolikt arealer (troligen små) med Natura 2000-naturtypen Hällmarkstorräng i naturreservatet. Naturtypen är dock mosaikartad och svår att avgränsa.
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2.2 Allmän beskrivning av området
Marstrand ligger i Kungälvs kommun ca 25 km väster om Kungälvs tätort
och ca 40 km (bilväg) från centrala Göteborg. Marstrandsön och Koön ligger längst ut mot havet i Marstrandsskärgården.
Naturreservatet utgörs till stora delar av Marstrandsön och Koön samt ett
antal små kringliggande öar. Naturen är typisk för det kustnära Bohuslandskapet. Karga och ganska höglänta hällmarker breder ut sig närmast havet
och i skyddade havsvikar finns strandängar och grusstränder. De finaste
strandängarna finns på Koöns södra och sydvästra delar. Tvärs över de båda
öarna skär ett antal djupa sprickdalar utmed vars sidor det växer ädellövskog
av varierande ålder och karaktär. Närheten till samhället Marstrand är påtaglig.
Naturreservatet omfattar många varierande marina livsmiljöer. De västra delarna är kraftigt våg- och vindexponerade och saknar till stor del skyddande
land- och grundområden. Här finns kraftigt vågexponerade hårdbottnar,
sand, skalsandsbottnar och djupare lersluttningar. I de östra delarna finns
framför allt grunda mjukbottnar som är skyddade från vågor av en mängd
öar och skär. Här består bottensubstratet främst av olika typer av lera och
vattendjupet överstiger endast undantagsvis 10 meter.
Vattenmassan i området är påverkad av sötvattensutflödet från Göta- och
Nordre älv men även av den norrgående Baltiska strömmen som för med sig
lågsalint ytvatten från Östersjön, Öresund och Kattegatt. Skillnaden i salthalt mellan det lättare sötare ytvattnet och det tyngre saltare bottenvattnet
delar vattenmassan och en skiktning (haloklin) byggs upp. Under vinter och
vår blandas den övre vattenmassan samtidigt som utflödet av sötvatten ökar.
Under denna period ligger haloklinen på 20 till 30 meters djup. Under sommaren då väderförhållandena är lugnare och sötvattensutflödet mindre lyfts
haloklinen upp till mellan 10 och 15 meters djup. Under denna skiktning är
vattnets salthalt högre och mycket små förändringar sker över året.
2.3 Områdets bevarandevärden
2.3.1 Biologiska bevarandevärden
Marina miljöer
Grunda mjukbottnar 0 till 10 meter
Grunda marina mjukbottnar med ett djup mellan 0 till 10 meter utgör ett
viktigt födosöks- och uppväxtområde för många marina fiskar och ryggradslösa djur. På flera platser blottläggs de grundaste lerbottnarna vid lågvatten
och skapar miljöer där vadarfåglar kan söka föda. Dessa livsmiljöer påträffas framför allt i områden som är skyddade från vågor och förekommer
främst i den östra delen av reservatet. De grunda bottnarna präglas av en årlig säsongsbunden variation. Under sommaren har dessa bottnar en hög biologisk produktion, medan de under vintermånaderna präglas av en låg biologisk aktivitet då rörliga djur vandrar ut på djupare vatten. Djur som inte kan
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lämna området, till exempel musslor och havsborstmaskar, påverkas starkt
av väder, vind och isförhållanden och under kraftiga isvintrar kan stora delar
av den stationära faunan i de allra grundaste områdena slås ut. Faunan på
bottnarna kan delas in i djur som lever på sedimentet (epibentisk) så som
plattfiskar, räkor och krabbor samt djur som lever nergrävda i sedimentet
(infauna) till exempel musslor, snäckor och havsborstmaskar. Sedimentets
kornstorlek och mängden organiskt material tillsammans med vattendjup
styr i stor utsträckning vilka arter som trivs på bottnarna. De nergrävda djuren utgör den absolut största delen av faunan och kan förekomma i mycket
höga tätheter. De bottnar i området som är bevuxna med ålgräs eller nating
utgör en högproduktiv miljö som erbjuder skydd för många organismer men
även vegetationsfria grundområden viktiga för många arter till exempel
plattfisk. Här står bottenlevande mikroalger för en stor del av primärproduktionen. Tillsammans bildar vegetationsfria och vegetationsbevuxna
grundområden en skyddsvärd miljö.
Djupare mjukbottnar 10 till 30 meter
Informationen om de djupare mjukbottnarna är knapphändig inom reservatsgränsen, dock finns det flera undersökningar gjorda i anslutning till området
där provtagning har skett på likvärdiga bottnar. Det är därför troligt att informationen från dessa provtagningar även är gällande för bottnarna inom
reservatet. Djupare mjukbottnar i området består till största delen av lera,
men det finns även sandbottnar där vattendjupet minskar och vattenrörelser
gör att finare partiklar inte sedimenterar. Det största djupet i området är
drygt 30 meter och återfinns i reservatets västra och nordvästra delar. Artsammansättningen av de djur som lever på och i mjukbottnarna styrs till stor
del av salthalt, vattendjup samt vilken typ av substrat som förekommer.
Djursamhället på lerbottnarna består till allra största delen av djur som ligger nergrävda i sedimentet. Dessa djur är föda åt en rad olika fiskar så som
rödspätta och skrubbskädda. Den mest tongivande djurgruppen på bottnar
djupare än 20 meter i Marstrandsområdet är ormstjärnorna Amphiura filiformis och Amphiura chiajei. Vid höga tätheter bildar de små armarna från
dessa nergrävda tagghudingar en skog som fångar föda på sedimentytan eller i vattnet nära botten. Även rörbyggande havsborstmaskar som fångar
föda i vattenpelaren förekommer tillsammans med andra havsborstmaskar,
sjöborrar och mollusker som lever nergrävda i sedimentet. Informationen
från bottenundersökningarna i Marstrandsområdet påvisar ett bottensamhälle som främst består av arter som är relativt tåliga mot störning.
Marina hårdbottnar
Berg och stenbottnar utgör en viktig livsmiljö för många marina organismer
och har i regel en hög artdiversitet. Dessa bottnar finns framför allt i de
västra och nordvästra delarna av området. Hårdbottnar präglas i stor utsträckning av en zonering i djupled där olika djur och växter avlöser
varandra i takt med att vattendjupet ökar. Vilka djur och växter som förekommer, samt i vilken utsträckning, styrs till stor del av mängden tillgängligt ljus, djup, bottnens lutning, exponering och salthalt. I områdets mer exponerade delar förekommer bland annat den stora brunalgen fingertare tillsammans med korallalg och en rad bladformiga rödalger så som köttblad
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och ektång. Något grundare bildar algsamhället flera olika lager med växtlighet som tillsammans utgör en tredimensionell struktur som ger skydd åt
många olika djur. Algerna i sig utgör också växtplats för ryggradslösa djur
så som olika arter av mossdjur. Hårdbottnar av den här typen är också viktiga livsmiljöer för olika fiskarter. Den mest tongivande gruppen utgörs av
läppfiskar till exempel stensnultra och skärsnultra.
Fisk
Det finns inga fiskundersökningar genomförda inom reservatsgränsen, däremot provfiskar Kustlaboratoriet med ryssjor runt Instön. Eftersom provfisket
bedrivs i nära anslutning till reservatet kan troligtvis resultatet appliceras på
bottnar med samma substrat och djup innanför reservatsgränsen. Vid provfisket runt Instön påträffades flera rödlistade arter såsom torsk (VU), lyrtorsk (CR) och ål (CR).
Marina fanerogamer
Inom området förekommer marina fanerogamer sparsamt. Växtligheten består framför allt av nating. Ålgräs förekommer endast undantagsvis. Marina
fröväxter är beroende av grunda skyddade mjukbottnar för att kunna växa
och bildar en tredimensionell struktur som utgör en viktig livsmiljö för
många arter. Ålgräs täckte tidigare stora delar av bottnarna i Marstrandsskärgården men sedan 1980-talet har arten minskat kraftigt och endast en liten del av denna naturtyp finns nu kvar.
Landmiljöer
Den mest framträdande naturtypen i området är de öppna hällmarker som
ligger i anslutning till kustbandet. Kusthällarna uppvisar den för Bohuslän
typiska zoneringen med blågröna bakterier av släktet Calothrix och saltlav
längst ner mot vattenlinjen. Därefter följer en kal och ganska smal och ”obebodd” bård, och längre upp mot landmiljön finns ett mycket lavrikt samhälle
med många olikfärgade arter av lavar. Kustzonen i området, främst ytterst
på Marstrandsön, är också mycket rik på hällkar av olika typer.
Koöns mest skyddsvärda och artrika naturmiljöer utgörs av ädellövskogar
utmed bergsbranter och i sprickdalar, öppna och trädklädda kulturmiljöer
samt havsstrandängar. I dessa naturtyper förekommer också det största antalet rödlistade arter. De finaste exemplen på strandängar och kustbeten finns
vid Mjölkekilen och utmed vägen mot Halsen samt på holmarna Koholmen,
Halsholmen och Kyrkogårdsholmen. Typiska men krävande arter i gräsmarkerna är smultronklöver, kustarun, jungfrulin, kattfot, ängsstarr (NT) och
loppstarr (VU). Rosenlund är det främsta exemplet med värdefulla trädmiljöer, och här finns ett stort antal gamla och grova ekar med en speciell och
artrik lavflora, till exempel blylav (VU), västlig njurlav (NT), ädelkronlav
(VU) och stiftklotterlav (NT). I Rosenlund har också skalbaggen lövbarkskinnbagge (VU) noterats. Trädmiljöerna kring Carlstens fästning är
också intressanta och den vackra Sankt Eriks park belägen ett par hundra
meter nordväst om fästningen är en mycket värdefull biologisk miljö. Marstrand är en, efter svenska förhållanden, starkt oceanisk miljö vilket avspeglar sig i förekomst av arter som prickstarr (VU), granspira (NT) och bohusfetknopp. Stora delar täcks av blandskogar och barrskogar som vandrat in
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under sen tid. Det handlar om gamla utmarkshedar som växt igen med ljung,
enbuskar, tall, gran och lövsly.
På Koöns nordvästra del finns tre mindre sjöar insprängda i det karga hällmarkslandskapet. Två av dessa, Smörsundsdammen och Södra Käftedammen, håller på att växa igen med vass och kaveldun, men utgör troligen
ett visst värde för det lokala fågellivet. Totalt 136 rödlistade växter och djur
har noterats på Koön och Marstrandsön genom åren, se bilaga 3 F. 75 rödlistade arter bedöms fortfarande förekomma (noterade efter 1980) medan 61
arter har försvunnit. De försvunna arterna är främst sådana som är knutna
till äldre tiders odling och till det gamla och öppna bohuslänska odlingslandskapet.
Kärlväxter
En rad sällsynta kärlväxtarter har dokumenterats från Marstrand, och inte
mindre än 65 rödlistade kärlväxter uppges från området. De allra flesta av
dessa rödlistade arter lever i gränsskiktet mellan människa och natur; och
det handlar om arter som följt med utsäde till åkrarna, som slagit rot i tätortsmiljön och av arter knutna till traditionell hävd som slåtter och bete. Det
finns naturligtvis också rapporter om arter som tillhör den mer orörda naturen, till exempel ostronört (CR) och dvärgbandtång (VU), men de är betydligt färre än kulturmarksarterna. Bland de slåtter- och betesgynnade arterna
kan nämnas låsbräken (NT), kustgentiana (EN), loppstarr (VU), ängsstarr
(VU), granspira (NT) och ljungögontröst (VU). För de förstnämnda saknas
moderna uppgifter medan de sistnämnda förekommer lokalt i rika bestånd.
En annan grupp växter är sådana som växer som ”ogräs” i människans närhet. Det kan röra sig om gamla medicialväxter som lever kvar, eller arter
som spontant men sällsynt dyker upp i åkrar, avskrädeshögar och andra av
människor skapade miljöer. Ett exempel på en sådan växt är bolmört. Bolmört är mycket giftig och extrakt av bolmört har i gamla tider använts mot
allehanda sjukdomar. Fröna kan bevaras i jorden under lång tid och man vet
att bolmörtsfrön varit grobara även efter hundra år. Bolmört förekommer på
ett par ställen i området på platser där omrörning av marken väckt fröbanken till liv. Andra växter av likande slag som tidigare förekommit i området
är vit kattost (VU), kråkkrassing (VU) och åkermadd (EN). Dessvärre finns
inga nyare fynd av dessa arter. En grupp av växter som tilldrar sig ett särskilt intresse i området är de många sällsynta björnbären. Inte mindre än sex
olika rödlistade ”björnbärsarter” har noterats i området. De olika björnbärsarterna har uppstått genom olika hybridiseringar mellan hallon, blåhallon
och apomixis – förökning med obefruktade frön. Den ovanligaste arten av
björnbär, som fortfarande finns kvar i området, är rosenbjörnbär (EN).
Lavfloran
Lavfloran är påtagligt rik i området och många av de i området noterade
rödlistade arterna är lavar. Stora delar av den naturvårdsintressanta lavfloran
är knuten till gamla ädellövträd, hällmarker med rikare berggrund och kulturpåverkade kalkhaltiga grusmarker. Exempel på värdefulla områden med
rik lavflora är Rosenlunds park, ädellövskogsbestånd vid Halsen, Sankt Eriks park och markerna kring Carlstens fästning (ej inom naturreservatet).
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Rosenlunds park är en särskilt lavrik plats och en lång rad rödlistade arter
förekommer eller har förekommit här, till exempel blylav (VU), västlig
njurlav (NT) och ädelkronlav (VU). De två förstnämnda är oceaniska arter,
vilket betyder att de trivs i fuktiga och milda områden nära stora, öppna hav.
Marstrand är också en, efter svenska förhållanden, starkt oceanisk miljö, vilket också avspeglar sig i förekomst av andra arter ur samma växtgeografiska
grupp, till exempel kärlväxterna prickstarr (VU), granspira (NT) och bohusfetknopp. Ett av de mest anmärkningsvärda lavfynden i området är den rikliga förekomsten av västlig silverlav (EN) i den lilla almlunden vid Klockarringen på Koön. Arten förekommer endast på ett fåtal platser i Sverige och
förekomsten på Koön är troligen den rikaste i landet. Älgön och Jörlanda
kyrkogård som är några av de tidigare kända växtplatserna ligger båda inom
några få mils radie från Koön. Arten har observerats växa både på grönstensklippor (Älgön) och på bark av ädellövträd (Jörlanda kyrkogård) (Hultengren & Arvidsson 2003). I almlunden vid Klockarringen observerades
flera stora bålar på såväl sten som bark. Ett annat intressant fynd utgörs av
den egendomliga lilla arten skrynklig skinnlav (VU). Arten är känd från en
handfull lokaler i Sverige, men har enbart noterats på några få platser i sen
tid. Laven växer på ”störd” och lätt kalkpåverkad mark, till exempel på
sluttningar och kring stigar intill gamla murverk. Den förekommer med en
tämligen individrik population på naken kalkrik jord i nära anslutning till
Carlstens fästning (ej inom naturreservatet).
Skalbaggsfaunan
Området består av en typisk bohuslänsk hällmarksmosaik med inslag av
trädbärande eller buskbärande klåvor. I några områden finns äldre lövträd,
men generellt sett är kontinuiteten av äldre träd svag. Bristen på kontinuitet
avspeglar sig i den vedlevande skalbaggsfaunan och inga observationer
(gnagspår eller vuxna djur) av arter knutna till grövre död ved finns från
området. De arter som förekommer är i huvudsak knutna till klenare död
ved och då främst ved från ädellövträd. I några av de besökta delområdena
påträffades rödlistade arter. Ett utgörs av Rosenlund där två rödlistade arter
noterades. Här hittades trägnagaren Grynobius planus (NT) som är en relativt vanlig art på västkusten. Den lever främst i död, vitrötad ved av hassel
och ädellövträd och i detta fall noterades den krypande på en död del av en
äldre ek. Den andra arten som noterades var slät lövbarkskinnbagge (VU).
Fyndet gjordes på en äldre ihålig lind där två individer av skinnbaggen noterades. Lövbarkskinnbaggen är betydligt exklusivare än vad rödlistningskategorin anger. Fyndet i Rosenlund är det andra i landet sedan 1972. Arten är
tidigare funnen i landskapet (Ljungskile 1939 av Anton Jansson). Under
1800- och 1900-talet noterades arten på sex lokaler i Skåne (senast 1972),
på en lokal i Blekinge (plus ett fynd 2008), två lokaler på Öland (senast
1938) och en i Västergötland (Gunnebo, Mölndal 1972). De äldre fynduppgifterna kommer från Carl-Cedric Coulianos. Ett annat område där rödlistade arter noterades var ädellövskogsområdet öster om Halsen på Koöns
sydöstra spets. Området är halvöppet och betat. Här noterades flera arter på
en döende alm och på en ask med döda grenar. Almen håller på att dö av
almsjuka och arten som spridit den är sannolikt mindre almsplintborre, vilken också noterades på trädet. Tillsammans med denna art noterades även
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almsplintvivel (NT). Almsplintviveln, som lever på döda almgrenar, har säkerligen ökat i och med almsjukan. Ytterligare två skyddsvärda arter, brun
tagghalsbagge och vasstandad trädbasbagge (NT), noterades vid ”bankning”
på döda/döende alm- och askgrenar i området. Båda arterna har en tydlig
sydöstlig utbredning i landet och för den bruna tagghalsbaggen var detta det
andra fyndet i Bohuslän. För den vasstandade trädbasbaggen var detta det
första fyndet i Bohuslän och i hela Västsverige. Den bruna tagghalsbaggen
finns i Norge och är där rödlistad som NT medan den vasstandade tagghalsbaggen aldrig är funnen i vårt grannland. De halvöppet stående ädellövträden i området har stort värde för vedlevande skalbaggar och i närområdet
noterades även bålgeting som ofta använder ihåliga träd för att bygga bo i.
Fågellivet
Häckfåglarna på Marstrandsön är de för skärgården typiska arterna, med
hämpling, stenskvätta, skärpiplärka m fl. På fästningen (ej i naturreservatet)
häckar oftast tornfalk. Svart rödstjärt har också häckat där fram till slutet av
1990-talet. Gråsiskan (brunsiskan) har ett gott bestånd, speciellt vanlig vid
"muren". Grågås och vitkindad gås är relativt nyetablerade häckfåglar.
Havsfåglar observeras vid stark västvind och ett svagt sträck passerar vår
och höst, med små tätting- och vadarflockar. Änder och rovfåglar är något
mindre företrädda. Häckfågelfaunan på Koön är relativt rik. Runt Mjölkekilen häckar gravand, rödbena, tofsvipa, större strandpipare, enkelbeckasin,
morkulla, näktergal, rosenfink (VU) och härmsångare tillsammans med vanliga sylvior, hämpling etc. I Mjölkekilen rastar tidvis stora mängder änder i
augusti-oktober och mer sparsamt myrspov och dubbelbeckasin. Bläsand,
smådopping och rörhöna har iakttagits under häckningstid i Smörsundsdammen. I Rosenlunds ädellövskogar påträffas grönsångare, mindre hackspett
(NT), kattuggla m fl arter. I Koöns betesmarker häckar näktergal, rosenfink
(VU) och tidigare även höksångare.
2.3.2 Geovetenskapliga bevarandevärden
Berggrunden i Marstrandsområdet består av en dramatiskt veckad grå sedimentgnejs. Den genomkorsas av en mängd olika ljusa vindlande gångar av
granit och pegmatit. Mörka lager och inneslutningar av svart amfibolit är
också vanliga. Dessa är på en del platser kraftigt vittrade. Berggrunden utgörs av en del av ett nordsydligt stråk med sedimentgnejs (den s k Stora LeMarstrandsgruppen) som sträcker sig från Göteborgs södra skärgård, genom
Bohuslän och vidare in i Norge. Sanden och leran, som bildat bergarten, avsattes ursprungligen på en oceanbotten för ca 1600 – 1560 miljoner år sedan. Materialet (sanden och leran) avsattes ur slamströmmar och floder som
kom från en äldre kontinent (som idag utgörs av berggrunden i östra Sverige) och vulkanöar som reste sig ur det dåtida havet. Även lavor rann ut på
havsbotten och gav upphov till de mörka bergarter (metabasit) som ligger
som band eller linser i sedimentgnejsen. I Marstrandsområdet finns alltså
exempel på de heterogena sedimentgnejser som finns från Göteborg ända
upp till Koster. Spåren efter istiden gör sig påminda överallt i landskapet,
men inte lika påtagligt som i norra Bohusläns ljust rödgula berggrund. Men
även i Marstrandsområdet finns rikligt med glacialt slipade rundhällar med
mjuk stötsida mot norr och tvär och brant plocksida mot söder. Jättegrytor
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finns på ett par platser, till exempel på den södra sidan av Marstrandsön. På
vissa platser där berggrunden är hård och mörk kan man se skärmärken från
istiden. Typiska är de djupa klyftorna eller klåvorna som de också kallas.
Det rör sig om horisontellt stående gångar av bergarter som vittrat ner och
spolats bort. Vackra exempel på sådana klyftor kan man se utmed stigarna
mot Sankt Eriks park på Marstrandsön eller kring Rosenlund. Skärmärken,
bland annat isräfflor i berggrunden, visar att inlandsisen kom från öster när
den bredde ut sig. Området blev isfritt för ca 12 500 år sedan. På sydvästra
sidan av Koön finns i den branta berghällen inhuggna märken som visar
landhöjningen under de senaste 240 åren. Märken finns inhuggna bland annat år 1770 och 1847. Denna information är betydelsefull eftersom den
kopplar samman kulturmiljön och geologin i området på ett bra sätt. Landhöjningen i området är idag drygt 2 mm/år. Området består mestadels av
kalt berg och tunna (< 0,5 m) jordlager på berget. De jordarter som finns ligger i berggrundens sänkor eller svackor. Jordarterna i sänkorna mellan berghällarna består i markytan av lera och sand. Sanden är bildad genom svallning och underlagras därför av lera. I sanden och leran finns skal som gör att
bägge dessa jordarter är kalkhaltiga. Uppe på berghällarna finns små sänkor
som fylls av torv.
2.3.3 Kulturhistoriska bevarandevärden
På Koön och Marstrandsön och några av skären utanför finns inom naturreservatet ett 20-tal kulturlämningar/fornlämningar, se tabell nedan.
På Marstrandsön utmärker sig givetvis Carlstens fästning. Fästningen och
dess omedelbara närhet utgör ett statligt byggnadsminne och ingår inte i naturreservatet. Inte heller ingår staden, som än idag är präglad av den
badortsepok som inleddes kring 1820-talet och som fick sin storhetstid kring
1800-talets slut då Oskar II med övrig societet frekvent besökte ön. På
Marstrandsön finns också talrika inslag som minner om 1800-talets badortskultur. Det handlar om promenadvägar, Sankt Eriks Park, Grottan, planteringar, murar, sittplatser, utsiktsplatser m.m.
Fornlämningar inom naturreservatet enligt utdrag ur Riksantikvarieämbetets (RAÄ) register. Fornlämningarnas lokalisering framgår av bilaga 3 E.
RAÄ-beteckning
Marstrand 1:1
Marstrand 111
Marstrand 14:1
Marstrand 17:1
Marstrand 17:2
Marstrand 19:1
Marstrand 2:1
Marstrand 20:1
Marstrand 21:1
Marstrand 24:1
Marstrand 25:1
Marstrand 26:1
Marstrand 29:1
Marstrand 3:1
Marstrand 30:1

Lämningstyp
Minnesmärke
Fyndplats
Boplats
Röse
Röse
Boplats
Minnesmärke
Fyndplats
Fyndplats
Boplats
Boplats
Fyndplats
Boplats
Minnesmärke
Boplats

Antikvarisk bedömning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Bevakningsobjekt
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
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Marstrand 31:1
Marstrand 4:1
Marstrand 5:1
Marstrand 53:1
Marstrand 54:1
Marstrand 55:1
Marstrand 56:1
Marstrand 57:1
Marstrand 58:1
Marstrand 60:1
Marstrand 61:1
Marstrand 62:1
Marstrand 63:1
Marstrand 64:1
Marstrand 65:1
Marstrand 7:1
Marstrand 70
Marstrand 71
Marstrand 73
Marstrand 74
Marstrand 9:1
OKÄND:104

Fyndplats
Naturföremål/-bildning med tradition
Källa med tradition
Färdväg
Fiskeläge
Naturföremål/-bildning med tradition
Hamnanläggning
Livsmedelsindustri (trankokeri)
Begravningsplats enstaka
Boplats
Boplats
Boplats
Boplats
Fyndplats
Fyndplats
Naturföremål/-bildning med tradition
Förlisningsuppgift
Förlisningsuppgift
Fyndplats
Hamnanläggning
Källa med tradition
Fyndplats
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Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Bevakningsobjekt
Bevakningsobjekt
Bevakningsobjekt
Fast fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Uppgift om
Uppgift om
Fast fornlämning
Bevakningsobjekt
Övrig kulturhistorisk lämning
Fast fornlämning

2.3.4 Friluftslivsvärden
På Marstrandsön finns ett synnerligen väl utbyggt system med promenadvägar, förmodligen ett av de mest omfattande på västkusten så här långt ute i
havsbandet. Statens Fastighetsverk, som äger stora delar av Marstrandsön,
har tillsammans med kommunen nyligen rustat upp en del av dessa, delvis
med lokala naturvårdsbidrag (LONA). På nordvästra Koön har kommunen
genom projektet PromeMare iordningställt ett omfattande system med vandringsleder. Vandringen bjuder på milsvida utblickar mot havet och en sevärdhet där är den numera nedlagda försvarsanläggningen ”Batteri Marstrand”. I Rosenlund och Backudden på nordöstra Koön finns sedan länge
ett omfattande system med strövstigar och promenadvägar. På södra Koön
finns för närvarande inga markerade vandringsleder, men genom reservatsbildningen planeras sådana. Vattnen kring Marstrand är känt som de mest
frekventerade av båtlivet, vilket även inbegriper kajakpaddling. De allmänt
tillgängliga stränderna erbjuder möjlighet till sportfiske, bland annat efter
havsöring. Stränga vintrar kan man med långfärdskridskor ta sig från fastlandet ända ut till Marstrand. Naturreservatet ligger i område av riksintresse
för friluftslivet.
2.4 Övrig bebyggelse och anläggningar
Nordvästra delen av Koön omfattas av skyddsområde för kommunal vattentäkt.
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DEL B – SKÖTSEL
3. Skötsel och bevarandemål
3.1 Indelning av skötselområden
Naturreservatet är indelat i fem stycken skötselområden.
Skötselområdena är:
1. Marina mjuk- och hårdbottnar
2. Marstrandsön
3. Nordvästra Koön med Kråkorna
4. Backudden-Rosenlund
5. Södra Koön med beteslandskapet
Inom varje skötselområde kan en eller flera naturtyper förekomma. I skötselområdena kan det även finnas Natura 2000-naturtyper (se tabell 2). Naturtyperna och Natura 2000-naturtypernas avgränsningar framgår av bilagorna 3B respektive 3C.
3.2 Utgångspunkter för bevarandemål
Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en
beskrivning av hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också
förutsättningarna för den uppföljning som planeras.
3.3 Skötselområden med mål och åtgärder
Skötselområde 1: Marina mjuk- och hårdbottnar
Skötselområde 1
Ler- och sandbottnar 0-10 meter
Ler- och sandbottnar djupare än 10 meter
Grunda hårdbottnar 0 till 30 meter
Summa
Naturtyp
Grus- och stenbottnar
Mjukbottnar (silt/lera 0-6 m)
Mjukbottnar (silt/lera >6 m)*
Klippbottnar (0-30 m)
Sandbottnar (0-10 m)
Sandbottnar (10-20)
Sandbottnar (>20 m)
Ålgräsängar/vegetationsklädd botten** (0,5-8 m)

*Dock ej djupare än 10 meter.
** Med större eller mindre inslag av nating Ruppia.

Areal (ha)

494,2
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Natura 2000-naturtyp
1110 Sandbankar
1140 Blottade ler- och sandbottnar
1160 Stora vikar och sund
1170 Rev

Beskrivning:
Grunda mjuk- och sandbottnar med ett djup av 0 till 10 meter finns framför
allt i de östra delarna av området. Här består botten till största delen av olika
typer av lera. I den västra och nordvästra delen av området består de grunda
mjukbottnarna till större del av ren sand- eller skalsandbottnar. Naturtypen
klassas som Natura 2000-habitatet Sandbankar (1110), Stora grunda vikar
och sund (1160) och Blottade ler- och sandbottnar (1140).
Ler- och sandbottnar djupare än 10 meter förekommer i de västra och nordvästra delarna av reservatet. Huvuddelen av bottensubstratet består av lera,
men sand förekommer där botten grundar upp. Baserat på information från
närområdet består bottenfaunan av arter som är relativt tåliga mot störning. I
de djupare lerbottnarna finns troligtvis höga tätheter av ormstjärnorna
Amphiura filiformis och Amphiura chiajei. Sandbottnarna klassas som Natura 2000-habitatet Sandbankar (1110).
Grunda hårdbottnar finns framför allt i områdets västra till nordvästra del.
Dessa bottnar är vågexponerade och har en väl utvecklad algflora som omfattar arter som är typiska för naturtypen. Här täcks klipporna av kalkinkrustade rödalger som Lithothamnion glaciale och Phymatolithon sp vilka
bildar rosaröda hinnor på berget. Tillsammans med dessa växer även den
buskformade och kalkinrustade korallalgen. Denna art trivs bra i vågexponerade miljöer och växer bitvis i täta bestånd. Bladformiga rödalger som
Phycodrys rubens och Delesseria sanguinea bildar ytterligare ett skikt med
algvegetation ovanför de kalkinkrustade arterna. På hällarna växer också
den stora brunalgen fingertare som kan bli upp till 1,5 meter hög.
Hårdbottnarna klassas som Natura 2000 habitatet Rev (1170).
Bevarandemål:
Arealen av grunda mjukbottnar med god ekologisk funktion och hög biologisk mångfald ska inte minska. Arealen ålgräsängar/vegetationsklädda
grunda bottnar ska inte minska, utan på sikt helst öka. Djursamhället på de
djupare mjukbottnarna ska ha en naturlig struktur där antalet störningståliga
arter inte ökar. Arealen av grunda hårdbottnar med god ekologisk funktion
och hög biologisk mångfald ska inte minska. Arealen av samtliga Natura
2000-naturtyper ska inte minska.
Engångsåtgärder:
Genomföra artinventeringar på ler- och sandbottnar 0-10 meter.
Underhållsåtgärder:
Inga.
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Skötselområde 2: Marstrandsön
Delområden
2.1 Mosaikmarker
2.2 Sankt Eriks park
Summa

Areal (ha)
69,7
1,3
71,0

Naturtyp

Övrig substratdominerad mark/mosaikmark
Lövblandad barrskog
Ädellövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
Damm
Busksnår/bryn
Natura 2000-naturtyp
9020 Nordlig ädellövskog
8230 Hällmarkstorräng*
* Det finns sannolikt arealer med Natura 2000-naturtypen Hällmarkstorräng i området. Naturtypen är
dock mosaikartad och svår att avgränsa.

Skötselområdet består av Marstrandsön med omgivande öar och skär. Området präglas av öppna hällmarker, framför allt närmast havet. I klåvor och
större dalgångar finns mindre skogspartier med olika trädslag. Sankt Eriks
park utgörs av ädellövskog med mycket höga naturvärden. På Marstrandsön
finns ett mycket omfattande nät av stigar och vandringsleder.
Fästningsområdet (statliga byggnadsminnet) ingår inte i naturreservatet och
därför inte heller i denna skötselplan. I anslutning till fästningen finns dock
en intressant lavflora med flera ovanliga arter som förtjänar att omnämnas.
Den mest sällsynta arten är skrynklig skinnlav (VU). Arten har numera enbart några få förekomster i Sverige. Flera intressanta ruderatväxter finns
också i närheten av fästningen. Möjligen har en äldre fröbank väckts till liv
efter röjningar och avbaning av jord vilket skapat den artrika floran. Här kan
man hitta arter som odört, rågvallmo, kornvallmo, opievallmo, bolmört
(NT), vildpersilja, skogslök, skelört och taggsallat.
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Delområde 2.1 Mosaikmarker Marstrandsön
Beskrivning:
Delområdet består av öppna urbergshällar på de yttre delarna av
Marstrandsön. Området har en dramatisk topografi med branter mot både
söder och norr. Rikligt med glaciala formationer förekommer, bland annat
väl utvecklade jättegrytor i södra delen. I mindre klåvor växer vindpinad
skog med främst alm, ask och tall. Inom området förekommer rikligt med
mindre och större vattensamlingar. Området har höga naturvärden. Bland
kärlväxter som finns i området kan nämnas hundtunga, jungfrulin och murgröna. Flikig skinnlav, slanklav och strandskinnlav (NT) är exempel på lavar man kan träffa på. Fjärilsfaunan är tämligen rik med arter som slåttergräsfjäril, svingelgräsfjäril, kamgräsfjäril, hedblåvinge, sandgräsfjäril,
mindre guldvinge, puktörneblåvinge, eldsnabbvinge, påfågelöga och silversmygare (NT). Området genomkorsas av en mängd fina vandringsleder och
är ett mycket populärt utflyktsmål.
På de centrala delarna av Marstrandsön finns mer sammanhängande partier
av olika typer av blandskogar som håller på att kolonisera stora delar av området. Tall och björk är de dominerande trädslagen, men det finns också inslag av alm, ask och bok. I området har omfattande planteringar av framför
allt bok och lärk gjorts i slutet av 1800-talet. Här finns nu lärkträd med imponerande stamomfång, men mycket låga. Marken i området är mestadels
ganska urspolad och saknar i regel inslag av kalk. Detta sätter sin prägel på
floran som är relativt trivial, men bland annat murgröna finns här.
Bevarandemål:
Öppna hällmarker ska täcka >80 % av delområdets yta. Det skall finnas rikligt med öppna dammar och hällkar. Skogsområdena ska inte öka.
Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar. Nedfallna träd tas bort
från vandringsleder och läggs åt sidan.
- För att motverka en långsam igenväxning av området och att skogarna breder ut sig kan på sikt röjningar av buskar och träd behöva genomföras. Även
bränning av ljung och gräs samt gläntröjningar kan då möjligen komma
ifråga.
- Resningar av smådammar om dessa tenderar att växa igen.
- Området kan med fördel betas, helt eller delvis.
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Delområde 2.2 Sankt Eriks park Marstrandsön
Beskrivning:
Delområdet består av ädellövskog av parkkaraktär med mycket höga naturvärden. Området utgörs av en sänka mellan höga bergsryggar. Parken har
skapats genom utdikning och därefter plantering av parkträd. Gläntan i områdets mitt omges av äldre lövträd av främst ek, alm och bok. I anslutning
till det centrala området finns ett antal klåvor som leder in mot områdets
mitt. I klåvorna växer flera gamla ekar, askar och andra ädellövträd. I skötselområdet ingår även näckrosdammen. Kärlväxtfloran är tämligen artfattig,
medan lav- och mossfloran är rikare. På berghällarna växer rikligt med lavar, bland annat bårdlav. En förekomst av västlig njurlav har tidigare noterats men verkar ha försvunnit under senare tid. Ett flertal stigar genomkorsar
området. De mest värdefulla miljöerna för kryptogamer är de äldre träd av
ask, alm och ek som växer utmed stigarna mot Sankt Eriks park, samt bergsluttningarna i klåvorna som leder ner i parken. Lönnlav, smal skinnlav,
savlundlav (VU), slanklav, kustskinnlav (NT), flikig skinnlav och traslav förekommer i området. Sankt Eriks park är en parkanläggning som i början av
1860-talet anlades för Marstrandsbornas förnöjelse i en utdikad dalgång utanför stadsbebyggelsen på Marstrandsöns norra del. I anslutning till parken
fanns en kägelbana, den ännu bevarade Sankt Eriks Grotta och ett omfattande nätverk av promenadvägar över hela Marstrandsön. Initiativtagare till
parken var rektorn för Marstrands Läroverk och riksdagsmannen Gustaf Widell (1815 – 1880). Flera av almarna har angripits av almsjukan och dött och
det finns risk att fler drabbas. Även askskottsjukan kan utgöra ett hot.
Bevarandemål:
Ädellövskog med grova träd och gläntor av historisk parkkaraktär. Arealen
av Natura 2000-naturtypen 9020 Nordlig ädellövskog ska inte minska. Den
öppna ytan i parken ska även i fortsättningen vara öppen.
Engångsåtgärder:
Inga omedelbara, men kan komma att genomföras enligt en särskild plan
som upprättas på initiativ av Statens Fastighetsverk i samråd med förvaltaren. Statens Fastighetsverk ansvarar för åtgärder enligt parkskötselplanen.
Underhållsåtgärder:
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar. Nedfallna träd tas bort
från vandringsleder och läggs åt sidan. Underhåll av vandringslederna utförs
av förvaltaren (Västkuststiftelsen).
- Parkskötsel enligt särskild plan som upprättas på initiativ av Statens Fastighetsverk i samråd med förvaltaren. Statens Fastighetsverk ansvarar för åtgärder enligt parkskötselplanen.
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Skötselområde 3: Nordvästra Koön med Kråkorna
Delområden
3.1 Mosaikmarker och öar
3.2 Dammar (Smörsundsdammen, Norra och Södra Käftedammen
Summa

Areal (ha)
101,3
8,9
110,2

Naturtyp

Övrig substratdominerad mark/mosaikmark
Utmark (hävdad)
Fuktäng
Kärr
Damm
Lövblandad barrskog
Triviallövskog
Vägar, p-plats, hamn mm
Natura 2000-naturtyp
4010 Fukthedar
4030 Torra hedar
8230 Hällmarkstorräng*
* Det finns sannolikt arealer med Natura 2000-naturtypen i området. Naturtypen är dock mosaikartad
och svår att avgränsa.

Nordvästra Koön vetter mot öppna havet vilket till stor del präglar landskapet här. Området domineras av öppna hällmarker och skogsfragment
finns endast i vindskyddade klåvor. Mer sammanhängande skog finns väster
om Smörsundsdammen. Andra större sötvatten är Norra Käftedammen respektive Södra Käftedammen. Ön Kråkorna ligger ca 0,5 km norrut. Stor del
av skötselområdet är skyddsområde för kommunal vattentäkt.
Delområde 3.1 Mosaikmarker och öar nordvästra Koön
Beskrivning:
Området utgörs av ett lokalt starkt kuperat område med branta klippmarker
och öppna hällar mot havet på Koöns nordvästra sida. Hällarna är lavbevuxna och de sparsamma jordtäckta markerna är urspolade och kalkfattiga.
Växtligheten är hedartad och av typerna rishedar och klockljunghedar och
ljunghed. Längre från havet finns stora arealer av mosaikmarker med hällar,
ljunghedar och i vindskyddade klåvor finns mindre skogspartier. Stora delar
av området har sannolikt en historik som betade utmarker som långsamt
växt igen under senare delen av 1900-talet. Här och var finns små kärr och
dammar.
Väster om Smörsundsdammen finns det enda mer sammanhängande skogsområdet på nordvästra Koön. Den östra delen närmast vägen är aspdominerad med flera gamla och senvuxna träd. I närheten finns ett väl utvecklat
klibbalkärr där träden bildat socklar. Inom skogsområdet finns gott om
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grova aspar och klibbalar med flera bohål av hackspettar. Andra arter av intresse här är alticka, stor aspticka (NT), lönnlav samt guldlockmossa.
Längre västerut ökar inslaget av tall och skogen är mer av karaktären lövblandad barrskog.
Kråkorna är helt öppna och starkt exponerade klippöar en liten bit utanför
den norra delen av Koön. Öarna har en egendomligt vittrad berggrund med
många dammar och vattensamlingar. Spillning från fågellivet på öarna har
påverkat floran tydligt. Stinkpadda (VU) uppges från öarna (Jörgen Arvidsson, 2007). Uppgifter finns även om kolonier av fisktärna och fiskmås.
Bevarandemål:
Öppna hällmarker ska täcka >70 % av delområdets yta. Det ska finnas rikligt med inslag av fukthedar i sprickor och minde dalstråk. En mosaik av
hällmarker, ljunghed och skog ska eftersträvas. Arealen av Natura 2000-naturtyperna 4010 Fukthedar respektive 4030 Torra hedar ska inte minska. I
skogsområdet ska det finnas rikligt med gamla träd och död ved.
På Kråkorna ska öppna hällmarker ska täcka >90 % av delområdets yta. Det
ska finnas rikligt med öppna dammar och hällkar. Se även bevarandemål för
stinkpadda (ÅGP).
Engångsåtgärder:
Kartläggning av förekomsten av stinkpadda på Kråkorna.
Underhållsåtgärder:
- För att motverka en långsam igenväxning kan på sikt röjningar av buskar
och träd behöva genomföras.
- Området kan med fördel betas, helt eller delvis under förutsättning att boende utanför naturreservatsgränsen inte påverkas negativt (notera dock
skyddsföreskrifter för skyddsområde för vattentäkt).
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar. Nedfallna träd tas bort
från vandringsleder och läggs åt sidan.
- Grillplatser, vandringsleder, utsiktsplatser, rastplatser tillses regelbundet
och underhålls så de är i gott skick.
- Buskröjningar på Kråkorna kan behöva göras om målen inte uppfylls.
- Resningar av smådammar på Kråkorna vid behov.
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Delområde 3.2 Smörsundsdammen, Norra och Södra Käftedammarna
Beskrivning:
Smörsundsdammen är en näringsrik sjö/damm med tät vegetation av bladvass och bredkaveldun. Smörsundsdammen är en näringsrik och delvis igenväxt sjö. I södra delen av sjön finns kraftig vegetation av bladvass och bredkaveldun. Några mindre hällmarksöar finns spridda i sjön. Objektet hyser
troligen ett rikt fågelliv. Genom dämning vid utloppet har sjön höjts och används idag som vattentäkt. Dammen har ett landskapsekologiskt värde samt
ett stort ornitologiskt värde med häckande smådopping, rörhöna, vattenrall
samt vid två tillfällen bläsand.
Norra Käftedammen är Koöns största vattensamling och utgörs av en sjö
omgiven av hällmarker. Igenväxningen av vass har inte gått lika långt här
som i Smörsundsdammen och Södra Käftedammen och största delen av objektet är öppen vattenspegel. Genom dämning vid utloppet har sjön höjts
och används idag som vattentäkt. Sjön skapar en landskapsmässig variation
och har därför ett landskapsekologiskt värde, och kan även ha ett värde för
den vattenlevande faunan. Rosenbjörnbär (EN) är funnen i anslutning till
dammen.
Södra Käftedammen är en näringsrik och delvis igenväxt vattensamling. I
hela sjön finns kraftig bladvassvegetation Några mindre hällmarksöar finns
spridda i dammen. Objektet hyser troligen ett rikt fågelliv. Genom dämning
vid utloppet har vattenytan höjts och används idag som vattentäkt. Dammen
kan även ha ett värde för den vattenlevande faunan. Sprengelsbjörnbär (NT)
finns i anslutning till dammen. Dammen har ett landskapsekologiskt värde
samt ett visst ornitologiskt värde.
Bevarandemål:
Öppen vattenspegel > 50 %.
Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
Vegetationsröjningar när bevarandemålet inte nås.
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Skötselområde 4: Backudden-Rosenlund
Delområden
4.1 Mosaikmarker och skog vid Backudden
4.2 Skog vid Rosenlund (f d naturreservatet Rosenlund)
4.3 Mark i anslutning till bebyggelse på Backudden
Summa

Areal (ha)
23,9
36,0
1,0
60,9

Naturtyp

Övrig substratdominerad mark/mosaikmark
Utmark (ohävdad)
Damm
Ädellövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
Lövblandad barrskog
Tallskog
Vägar, p-plats, hamn, m.m.
Natura 2000-naturtyp
4030 Torra hedar
9020 Nordlig ädellövskog
8230 Hällmarkstorräng*
* Det finns sannolikt mindre arealer med Natura 2000-naturtypen Hällmarkstorräng i området. Naturtypen är dock mosaikartad och svår att avgränsa.

Skötselområdet omfattar mosaikmarker och skog vid Backudden (delområde 4.1), det gamla naturreservatet Rosenlund (delområde 4.2) samt mark i
anslutning till bebyggelsen på Backudden, bland annat en småbåtshamn
(delområde 4.3). Inom skötselområdet finns merparten av naturreservatets
skogar och de utgörs i huvudsak av ädellövskog med ek som dominerande
trädslag. Sedan lång tid tillbaka finns här ett omfattande nät av stigar och
markerade vandringsleder.
Delområde 4.1 Mosaikmarker och skog vid Backudden
Beskrivning:
På höjderna och närmast havet består marken av mer eller mindre öppna
hällmarker. Hällarna är lavbevuxna och de sparsamma jordtäckta markerna
är urspolade och kalkfattiga. Växtligheten är mosaikartad med ljunghedar,
enstaka tallar och i vindskyddade klåvor finns mindre skogspartier. Delar av
området har möjligen en historik som betade utmarker. Från ”Danska utkiken” har man, som namnet antyder, en vidsträckt utsikt över nejden.
På Backudden finns en väl avgränsad ek-klibbalskog omgiven av branta
klippstup i söder och klippig havsstrand i norr. I de centrala delarna är marken något sumpig. Här växer ett antal mycket grova klibbalar. I beståndets
kanter dominerar grova ekar och enstaka lindar, askar och lönnar. Naturvårdsintressanta arter som påträffats är rosenbjörnbär (EN) kvällsmaskros
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(VU), mussellav, rostfläck, lönnlav, guldlockmossa och svampen ekskinn
(NT). Området är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen.
Sydväst om Backudden, ned mot campingplatsen, finns ädellövskog längs
med en bergsbrant och utmed flera mindre sprickdalar. Marken är delvis
blockrik. Skogen domineras av senvuxna ekar men bitvis finns även inslag
av björk och asp. I de högt belägna sprickdalarna har beståndet karaktär av
krattekskog. Arter som påträffas i dessa skogar är bland annat stor bandmossa (NT), guldlockmossa, glansfläck, rostfläck, grynig lundlav, lönnlav,
traslav och ekskinn (NT). Ett troligt fynd av tvåfläckig praktbagge (VU)
finns också (Bohman & Hultengren, 2007). Stora delar av området är av
Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop respektive område med naturvärde.
Bevarandemål:
Mosaik av hällmarker, ljunghed och skog ska eftersträvas. Närmast havet
och på höjder ska det vara öppna hällmarker. Natura 2000-naturtypen 4030
Torra hedar ska inte minska. Skogen ska bestå av lövskog med många
gamla träd (grova eller senvuxna) och mycket död och murken ved i olika
former. Här och var ska det finnas gläntor/luckor i trädskiktet, lämpligen i
anslutning till vandringslederna.
Engångsåtgärder:
En bänk sätts upp intill minnestavlan för Oscar II, se bilaga 3D:1.
Underhållsåtgärder:
- För att motverka en långsam igenväxning kan på sikt röjningar av buskar
och träd behöva genomföras på hällmarker.
- Området kan betas, helt eller delvis, under förutsättning att boende utanför
naturreservatsgränsen inte påverkas negativt, även om det praktiskt kan vara
svårt att arrangera bete här.
- Vandringsleder/stigar röjs från inväxande sly och buskar. Nedfallna träd
tas bort från vandringsleder och läggs åt sidan. I skogen röjs vandringsleder
från inväxande sly och buskar ca 10 m på vardera sidan av lederna. Här och
var i skogen kan även mindre träd (max ca 10 cm i diameter i brösthöjd) avverkas i anslutning till vandringslederna för att skapa gläntor/luckor och
släppa in solljus. Nedfallna, och eventuellt avverkade, träd tas bort från stigar och läggs åt sidan.
- Vandringsleder/stigar inklusive trappor, spänger, broar, stenlagda gångar
längs havet ska hållas framkomliga och i gott skick.
- Eventuell uppkomst av gran ska röjas bort.
- Minnestavlan för Oscar II ska vara väl synlig.
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Delområde 4.2 Skog vid Rosenlund (gamla naturreservatet Rosenlund)
Beskrivning:
Delområdet omfattar skogsområdena i det gamla naturreservatet Rosenlund.
Det är ett stort sammanhängande område med framför allt lövskogar i dalgångarna mellan hällmarksskogar och den kuperade hällmarksterrängen.
Troligen har det i dalgångarna varit gammal hagmark som växt igen efter
det att bete har upphört. Vegetationen domineras av ekskog. Andra trädslag
som förekommer är bok, lind, fågelbär, asp, björk och hagtorn samt i
buskskiktet hassel, getapel, brakved och olvon. Inplanterad gran, ädelgran
och tall utmärker vissa avsnitt. Granen är på flera ställen starkt angripen av
insekter och röta. Åtskilliga granar och ädelgranar är helt döda. Flera förekomster av idegran finns inom området.
Fältskiktet är delvis av ängstyp. I dalgångarna finns arter som blåsippa,
tandrot, skogssallat, stenbär, kaprifol, getrams, humleblomster, stor käringtand, ängsviol, storven, ängshavre och vitfryle. Mycket framträdande är
ormbunksfloran, framför allt stensötan. Övriga ormbunksarter är träjon,
majbräken och lundbräken.
De största värdena utgörs av ett ädellövskogsområde av parkkaraktär som
ligger i delområdets mitt (Rosenlunds park). I detta område förekommer en
rad rödlistade arter jämte ett stort antal grova ekar av vilka flera är ihåliga. I
den östra delen finns inslag av grova bokar och barrträd. Genom hela beståndet löper flera vägar.
Intill bilvägen från befintlig parkeringsplats vid Rosenlund och fram till
vändplanen finns ett långsmalt, flikigt randlövbestånd bestående av en eller
ett par trädrader med ek och andra ädellövträd. Enskilda träd är grova och
står exponerat. En del av träden har stamskador och är ihåliga.
Naturvårdsintresanta arter som påträffats är bland annat slät fjällav (DD),
glansfläck, rostfläck, grynig lundlav, lönnlav, grön lundlav, stiftgelélav
(VU), blylav (VU), liten kraterlav (NT), mörk kraterlav (NT), dvärgtufs,
strutskinnlav (NT), ädellav (NT), västlig njurlav (NT), mussellav, stiftklotterlav (NT), ädelkronlav (NT) och grå skärelav. Äldre fynd har gjorts av
fransrosettlav, ekskinn (NT), fällmossa, guldlockmossa, silversmygare
(NT), svingelgräsfjäril, slåttergräsfjäril, rovfjäril, sandgräsfjäril, Grynobius
planus (NT) och slät lövbarkskinnbagge (VU).
Bevarandemål:
Ädellövskog ska täcka >75 % av ytan. Gamla träd (grova/senvuxna) ska
gynnas och på sikt öka i objektet. Det ska finnas gott om död ved, både liggande och stående döda träd. Arealen av Natura 2000-naturtyperna 9020
Nordlig ädellövskog och 4030 Torra hedar ska inte minska.
Engångsåtgärder:
Inga.
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Underhållsåtgärder:
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar ca 10 m på vardera sidan av lederna. Här och var kan även mindre träd (max ca 10 cm i diameter
i brösthöjd) avverkas i anslutning till vandringslederna för att skapa gläntor/luckor och släppa in solljus. Nedfallna, och eventuellt avverkade, träd tas
bort från vandringsleder och läggs åt sidan.
- All eventuell uppkomst av gran ska röjas bort. Kommentar: I skötselplanen
för Rosenlunds naturreservat från 1985 anges att all gran ska röjas bort, inte
minst ädelgranar av olika slag. Så har förmodligen inte skett, i alla fall inte
helt och hållet eftersom det fortfarande finns en del gamla och grova granar.
Den skötselinriktning som nu föreslås innebär att gamla grova granar får stå
kvar, men att föryngringen begränsas så att lövträden på sikt gynnas.
- Bilvägarna från vändplanen ned till Backudden respektive Rosenlund går i
relativt väl avgränsade dalgångar. Även dessa dalgångar ska röjas från inväxande sly och buskar så att den ljusöppna ”parkkaraktären” bibehålles.
Samma sak gäller i randlövbeståndet intill bilvägen från befintlig parkeringsplats vid Rosenlund fram till vändplanen.
Delområde 4.3 Mark i anslutning till bebyggelse på Backudden
Beskrivning:
Delområdet omfattar marken som ligger i direkt anslutning till bebyggelsen
på Backudden. Här finns också ett hamnområde och några brygganläggningar liksom en parkeringsplats för boende i området. Området genomkorsas sedan lång tid tillbaka av markerade vandringsleder. Genom arrendeavtal med kommunen har boende i området klippt gräs och häckar samt röjt
buskar för att hålla vandringslederna öppna.
Bevarandemål:
Området, inklusive hamnen med tillhörande pir, ska även i fortsättningen
vara tillgängligt för allmänheten.
Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
- Vandringsleder/stigar röjs från inväxande sly och buskar. I den mån boende i närheten själva vill ombesörja detta, liksom att klippa gräset i anslutning till hamnen och längs stigar i ängsmark, är detta välkommet.
- Vandringsleder/stigar inklusive trappor, spänger mm hålls framkomliga
och i gott skick.
- För underhåll av hamn och bryggor ansvarar inte förvaltaren av naturreservatet.
- Träd som riskerar att falla över parkeringsplatsen får i första hand grenkapas och i andra hand avverkas helt.
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Skötselområde 5: Södra Koön med beteslandskapet
Delområde
5.1 Hävdade öppna betesmarker och vallar
5.2 Mosaikmarker, betesmarker och skog som betas
5.3 Skog som ska restaureras till trädbärande betesmark
5.4 Mosaikmarker och skog som inte betas
Summa

Areal (ha)

24,1
206,0
4,2
15,7
250,0

Naturtyp

Övrig substratdominerad mark/mosaikmark
Havsstrandäng
Hagmark öppen
Utmark (hävdad)
Åker, vall
Fuktäng
Damm
Ädellövskog
Triviallövskog med ädellövinslag
Triviallövskog
Lövsumpskog
Lövblandad barrskog
Tallskog
Vägar, p-plats, hamn, m.m.
Natura 2000-naturtyp

1330 Salta strandängar
4010 Fukthedar
4030 Torra hedar
6230 Stagg-gräsmarker
6270 Silikatgräsmarker
6410 Fuktängar
9020 Nordlig ädellövskog
8230 Hällmarkstorräng*
* Det finns sannolikt arealer med Natura 2000-naturtypen Hällmarkstorräng i området. Naturtypen är
dock mosaikartad och svår att avgränsa.

Detta är det största av de landbaserade skötselområdena och omfattar Koön
söder om landsvägen. Området är till större delen präglat av betesdjur och
de mycket höga naturvärdena är i stor utsträckning en direkt följd av betet.
Betesmarkerna omfattas för närvarande av så kallade åtagandeplaner inom
ramen för miljöersättning, och stödformerna är ”betesmark med särskilda
värden” respektive ”mosaikbetesmark”. Förutsättningarna för båda ersättningsformerna är att naturvärdena är mycket höga och att beteshävd är en
förutsättning för att naturvärdena ska bestå. Betesdjuren går i stort sett fritt i
området (undantaget delområde 5.4) vilket innebär att även marker som inte
omfattas av ovan nämnda ersättningsformer betas. Länsstyrelsen bedömer
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att denna form av betesdrift är lämplig även fortsättningsvis, oavsett om området i framtiden blir föremål för åtagandeplaner eller ej. Mot den bakgrunden är förslaget till skötselområden relativt generellt utformat. Den bärande
principen för naturreservatets skötsel på södra Koön (förutom delområdet
5.4) är att området ska betas.
Delområde 5.1 Hävdade öppna betesmarker och vallar
Beskrivning:
Delområdet består av de gräsytor som inte är att hänföra till mosaikmarker.
Det handlar om såväl utpräglade naturbetesmarker med mycket höga naturvärden som betesmarker på f d åkermark och/eller vall. I båda fallen tillför
markerna stora värden för landskapsbilden.
Vid Mjölkekilen finns en havsstrandäng med mycket värdefull flora. Delar
av ängen är av typen fuktäng. Området betas av nötkreatur och hävden varierar från god till svag. På flera ställen går bergshällarna upp i dagen. Stora
delar av marken är relativt torr med torrängsflora men i den östligaste delen
finns en mindre fuktäng med hög starr- och tågvegetation. Närmast vattnet
finns partier med sältor och tuvor. Mindre ruggar med havssäv växer utmed
stranden. En mindre körväg löper genom området. Arter som påträffats på
strandängarna (eller i området i direkt anslutning) vid Mjölkekilen är bland
annat prickstarr (VU), granspira (NT), västkustarv, engelsk fetknopp (NT)
(150 m NV Klockarringen BF), loppstarr (VU), ängsstarr (VU), ljungögontröst (VU) (FBF), stolt trampört (EN) ”innersta viken Mjölkekilen”
(Gahnertz 2012), darrgräs, vildlin, jungfrulin, kattfot, kustarun, slåttergräsfjäril, silversmygare (NT), kamgräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, mindre
guldvinge, ängssmygare, gravand, rödbena, tofsvipa, större strandpipare, enkelbeckasin, morkulla, näktergal, rosenfink, härmsångare, hämpling (NT),
stenskvätta, flikig skinnlav samt strutskinnlav (NT).
Vid gården Halsen ligger en vackert belägen smal havsstrandäng. I anslutning till gården Björnängen samt Ödegärdet och Gunnardal finns betesmarker på tidigare åkermark. I östra delarna av området, mot Tornviken, finns
dels en havsstrandäng dels en öppen hagmark. En mindre bäck rinner genom området och skapar en variation i fuktighet. Här och var finns buskage
av slån, en, hagtorn och nypon. I dessa områden har bland annat följande arter noterats: sprengelsbjörnbär (NT) (FBF), almorangelav (EN), slanklav,
flikig skinnlav, traslav, dvärgtufs, bårdlav, guldlockmossa, slåttergräsfjäril,
puktörneblåvinge, liten brunbagge (NT), granspira (NT), svinrot, Jungfru
Marie nycklar, vildlin, darrgräs, gullviva och kattfot.
Bevarandemål:
Mjölkekilens och Halsens havsstrandängar ska vara väl hävdade genom bete
och/eller slåtter på 100 % av ytan. Området mot Tornängen ska vara väl
hävdat genom bete och/eller slåtter på minst 75 % av ytan. Arealen av Natura 2000-naturtyperna 1330 Salta havsstrandängar, 6230 Stagg-gräsmarker
och 6410 Fuktängar ska inte minska.
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Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
- Naturbetesmarkerna vid Mjölkekilen, Halsen och mot Tornängen ska hävdas genom årligt bete.
- Betesmarker/vallar vid Björnängen, Gunnardal och Ödegärdet ska hållas
öppna genom årligt bete, slåtter eller åkerbruk.
- Inväxande sly och buskar hålls efter.
Delområde 5.2 Mosaikmarker, betesmarker och skog som betas
Beskrivning:
I delområdet ingår mosaikmark, betesmarker och skog som hävdas genom
bete. Närmast havet är hällarna öppna och mindre buskar finns endast fläckvis och då i form av vindpinade rönnar, getaplar, enar och slånbuskar. På de
kala hällarna finns ofta en tydlig påverkan av gödsling och kalk på grund av
fågelspillning och musselskal. Växtligheten är hedartad och ofta av typerna
rishedar och klockljunghedar och ljunghed. Längre från havet finns större
arealer av mosaikmarker med hällar, ljunghedar. Stora delar av området har
sannolikt en historik som betade utmarker sedan lång tid tillbaka. Närmast
havet är floran typisk för strandnära hällmarker och domineras av skörbjuggsört, trift, blåmunkar, tjärblomster, vit fetknopp och styvmorsviol.
Mellan de öppna hällarna och jordlagret växer gott om kopparbryum och där
kalkhalten är något högre återfinns även flikig skinnlav. På Koön betas mosaikmarkerna idag i första hand av nötkreatur och en stor del av skötselområdet ingår i åtagandeplanen som ”mosaikbetesmark”.
Längst i söder ligger öarna Koholmen, Halsholmen, Kyrkogårdsholmen och
Kvillemansholmen. Detta är utmarksholmar som idag betas av får. Karaktärsarter är bland annat vildlin, kattfot och darrgräs. Marrisp (NT) uppges
också från öarna. I åtagandeplanen klassas betesmarkerna här som ”betesmark med särskilda värden” men har i denna skötselplan redovisats under
”mosaikmarker”.
Delområdet omfattar också de mer eller minde trädbevuxna ytorna på södra
Koön, vilka också ingår av den stora betesfållan. Detta innebär att betesdjur
uppehåller sig även i skogbevuxna delar. Skogarna är av vitt skilda slag,
alltifrån ungskogar som i relativt sen tid etablerats på marker som tidigare
varit öppna, till gammelskog i form av ädellövskogar och senvuxen barrskog i klåvor och dalgångar. Arealmässigt torde ungskogarna dominera.
I anslutning till gården Halsen på sydligaste Koön finns en ädellövskog utmed en hög bergsbrant med mycket höga naturvärden. Beståndet domineras
av ask, alm och ek. Beståndet är sydvänt och kustnära vilket ger ett speciellt
mikroklimat som är både varmt och fuktigt. Här står många gamla grova
ekar, askar och enstaka almar. Flera av almarna har dock dött till följd av
almsjukan. Den östra delen av beståndet betas idag av hästar. Här har påträffats en rad naturvårdsintressanta lavar: grynig lundlav, savlundlav (VU),
stiftklotterlav (VU), grynig lundlav, slanklav, orangepudrad klotterlav (NT),
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grön lundlav, dvärgtufs, bårdlav, grå skärelav (NT). På almar vid gården
Halsen växer mörk kraterlav (NT), almorangelav (EN), kraterorangelav
(VU) och vitskivlav. Tidigare har allékrimmerlav (EN), falsk allékrimmerlav (EN) och broktagel (VU) noterats. Bland kärlväxterna märks tandrot,
lundslok, blåsippa, gullviva och lundslok. Även skalbaggar trivs i denna
miljö, till exempel almsplintvivel (NT), skarptandad trädbasbagge (NT),
Lissodema cursor, Scolytus laevis och Synchita humeralis.
Vid Klockarringen finns en liten (ca 0,2 ha) lövdunge. Dungen består av
gamla almar, enstaka ekar och yngre lönnar nedanför ett område med grönstenshällar. Marken är näringsrik och floran domineras av lundarter så som
vitsippa, gullviva och liljekonvalj. Lövdungen är speciell såtillvida att på ett
antal stenblock och på enstaka träd i centrala delen av området finns en
mycket riklig population av västlig silverlav (EN). Förmodligen den rikaste
förekomsten i hela Sverige av denna mycket sällsynta lav. Hela dungen betas idag av nötkreatur.
Öster om Gunnardal löper en sprickdal som kantas av trädbärande betesmark. Längs med de branta dalsidorna står flera medelgrova och senväxta
ekar. Grova ekar kantar hagmarken. Området har röjts hårt under senare år.
Värdearter här är lönnlav och guldlockmossa. Söder om Gunnardal, i anslutning till bilvägen, finns bård/bryn med betad lövskog nedanför ett högt
bergsstup. Beståndet är varierat och dominerande trädslag är hassel, rönn
och asp men enstaka björkar, ekar och fågelbärsträd finns spridda. Här har
liten brunbagge (NT) påträffats. Vid Tornviken finns en liten kulle med
ädellövskog och inslag av en del grova träd. Här har noterats bl a slanklav,
flikig skinnlav, traslav, dvärgtufs och liten brunbagge (NT).
Bevarandemål:
I huvudsak öppna mosaikmarker med glest busk- och trädskikt (högst ca
10% täckningsgrad). Arealen av Natura 2000-naturtyperna 1330 Salta
strandängar, 4010 Fukthedar, 4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker,
6270 Silikatgräsmarker och 6410 Fuktängar ska inte minska. Generellt gäller att andelen gamla träd (grova/senvuxna) ska gynnas och på sikt öka. Inslaget av död ved och murken ved ska också öka för att gynna insektslivet
och därmed också fågellivet. Arealen av Natura 2000-naturtypen 9020
Nordlig ädellövskog ska gärna öka.
Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
- Området ska hävdas genom årligt bete. På sikt kan även ljunghedsbränning
och röjningar av buskar och träd genomföras.
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar ca 10 m på vardera sidan av lederna. Här och var kan även mindre träd (max ca 10 cm i diameter
i brösthöjd) avverkas i anslutning till vandringslederna för att skapa gläntor/luckor och släppa in solljus. Nedfallna, och eventuellt avverkade, träd tas
bort från vandringsleder och läggs åt sidan.
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Delområde 5.3 Skog som ska restaureras till trädbärande betesmark
Beskrivning:
Ungefär mitt på södra Koön finns två områden vilka så sent som på 1940talet var åkermark (enligt ekonomiska kartan från 1930-40) men som nu har
växt igen helt och hållet med främst asp och björk.
Bevarandemål:
Trädbärande betesmark med ca 20 % krontäckning bestående främst av
ädellöv samt grova aspar och björkar.
Engångsåtgärder:
- Avverka triviallövet, men spara de grövsta björkarna och asparna. Spara i
första hand träden utmed bergbranterna. Spara även hagtorn. Merparten av
avverkat virke bör forslas ut ur naturreservatet, men en del kan läggas upp i
solbelysta lägen för att gynna insektslivet.
- Genom det nordliga delområdet går ett dike som slammat igen. Detta bör
rensas för att bra betesmarker ska kunna återskapas.
Underhållsåtgärder:
- Bete årligen efter restaurering.
- Röjning av sly vid behov.
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar ca 10 m på vardera sidan av lederna. Nedfallna, och eventuellt avverkade, träd tas bort från vandringsleder och läggs åt sidan.
Delområde 5.4 Mosaikmarker och skog som inte betas
Beskrivning:
Området omfattar bergbundna delar och skog i klåvor i området omedelbart
söder om landsvägen samt små öar och skär kring södra Koön som inte betas. På höjderna finns det mer eller mindre öppna hällmarker. Hällarna är
lavbevuxna och de sparsamma jordtäckta markerna är urspolade och kalkfattiga. Söder om brofästet finns en väl avgränsad lövsumpskog med mycket
död ved som sannolikt utnyttjas för födosök av mindre hackspett. Guldlockmossa finns i denna sumpskog.
Bevarandemål:
Arealen av Natura 2000-naturtypen 4030 Torra hedar ska inte minska. Generellt gäller att andelen gamla träd (grova/senvuxna) ska gynnas och på sikt
öka. Inslaget av död ved och murken ved ska också öka för att gynna insektslivet och därmed också fågellivet.
Engångsåtgärder:
Inga.
Underhållsåtgärder:
Inga.
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3.4 Forn- och kulturminnesvård
I naturreservatet finns fornlämningar i form av till exempel boplatser och rösen. Fornlämningarna liksom andra kulturlämningar såsom stengärdsgårdar
och husgrunder frilägges och hålles efter i samband med röjning i de enskilda skötselområdena.
Vid röjningar bör inte röjningsmaterial ligga kvar nära eller i fornlämningar.
Eldning får aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Fornlämningar får inte skadas
i samband med avverkning och utkörning av virke. Förvaltaren bör samråda
med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet vid åtgärder i områden som är mycket
rika på fornlämningar.
4. Friluftsliv
Kartor som visar befintliga och planerade anordningar för besökare redovisas i bilagorna 3 D:1 – 3 D:4.
Bevarandemål:
Det ska finnas ett väl utbyggt system med framkomliga vandringsleder för
besökare. På strategiska platser ska det finnas parkeringsplatser, informationsskyltar, rastplatser m m. Friluftsanordningar ska vara i gott skick.
Engångsåtgärder:
- Ett nytt system med markerade vandringsleder, parkeringsplats och andra
besöksanordningar anläggs på södra Koön i huvudsak enligt vad som framgår av bilaga 3 D:4. På Koön i övrigt, liksom på Marstrandsön, finns redan
system med vandringsleder.
- Informationstavlor ska sättas upp på de platser som är markerade på karta i
bilaga 3 D:1-4. Tavlor kan sättas upp även på andra platser om behov uppkommer. Tavlorna ska utföras enligt svensk standard och Naturvårdsverkets
anvisningar Att skylta skyddad natur. De ska bland annat innehålla karta
över reservatet samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande föreskrifter för allmänheten. En engelsk text eller en engelsk sammanfattning
ska finnas. Informationstavlorna på Marstrandsön utformas i samråd med
Statens fastighetsverk (SFV), med igenkännbar SFV-design samt med släktskap med de övriga skyltar som SFV har satt upp.
- Vid Backudden anläggs en liten rastplats (bänk) i anslutning till minnestavlan för Oscar II, se bilaga 3 D:1.
- Informationsskyltar om tältförbud sätts upp på de aktuella öarna.
Underhållsåtgärder:
- Vandringsleder röjs från inväxande sly och buskar ca 10 m på vardera sidan av lederna. Nedfallna, och eventuellt avverkade, träd tas bort från
vand-ringsleder och läggs åt sidan.
- Besöksanordningarna (vandringsleder/stigar, trappor, spänger, rastplatser,
grillplatser, utsiktsplatser mm) ska ses till regelbundet och underhållas vid
behov.
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5. Gränsmarkering
Reservatets gräns på land ska märkas ut i fält. Gränsmarkeringar ska utföras
enligt Naturvårdsverkets anvisningar ”Att skylta skyddad natur”.
6. Uppföljning
6.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Skötselåtgärder som utförs i reservatet bör dokumenteras av den som utför
åtgärden. Av dokumentationen bör framgå:
• åtgärd
• plats (skötselområde)
• kostnad
• tidpunkt
• utförare
Åtgärder av restaureringskaraktär bör dokumenteras med foto före och efter
åtgärd.
6.2 Uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs.
Uppföljningen ska ske enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. I en särskild uppföljningsplan kommer
målindikatorer att anges. Dessa målindikatorer följs sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i skötselplanen
uppfylls och att skötseln fungerar. Uppföljningen kommer vara en viktig
hjälp för förvaltarens planering av skötselarbetet.
6.3 Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar
att det behövs.
7. Sammanfattning av planerad förvaltning
Tabell 4. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering
inom intervall 1-3 där 1 är högsta prioritet att genomföra.
Åtgärd
Gränsmarkering på land
Nya vandringsleder på södra Koön
Informationsskyltar
Ny p-plats på södra Koön
Bete
Tillsyn/underhåll av vandringsleder
och andra besöksanordningar
Underhållsröjning av vandringsleder
Röjning igenväxningsvegetation
Röjning inväxande gran

Skötselområde
2,3,4,5
5
2,3,4,5
5
5
2,3,4,5

När/intervall
snarast
snarast
snarast
snarast
årligen
vid behov

Prioritet
1
1
1
1
1
1

2,3,4,5
2,3,4,5
4

vid behov
vid behov
vid behov

1
2
2
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Bilaga 3. Skötselplan
2017-10-23

Uppföljning av skötselåtgärd
Bänk vid minnestavla Backudden
Underhållsröjning stenmurar, fornlämningar mm
Artinventering grunda ler/sandbottnar
Underhållningsrensning dammar
Inventering stinkpadda Kråkorna
Röjning dalgångar Rosenlunds park
Avverka triviallöv, sedan bete

alla
4.1
2,3,4,5
1
2,3
3.1
4.2
5.3

efter åtgärd
vid behov

Diarienummer
511-7379-2012

3
3
3

3
3
3
vid behov
3
årligt bete efter 3
avverkning
vid behov
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län, 1-15.
- Skyddsvärda biotoper och värdearter på Koön, Kungälvs kommun. Naturvärdesinventering. Naturcentrum 2009.
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Bilaga 3 D:2

Vandra på Marstrandsön!
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Marstrand grundades i början av 1200-talet
av Norges kung Håkon Håkonsson. 1658
blev Bohusläns svenskt och Carlstens fästning byggdes. På 1850-talet tillkom Södra
Strandverket. Andra utflyktsmål är:
1. Nålsögat, en passage mellan två branta
klippväggar. Den är så smal att du måste gå
på tvären för att ta dig igenom!
2. S:t Eriks park anlades vid 1800-talets mitt
och här finns i dag 19 olika träd- och buskarter. En minnessten från 1862 bär texten
AKTA TRÄDEN, en annan, som liknar en runsten, är rest över parkens grundare Gustaf
Widell.
3. Näckrosdammen, där den sällsynta röda
näckrosen planterats in.
4. I S:t Eriks grotta gömde sig öborna när
Carlstens fästning belägrades av den dansknorske sjöofficeren Tordenskiöld 1719. Här
har man också hittat redskap från forntiden,
kanske från den tid då S:t Eriks grotta låg
vid stranden, för 6 000 år sedan. Landhöjning har gjort att den numera ligger 30 meter
över havet.
5. Offerlunden med ”offerstenen”, ett fantasifullt namn som skapar atmosfär! På den flata
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”offerstenen” syns en ränna, men har den
huggits för att dela stenen – eller för att avleda blod vid offerceremonier?
6. Lotsutkiken ligger 50 meter över havet
och så mycket högre än så är inte ön.
7. Jättegrytan är ett hål som svarvades ner i
berget under istiden. I närheten av jättegrytan finns flera mindre grytor.
Badplatser hittar du på flera ställen. Vid
Södra Strandverket och Båtellet norr om staden finns stränder för barn. Längs leden
runt ön har du flera klippbad att välja på.

Marstrand was originally founded in the
13th century by Norway’s King Håkon
Håkonsson. In 1658 the province of Bohuslän became Swedish and Carlsten Fortress
was built. In the 1850s Södra Strandverket
was added. Other interesting sites are:
1. The Eye of the Needle, a passage between
two steep cliffs. It is so narrow you need to
pass through it sideways.
2. St Erik’s Park was laid out in the mid-19th
century, and today contains 19 different tree
and bush species. A memorial stone, which

500 meter

resembles a rune stone, has been erected in
memory of the park’s founder, Gustaf Widell.
3. The Lily Pond, where the rare Red Waterlily has been introduced.
4. The islanders hid in the Cave when Carlsten Fortress was besieged by the DanishNorwegian naval officer Tordenskiöld in
1719. Ancient implements have also been
found here, perhaps from the time when the
Cave was on the shoreline, 6,000 years ago.
5. The beech forest with “The Sacrificial
Stone”. On the flat “Sacrificial Stone” you
can see a furrow, but was it hewn to split the
stone – or to lead away blood during sacrificial ceremonies?
6. The pilot’s lookout tower is 50 m above
the sea and the island is not much higher.
7. The Giant Cauldron is a hollow that was
gouged into the rock during the ice age.
You can find bathing spots in several places.
At Södra Strandverket and Båtellet north of
the community there are beaches for children. Along the trail that circles the island you
have several places to choose from where
you can bathe from the rocks.
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Marstrandsön är mer än charmiga Marstrand och imponerande
historiska fästningar. Bortom bebyggelsen börjar resten av ön
med inbjudande klippor och vandringsleder. Dessa ser du på
kartan i foldern där du också får tips om utflyktsmål.
Kanske vill du se Jättegrytan och sedan gå vidare förbi Hummernäsan med siktet inställt på ett dopp vid Svarte udde? Eller
utforskar du hellre Grottan, Offerstenen, Nålsögat och avslutar
med Skallens fyr – där Kattegatt möter Skagerrak.
Vandringslederna är under upprustning och fler åtgärder är
på gång. Marstrandsön är en del av Kungälvs kommun som tillsammans med Statens fastighetsverk, SFV, arbetar med att utveckla Marstrandsön – så att du gärna åker dit. SFV förvaltar all
naturmark, Carlstens fästning och Södra Strandverket.
Marstrandsön Island is more than the charm of Marstrand and imposing historic fortresses. Beyond the community lies the rest of the island, with inviting rocks and walking trails. You can see them on the
map in the folder, where you will also see suggested outings.
Perhaps you would like to see the Giant Cauldron and then walk on
past Hummernäsan (The Lobster’s Nose) on your way to a dip in the sea
at Svarte Udde? Or perhaps you would rather explore the Cave, the Sacrificial Stone, or the Eye of the Needle, ending up at the Skull Lighthouse – where Kattegatt meets Skagerrak.
The walking trails are being improved and other work is going on.
Marstrandsön Island is part of Kungälv Municipality, which is working
together with the National Property Board (SFV) to develop the island
– to encourage you to go there. SFV manages all the natural land areas,
Carlsten Fortress and the Södra Strandverket fortification.

Statens fastighetsverk 08-696 70 00 www.sfv.se
Kungälvs kommun 0303-23 80 00 www.kungalv.se
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Grön led
Den gröna leden är lätt att gå och framkomlig med rullstol eller barnvagn. Leden ansluter till stigarna i Rosenlunds naturreservat. Längs leden finns en utsiktsplats med
grillmöjligheter. Utsiktsplatsen ger dig en ljuvlig vy över
Hakefjorden. I backen ner mot campingen finns en tillgänglighetsanpassad sittplats som man når via en liten bro över
bäcken. Här finns möjlighet till skugga på varma sommardagar.
Blå led
Den blå leden går över bergen och på stigar parallellt med
Älgöfjorden. Leden passerar Smörsundsdammen som är
reservvattentäkt för Marstrand. Här har du även möjlighet
att slå dig ner och grilla eller sova över i vårt helt tillgänglighetsanpassade vindskydd. Alla skall kunna ta del av en ljuv
grillkväll med vacker utsikt över Åstol. Nedanför campingen finner du även möjligheter att ta ett friskt havsbad.

Välkommen till underbara Koön i
Marstrand!
I april 2013 inleddes projektet PromeMare, ett
samarbete mellan EU:s Terra et Mare, Kungälvs
kommun och ett flertal lokala aktörer i Marstrand. Målet var att skapa helt unika vandringsmöjligheter här på Koön.

Före projektet PromeMare var mycket av den naturmiljö
du vandrar i otillgänglig och okänd för de flesta. Allt material har burits ut för hand och ett fantastiskt samarbete
mellan människor har gjort det möjligt för Marstrand att
erbjuda våra besökare att få vistas i hänförande miljöer.
Du håller nu i din hand en guide till den fantastiskt vackra kustmiljö som bara Bohuslän kan erbjuda.

Svart led
Den svarta leden bjuder på utmanande bergsterräng och
fantastiska vyer. Vid särskilt svårframkomliga partier finns
trappor och spångar. Leden erbjuder flera utsiktsplatser. En
av dem är lättillgänglig med asfalterad gångstig upp till ett
brett trädäck. På platsen kan du både grilla och ta del av en
360 graders vy över den förtrollande kustmiljön.
Längs svart led ligger också Batteriudden med militära lämningar från Kalla krigets dagar. Här kan du se bland annat
rester av bunkrar och skyttevärn. I väster finner du en helt
unik plats i form av en terrass vänd mot solnedgången. En
ljummen sommarkväll är terrassen fantastisk för en romantisk picknick. Eller varför inte ta med dig familjen på en fika
och beskåda de enorma fartygen som då och då färdas över
Marstrandsfjorden.
PromeMare är delvis finansierat med EU-stöd från

PromeMare
Vandringsleder på Koön
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Bilaga 3E Fornlämningar
Skötselplanekarta
Naturreservatet Marstrand
Kungälvs kommun
2017-10-23

Marstrand 71

Reservatsgräns
Fornlämning_punkt
Fornlämning_yta

Marstrand 14:1
Marstrand 24:1 Marstrand 25:1
Marstrand 70

Marstrand 26:1
Marstrand 19:1

Marstrand 73

Marstrand 17:1
Marstrand 17:2
Marstrand 56:1

Skala (i A3) 1:15 000
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Illustrationskarta till Länsstyrelsens beslut om
naturreservat
enligt 7 kap 4 § miljöbalken

Marstrand 3:1 Marstrand 2:1
Marstrand 5:1
Marstrand 9:1
Marstrand 4:1
Marstrand 7:1

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Marstrand 20:1
Marstrand 60:1
Marstrand 61:1
Marstrand 62:1
Marstrand 63:1
Marstrand 54:1
Marstrand 55:1

Marstrand 1:1
OKÄND:104
Marstrand 111
Marstrand 21:1

Marstrand 29:1
Marstrand 30:1
Marstrand 31:1
Marstrand 65:1

Marstrand 74

Marstrand 64:1

Marstrand 57:1
Marstrand 58:1
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Bilaga 3 F

Förteckning över rödlistade arter
Förteckningen kommer från rapporten Marstrandsön och Koön – förslag till skötselplan för planerat
naturreservat. Naturcentrum 2012.
Förteckningen omfattar även arter som noterats utanför naturreservatet.
Grupp

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

RK

Senast reg.

Alger

Lamprothamnium
papulosum

Status Källa

axsträfse

EN

1892-08-16

Däggdjur

Phocoena phocoena

tumlare

VU

2012-05-20

Fjärilar

Hesperia comma

silversmygare

NT

2012-08-20

Fjärilar

Lycaena hippothoe

violettkantad guldvinge

NT

1800-01-01

†

H. J. D. Wallengren (ADB)

Fjärilar

Pachycnemia
hippocastanaria

mottmätare

EN

1977-09-01

†

C. Källander (ADB)

Fåglar

Alauda arvensis

sånglärka

NT

2012-05-10

Naturcentrum 2012

Fåglar

Apus apus

tornseglare

NT

2012-05-10

Naturcentrum 2012

Fåglar

Bubo bubo

berguv

NT

2004-01-29

P. Strandvik (ADB)

Fåglar

Caprimulgus europaeus

nattskärra

NT

2011-06-19

O. Erlandsson (ADB)

Fåglar

Carduelis cannabina

hämpling

VU

2012-05-17

O. Erlandsson (ADB)

Fåglar

Carpodacus erythrinus

rosenfink

VU

2012-06-02

P. Strandvik (ADB)

Fåglar

Dendrocopos minor

mindre hackspett

NT

2010-04-10

O. Erlandsson (ADB)

Fåglar

Jynx torquilla

göktyta

NT

2005-05-27

P. Strandvik (ADB)

Fåglar

Larus argentatus

gråtrut

NT

2012-06-30

Naturcentrum 2012

Fåglar

Larus fuscus

silltrut

NT

2012-06-30

Naturcentrum 2012

Fåglar

Somateria mollissima

ejder

NT

2012-06-30

Naturcentrum 2012

Fåglar

Sterna sandvicensis

kentsk tärna

EN

1974-01-01

Fåglar

Streptopelia decaocto

turkduva

NT

2012-05-19

Grod/kräldjur

Bufo calamita

stinkpadda

VU

2007-06-10

Kärlväxter

Adoxa moschatellina

desmeknopp

NT

2001-06-23

Kärlväxter

Agrostemma githago

klätt

EN

1914-07-29

†

K.B. Nordström (ADB)

Kärlväxter

Aira caryophyllea

vittåtel

VU

1949-06-05

†

H. Fries (ADB)

Kärlväxter

Anthemis arvensis

åkerkulla

NT

1996-07-27

För. Bohusläns flora

Kärlväxter

Asperugo procumbens

paddfot

NT

1999-07-19

För. Bohusläns flora

Kärlväxter

Blysmus compressus

plattsäv

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Blysmus rufus

rödsäv

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Botrychium lunaria

låsbräken

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Brassica rapa ssp.
campestris

vanlig åkerkål

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Bromus arvensis

renlosta

VU

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Bromus racemosus

ängslosta

EN

1897-06-20

†

O. Sternvall (ADB)

Kärlväxter

Bromus secalinus

råglosta

EN

1891-08-01

†

H. Wijk (ADB)

Kärlväxter

Camelina microcarpa

sanddådra

VU

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Carduus acanthoides

piggtistel

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Carex hostiana

ängsstarr

NT

2012-06-20

Kärlväxter

Carex maritima

bågstarr

EN

1891-07-01

Kärlväxter

Carex paleacea

strandstarr

NT

1996-07-10

För. Bohusläns flora

Kärlväxter

Carex pulicaris

loppstarr

VU

2012-06-20

Naturcentrum AB 2012

Kärlväxter

Carex punctata

prickstarr

VU

1988-08-06

Kärlväxter

Carex vacillans

saltstarr

NT

1918-07-21

†

B. Holmgren (ADB)

Kärlväxter

Chenopodium murale

gatmålla

EN

1948-07-18

†

H. Fries (ADB)

Kärlväxter

Crassula aquatica

fyrling

NT

1900-08-01

†

J. E. Palmér (ADB)

†

E. Adlerz (ADB)
P. Strandvik (ADB)
S. Hultengren

†

Svensk Fågelatlas (ADB)
P. Strandvik (ADB)
J. Arvidsson (ADB)
(Artportalen)
För. Bohusläns flora

Natrcentrum AB 2012
†

H. Wijk (ADB)

FBF/Fries Flora
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Kärlväxter

Dianthus armeria

knippnejlika

EN

1924-08-09

†

A.A. Lindström (ADB)

Kärlväxter

Drymocallis rupestris

trollsmultron

VU

1928-06-24

†

P.-O. Atlestam (ADB)

Kärlväxter

Eryngium maritimum

martorn

EN

1863-07-17

†

A. Wiberg (ADB)

Kärlväxter

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

VU

2010-08-31

Kärlväxter

Euphrasia scottica

skottlandsögontröst

RE

1887-01-01

Kärlväxter

Fraxinus excelsior

ask

VU

2012-10-04

Kärlväxter

Gentianella campestris ssp.
baltica

kustgentiana

EN

1920-08-01

†

Sundstrm (ADB)

Kärlväxter

Geranium bohemicum

svedjenäva

NT

1898-07-17

†

E. Sparre (ADB)

Kärlväxter

Glaucium flavum

strandvallmo

NT

1999-07-19

Kärlväxter

Hyoscyamus niger

bolmört

NT

2012-07-03

Kärlväxter

Hypericum montanum

bergjohannesört

NT

Fries flora

Kärlväxter

Isolepis setacea

borstsäv

EN

1949-09-18

Kärlväxter

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

VU

1916-07-01

Kärlväxter

Lepidium coronopus

kråkkrassing

VU

1957-08-05

Kärlväxter

Limonium vulgare

marrisp

VU

1998-06-28

Kärlväxter

Limosella aquatica

ävjebrodd

NT

2007-08-19

Kärlväxter

Lolium temulentum

dårrepe

RE

1890-07-01

†

A.N. Jonsson (ADB)

Kärlväxter

Lysimachia minima

knutört

VU

1918-08-03

†

B. Holmgren (ADB)

Kärlväxter

Lythrum portula

rödlånke

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Malva pusilla

vit kattost

VU

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Mertensia maritima

ostronört

CR

1864-07-01

†

A.W.Bolander (ADB)

Kärlväxter

Nepeta cataria

kattmynta

EN

1892-09-10

†

C. Stenholm (ADB)

Kärlväxter

Pedicularis sylvatica

granspira

NT

2011-07-10

Kärlväxter

Pimpinella saxifraga ssp.
nigra

sammetsbockrot

EN

1864-07-01

Kärlväxter

Polygonim aviculare ssp.
excelsius

stolt trampört

EN

2012-06-03

Kärlväxter

Radiola linoides

dvärglin

VU

2001-07-17

Kärlväxter

Raphanus raphanistrum

åkerrättika

NT

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Rosa spinosissima

pimpinellros

RE

1898-06-17

†

O. Nordstedt (ADB)

Kärlväxter

Rubus cyclomorphus

hjärtbjörnbär

VU

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Rubus hallandicus

hallandsbjörnbär

NT

1905-08-01

†

J. E. Palmér (ADB)

Kärlväxter

Rubus lamprocaulos

naggbjörnbär

VU

1931-08-04

†

V.V. Åhlund (ADB)

Kärlväxter

Rubus norvegicus

västkustbjörnbär

NT

2009-09-16

T. Mattsson (ADB)

Kärlväxter

Rubus rosanthus

rosenbjörnbär

EN

2010-08-19

T. Mattsson (ADB)

Kärlväxter

Rubus sprengelii

sprengelsbjörnbär

NT

2012-03-27

R. Gahnertz (ADB)

Kärlväxter

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

NT

2000-07-03

För. Bohusläns flora

Kärlväxter

Setaria viridis

kavelhirs

NT

1999-07-19

Kärlväxter

Sherardia arvensis

åkermadd

EN

1947-07-06

†

G. Kjellberg (ADB)

Kärlväxter

Taraxacum litorale

liten kärrmaskros

VU

1914-05-17

†

A. A. Lindström (ADB)

Kärlväxter

Taraxacum maculigerum

fläckmaskros

VU

1924-06-08

†

A. A. Lindström (ADB)

Kärlväxter

Taraxacum praestans

kvällsmaskros

EN

2008-05-21

För. Bohusläns flora

Kärlväxter

Ulmus glabra

alm

VU

2012-10-04

Naturcentrum AB

Kärlväxter

Vicia villosa ssp. villosa

luddvicker

VU

Fries flora

†

FBF/Fries Flora

Kärlväxter

Zostera noltii

dvärgbandtång

VU

1918-08-03

†

B. Holmgren (FBF)

Lavar

Agonimia allobata

slät fjällav

NT

2009-06-01

Lavar

Bacidia incompta

savlundlav

VU

2005-01-28

Lavar

Bryoria bicolor

broktagel

VU

1933-06-11

Lavar

Caloplaca luteoalba

almorangelav

EN

2005-01-28

Naturcentrum AB

Lavar

Caloplaca ulcerosa

kraterorangelav

VU

2005-01-28

Naturcentrum AB

Lavar

Collema furfuraceum

stiftgelélav

NT

1947-06-26

Lavar

Collema nigrescens

läderlappslav

NT

2009-09-25

För. Bohusläns flora
†

G. Hellsing (FBF)
Naturcentrum AB

För. Bohusläns flora
Naturcentrum AB
†

FBF/Fries Flora
H. Fries (ADB)
O. Nordstedt (ADB)

†

K. H. Mattisson (ADB)
För. Bohusläns flora
För. Bohusläns flora

Naturcentrum AB
†

F. W. Lovall (ADB)
FBF
L. Rydén, P. Dahlberg (ADB)

För. Bohusläns flora

Naturcentrum AB
Naturcentrum AB
†

†

G. Degelius (ADB)

G. Degelius & A.H.
Magnusson (ADB)
P. Nolbrant (ADB)
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Lavar

Collema occultatum

skorpgelélav

NT

1920-08-19

†

A. H. Magnusson (ADB)

Lavar

Collema subnigrescens

aspgelélav

NT

1905-02-10

†

O. G. Blomnerg (ADB)

Lavar

Degelia plumbea

blylav

VU

2007-08-22

Naturcentrum AB

Lavar

Gyalecta flotowii

liten kraterlav

NT

1994-10-25

Naturcentrum AB

Lavar

Gyalecta truncigena

mörk kraterlav

NT

1994-10-25

Naturcentrum AB

Lavar

Gyalecta ulmi

almlav

NT

2007-08-22

Naturcentrum AB

Lavar

Leptogium magnussonii

kustskinnlav

VU

2012-07-02

Naturcentrum AB

Lavar

Leptogium palmatum

strutskinnlav

NT

1995-04-27

Naturcentrum AB

Lavar

Leptogium schraderi

skrynklig skinnlav

VU

2012-07-02

Naturcentrum AB

Lavar

Megalaria grossa

ädellav

VU

1995-04-23

Naturcentrum AB

Lavar

Nephroma laevigatum

västlig njurlav

NT

1995-04-23

Naturcentrum AB

Lavar

Opegrapha ochrocheila

orangepudrad klotterlav

NT

2005-01-28

Naturcentrum AB

Lavar

Opegrapha vermicellifera

stiftklotterlav

VU

2005-01-28

Naturcentrum AB

Lavar

Pachyphiale carneola

ädelkronlav

VU

1994-10-25

Naturcentrum AB

Lavar

Parmelina pastillifera

kustsilverlav

EN

2012-07-10

Lavar

Physcia leptalea

fransrosettlav

DD

1947-06-26

†

A. H. Magnusson (ADB)

Lavar

Rinodina colobina

allékrimmerlav

EN

1933-06-11

†

A. H. Magnusson (ADB)

Lavar

Rinodina pityrea

falsk allékrimmerlav

EN

1933-06-11

†

A.H. Magnusson (ADB)

Lavar

Schismatomma decolorans

grå skärelav

NT

1994-10-25

Mossor

Dicranum scottianum

kustkvastmossa

VU

2005-06-05

Mossor

Didymodon acutus

spetslansmossa

DD

1925-07-15

†

C. Jensen (ADB)

Mossor

Grimmia decipiens

kustgrimmia

NT

1913-07-01

†

O. Nordstedt (ADB)

Mossor

Metzgeria conjugata

stor bandmossa

NT

2009-06-01

Mossor

Orthotrichum tenellum

liten hättemossa

RE

1925-07-15

Mossor

Plagiothecium platyphyllum

bäcksidenmossa

NT

2005-06-05

T. Hallingbäck (ADB)

Mossor

Scapania gracilis

blockskapania

VU

2002-09-11

T. Hallingbäck (ADB)

Mossor

Syntrichia laevipila

almskruvmossa

EN

1983-08-15

T. Hallingbäck (ADB)

Skalbaggar

Apion pisi

NT

1998-06-11

B. Carlsson (ADB)

Skalbaggar

Grynobius planus

NT

2012-06-20

Naturcentrum AB

NT

2012-06-20

Naturcentrum AB

vasstandad

Naturcentrum AB

Naturcentrum AB
T. Hallingbäck (ADB)

Naturcentrum AB
†

P. A. Larsson (ADB)

Skalbaggar

Lissodema denticollis

Skalbaggar

Longitarsus reichei

NT

2012-09-13

Naturcentrum AB

Skalbaggar

Magdalis armigera

almsplintvivel

NT

2012-06-20

Naturcentrum AB

Skalbaggar

Orchesia minor

liten brunbagge

NT

2012-09-13

Naturcentrum AB

Skalbaggar

Thanatophilus dispar

NT

1943-07-06

Skinnbaggar

Aneurus laevis

slät lövbarkskinnbagge

VU

2012-06-20

Naturcentrum AB

Storsvampar

Aleurodiscus disciformis

ekskinn

NT

2009-06-01

Naturcentrum AB

Storsvampar

Boletus appendiculatus

bronssopp

NT

1980-01-01

S. Jacobsson (ADB)

Storsvampar

Fistulina hepatica

oxtungssvamo

NT

2007-08-23

Storsvampar

Coltricia cinnamomea

kanelticka

VU

1941-08-09

†

T. Nathorst-Windahl (ADB)

Storsvampar

Geastrum quadrifidum

fyrflikig jordstjärna

NT

1943-08-17

†

F. Karlvall (ADB)

†

T. Nathorst-Windahl

trädbasbagge

†

O. Sjöberg (ADB)

L. Smith (ADB)

Storsvampar

Phellodon confluens

grå taggsvamp

EN

1948-09-24

Storsvampar

Phellodon niger

svart taggsvamp

NT

1941-08-27

Storsvampar

Phellinus populicola

stor aspticka

NT

2009-06-01

Storsvampar

Sarcodon fennicus

bitter taggsvamp

NT

1941-08-09

†

T. Nathorst-Windahl (ADB)

Storsvampar

Trichaster melanocephalus

hårig jordstjärna

NT

1974-01-21

†

S. Sunhede (ADB)

136 arter

†

T. Nathorst-Windahl
(DB)
Naturcentrum AB

61

19 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand - KS2021/0764-2 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand : Länsstyrelsens beslut 2017-10-23 Naturreservatet Marstrand

Bilaga 4. sakägarförteckning
Fastigheter mm

Ägare/innehavare, adress

Marstrand 5:1

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Bröderna Arvidsons Fisk AB
Kyrkogatan 25
440 30 MARSTRAND
Statens Fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM

Byggnad å (Marstrand 5:1)
Marstrand 5:5
Marstrand 6:7

Byggnad å (Marstrand 6:7)
Byggnad å (Marstrand 6:7)

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Rickard Josefsson
c/o Nicklasson
Äspereds Skogsväg 104
424 57 Gunnilse
Agneta Sporsén
Per Thams Väg 19
443 34 LERUM
Bodil Sporsén
Rävekärrsgatan 67
431 33 MÖLNDAL

Byggnad å (Marstrand 6:7)

Byggnad å (Marstrand 6:7)
Byggnad å (Marstrand 6:7)
Marstrand 6:45

Marstrand 6:58
Marstrand 6:59
Marstrand 6:60
Marstrand 6:61

Instön GA:16 vattenledningar mm

Instön 1:33

Torgny Sporsén
Doktor Forselius Gata 14
413 26 GÖTEBORG
Douglas von Sydow
Nybrogatan 79
114 41 STOCKHOLM

Liane Wachtmeister
Fjällskär 1
611 97 STIGTOMTA
Torsby Pastorat
Torsby 170
442 73 KÄRNA
Teliasonera Mobile Networks AB
123 86 FARSTA
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Instöns samfällighetsförening
c/o Noel Cornér
Barlinds Väg 9
442 65 MARSTRAND
Christel Jonason Molinder
August Plyms Väg 22
133 33 SALTSJÖBADEN
Henrik Jonason
Luxgatan 11
112 62 STOCKHOLM
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Marstrand 6:112
Marstrand GA:10 vägar

Marstrand 6:7

Marstrand 6:131

Marstrand GA:13 vägar

Marstrand 6:7

Marstrand 6:106

Marstrand GA:16 vägar
Marstrand 6:7

Marstrand 6:113
Marstrand 6:125

Marstrand GA:25 och GA:26
vattenledningar, reningsverk mm
Marstrand 6:71
Marstrand 6:128

Niclas Jonason
Constantiavägen 17
181 31 LIDINGÖ
Paula Österberg
Liedbergsgatan 3
412 70 GÖTEBORG
Jens Thorsen
Lilla Toftavägen 4
429 31 KULLAVIK
Rosenlunds samfällighetsförening
c/o Jonas Almgren
Marielundsvägen 14
440 30 MARSTRAND

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Göran Carlborg
Majgårdsgatan 17
523 31 ULRICEHAMN
Christine Carlborg
Majgårdsgatan 17
523 31 ULRICEHAMN
Björnängens samfällighetsförening
c/o Peder Wallentin
Box 58
440 30 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Eva-Britt Eriksson
Ögärdet 110
442 66 MARSTRAND
Kenth Eriksson
Ögärdet 110
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Mette Paulin Persson
Thomas Persson
Klockarringen 110
442 66 MARSTRAND
Nicole Smith
Spaldingsstr 188
D-22097 Hamburg
Tyskland
Oscar Smith
Gästrikegatan 8
113 62 STOCKHOLM
Gustaf Krafft
Rosenlundsvägen 40
442 66 MARSTRAND
Peter Fellborn
Prästgårdsgatan 12
412 71 GÖTEBORG
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Marstrand GA:27 vägar mm
Marstrand 6:7

Marstrand 6:71
Marstrand 6:128
Marstrand GA:31 väg
Marstrand 6:7

Marstrand 6:134

Marstrand 6:136
Marstrand 6:138

Marstrand GA:33 vattentäkt
Marstrand 6:134

Marstrand 6:135
Marstrand 6:136
Marstrand GA:34 vattentäkt
Marstrand 6:137
Marstrand 6:138

Marstrand GA:36 mur till vattendamm
Marstrand 6:134

Marstrand 6:136

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Gustaf Krafft
Rosenlundsvägen 40
442 66 MARSTRAND
Peter Fellborn
Prästgårdsgatan 12
412 71 GÖTEBORG
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG

Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Stig Börjesson
Brantgatan 7
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG

Thomas Haraldson
Backuddsvägen 4
442 66 MARSTRAND
Stig Börjesson
Brantgatan 7
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Lars-Erik Wiklund
Styrbordsgatan 16 A
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG

Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG

Stig Börjesson
Brantgatan 7
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
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Rättigheter
Serv 1 1482-1080.1 avlopp
Till förmån för:
Marstrand 6:16
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 2 1482-1080.2 vatten
Till förmån för:
Marstrand 6:17
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 3 1482-11.1 väg

Monika Ström
29 Av Grand Bretagne
98000 Monte-Carlo
Monaco
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Monika Ström
29 Av Grand Bretagne
98000 Monte-Carlo
Monaco
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 4 1482-11.2 parkering
Till förmån för:

Marstrand 6:116

Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 5 1482-11.3 vattentäkt

Lars Holmberg
Båtsmansvägen 6
444 31 STENUNGSUND
Anders Holmberg
Västra Söbacken 66
444 41 STENUNGSUND
Fredrik Holmberg
Västra Strandgatan 11
442 30 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 6 1482-11.4 brygga
Till förmån för:

Marstrand 6:116

Belastar:

Marstrand 6:7

Marstrand 6:60

Lars Holmberg
Båtsmansvägen 6
444 31 STENUNGSUND
Anders Holmberg
Västra Söbacken 66
444 41 STENUNGSUND
Fredrik Holmberg Västra
Strandgatan 11
442 30 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Serv 7 1482-1137.1 väg
Till förmån för:
Marstrand 6:7
Belastar:

Marstrand 6:134

Serv 8 1482-1137.2 byggnad
Till förmån för:

Marstrand 6:134

Belastar:

Marstrand 6:7

Lr1 1482-1270.1 starkström
Till förmån för:
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 8b 1482-1137.3 BYGGNAD
Till förmån för:

Marstrand 6:134

Belastar:

Marstrand 6:7

Lr 2 1482-1317.1 tele
Till förmån för:
Belastar:

Marstrand 5:1

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Vattenfall Eldistribution AB
461 88 TROLLHÄTTAN
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Eva Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
TELIASONERA SKANOVA
ACCESS AB
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Marstrand 5:5
Marstrand 6:7

Lr 3 1482-1432.1 tele
Till förmån för:
Belastar:

Marstrand 6:7

Lr 4 1482-97/50.1 vatten
Till förmån för:
Belastar:

Statens Fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

TELIASONERA SKANOVA
ACCESS AB
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
KUNGÄLVS KOMMUN

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Marstrand 6:135

Thomas Haraldson
Backuddsvägen 4
442 66 MARSTRAND

Serv 10 1482-1137.4 väg
Till förmån för:
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 11 1482-1137.5 byggnad
Serv 12 1482-1137.6 väg

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Till förmån för:
Marstrand 6:136

Belastar:
Marstrand 6:7

Stig Börjesson
Brantgatan 7
426 76 Västra Frölunda
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 13 1482-1137.7 byggnad
Serv 14 1482-1137.8 gångväg
Serv 15 1482-1137.9 vattenledning
Till förmån för:
Marstrand 6:137

Lars-Erik Wiklund
Styrbordsgatan 16A
426 76 Västra Frölunda

Belastar:
Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Serv 16 1482-1137.10 vattenledning, sophus
Till förmån för:
Marstrand 6:138

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:
Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 17 1482-1137.12 utrymme
Belastar:
Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 18 1482-1438.1 brygga och byggnad
Serv 19 1482-1438.2 vattentäkt+ledning
Till förmån för:
Marstrand 6:72

Belastar:
Marstrand 6:7

Göran Rutgersson
Backuddsvägen 3
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 20 1482-1564.1 utrymme
Till förmån för:
Instön GA:16

Se ovan

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:

Serv 21 1482-318.1 vattentäkt
Serv 22 1482-318.2 väg
Till förmån för:

Marstrand 6:125

Belastar:

Marstrand 6:7

Nicole Smith
Spaldingsstr 188
D-22097 Hamburg
Tyskland

Oscar Smith
Gästrikegatan 8
113 62 STOCKHOLM
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Serv 23 1482-375.2 utrymme
Till förmån för:
Marstrand GA:21

Marstrand 6:107:
Anne Katarina Merike Elfvin
23, 8 Éme Avenue
60 260 Lamorlaye
Frankrike
Nils Pontus Elfvin
23, 8 Éme Avenue
60 260 Lamorlaye
Frankrike

Marstrand 6.126
Peter Josefsson
Saltholmsgatan 39
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

Belastar:

Marstrand 6:7
Serv 24 1482-375.3 utrymme
Till förmån för:

Stina Wilson
Saltholmsgatan 39
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Marstrand GA:22

Se Marstrand GA:21

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:

Serv 25 1482-433.1 avlopp
Till förmån för:

Marstrand 6:112
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 26 1482-488.1 väg

Jens Martin Thorsen Lilla
Toftavägen 4
429 31 KULLAVIK
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 27 1482-488.2 vattentäkt
Till förmån för:

Marstrand 6:130

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:
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Serv 28 1482-534.2 parkering
Till förmån för:

Marstrand 6:128
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 29 1482-534.3 byggnad
Till förmån för:
Marstrand 6:71
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 30 1482-534.4 utrymme
Till förmån för:

Peter Fellborn
Prästgårdsgatan 12
412 71 GÖTEBORG
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Gustaf Krafft
Rosenlundsvägen 40
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Marstrand GA:25

Se ovan

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:

Serv 31 1482-534.5 utrymme
Till förmån för:

Marstrand GA:26

Se ovan

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:

Serv 32 1482-802.1 vattentäkt+ledning
Serv 33 1482-802.2 väg
Till förmån för:

Marstrand 6:132

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Marstrand 6:7

Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Belastar:

Serv 34 1482-86/76.1 badhus, gångväg,
brygga
Serv 35 1482-86/76.3 väg
Till förmån för:
Marstrand 6:71
Belastar:

Marstrand 6:7

Gustaf Krafft
Rosenlundsvägen 40
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Serv 36 1482-87/73.1 väg, avlopp
Till förmån för:
Marstrand 6:72
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 37 1482-95/14.4, väg

Göran Rutgersson
Backuddsvägen 3
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 38 1482-95/14.5 avlopp
Serv 39 1482-95/14.6 vattentäkt
Till förmån för:

Marstrand 6:106

Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 40 1482-95/14.9 väg

Eva-Britt Eriksson
Ögärdet 110
442 66 MARSTRAND
Kenth Eriksson
Ögärdet 110
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Serv 41 1482-95/14.10 brygga
Serv 42 1482-95/14.11 gångstig
Till förmån för:

Marstrand 6:108
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 43 1482-96/40.1 väg
Till förmån för:
Marstrand 6:41

Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 44 1482-96/46.1 brygga
Serv 45 1482-96/46.2 brygga
Serv 47 1482IM-2002/12565.1 väg
Serv 48 1482IM-2003/19123.1 väg mm

Peder Wallentin
Halsen 110
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Pål Rangaard
Mittsund 150
442 66 MARSTRAND
Lotta Rangaard
Mittsund 150
442 66 MARSTRAND
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Till förmån för:

Marstrand 6:112
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 46 1482IM-06/21467.1 kraftledning
Till förmån för:

Vänersborg Begonian 10

Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 49 1482IM-2003/31088.1 avloppsanl.
Till förmån för:

Marstrand 6:113
Marstrand 6:125

Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 50 14-IM3-87/20150.1 brunn
Till förmån för:
Marstrand 6:15
Belastar:

Marstrand 6:7

Serv 51 14-IM3-93/7110.1 Dricksvatten mm
Till förmån för:
Marstrand 6:17
Belastar:

Marstrand 6:7

Jens Thorsen
Lilla Toftvägen 4
429 31 KULLAVIK
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 STOCKHOLM
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Mette Paulin Persson
Thomas Persson
Klockarringen 110
442 66 Marstrand
Nicole Smith
Spaldingsstr 188
D-22097 Hamburg
Tyskland
Oscar Smith
Gästrikegatan 8
113 62 STOCKHOLM
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV

Inger Jideteg
Sankte Pers Backe 7
433 31 PARTILLE
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
Monika Ström
29 Av Grand Bretagne
98000 Monte-Carlo
Monaco
Kungälvs Kommun
442 81 KUNGÄLV
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Serv 52 14-IM3-94/2950.1 distributionsledn.
Serv 53 14-IM3-95/13995.1 distributionsled.
Serv 54 14-IM3-96/17968.1 distributionsled
Till förmån för:

Vänersborg Begonian 10

Belastar:

Marstrand 5:5

Grannfastigheter/arrendatorer
Marstrand 6:14
Marstrand 6:8
Arrendator Marstrand 6:7 (sjöbod)

Marstrand 6:18
Marstrand 6:19

Marstrand 6:35
Marstrand 6:36

Marstrand 6:37
Marstrand 6:38
Marstrand 6:40
Marstrand 6:42

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 STOCKHOLM
Statens Fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLM
Tudor AB
Box 7
435 21 Mölnlycke
Per Dencker
Törnrosvägen 16
182 75 Stocksund

Lars Dencker
Värmlandsgatan 38
413 28 Göteborg

Anna Dencker
Eldaregatan 18D
413 15 Göteborg
Maud Rosén
Herrgårdsvägen 23A
445 56 Surte
Cecilia Haraldsson
Brända Berget 23
436 58 Hovås

Fabian Haraldsson
Gibraltargatan 28
412 58 Göteborg
Kristina och Anders Persson
Rosenlundsvägen 22
442 66 Marstrand
Agneta Friberg
Johan i Bönns väg 50
423 50 Torslanda

Elisabeth Friberg
Deragårdsvägen 3
441 91 Alingsås
Irén Devert
Syster Ainas gata 3
413 23 Göteborg
Jenny Björk
Hjälmgatan 4
442 54 Ytterby
Gunilla och Sven-Erik Eriksson
Enerbacksgatan 14
431 66 Mölndal
Björn Holmberg
Södertorpsvägen 7
541 47 Skövde
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Anders Åberg
Malepertsvägen 13
442 66 Marstrand
Cristina Foconi
Marstrand 6:117
Bosse Tingbäck
Malepertsvägen 11
442 66 Marstrand
Annika Hilmersson
Marstrand 6:140
Anders Jonasson
Ögärdet 130
442 66 Marstrand
Yngve Josefsson
Marstrand 6:173
Böneredsgatan 7
425 32 Hisings kärra
Bertil Johansson
Byggnad å Marstrand 6:132
Gunnardalen 110
442 66 Marstrand
Byggnad å Marstrand 6:138 (1217-707-001) Vendela Engblom
Servitut sjöbod, biluppställningsplats
Backuddsvägen 2
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-108
442 66 MARSTRAND
Båtplats+anläggningar intill sjöbod
Marstrand 6:110

Arrendator Marstrand 6:130 (byggnad)
Arrendator Marstrand 6:7 (betesmark)
Arrendator Marstrand 6:7 (betesmark)

Arrendator Pjäsken

Arrendator Marstrand 6:7
Arrendator Marstrand 6:7
Jaktlag
Arrendator Marstrand 6:7 (bikupa)
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-109
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-110
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-111
Arrendator Marstrand 6:7 (badplats)
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-079

Kristina Thunberg
Garnisonsvägen 1
442 66 Marstrand
M och R Josefssons kalvar HB
Box 1
442 19 Marstrand
Peder Wallentin
Halsen 110
442 66 Marstrand
Sportfiskeklubben Svingeln
c/o Claes-Åke Rehnlund
Rimfrostgatan 9
418 40 Göteborg
Marstrands Familjecamping AB
Magnus Gustafsson
Rostockvägen 8
464 62 Brålanda
Marstrands Familjecamping
Annette och Jörgen Hector
Långedalsvägen 16
440 30 Marstrand
Koöns jaktvårdsförening
c/o Henry Josefson
Box 1
442 19 Marstrand
Ingemar Widheden
Hjorthagsgatan 10C
413 17 Göteborg
Eva Johansson
Sten Johansson
Sankt Sigfridsgatan 83 B
412 66 GÖTEBORG
Thomas Haraldson
Backuddsvägen 4
442 66 MARSTRAND
Stig Börjesson
Brantgatan 7
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Backudden AB
Tofta 280
442 75 Lycke

19 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand - KS2021/0764-2 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand : Länsstyrelsens beslut 2017-10-23 Naturreservatet Marstrand

Arrendator Marstrand 6:7 (trädgård)
Nyttjanderättsavtal nr 1217-074-080

Thomas Persson
Klockarringen 110
442 66 MARSTRAND
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Bilaga 5. Sammanfattning av inkomna yttranden över Länsstyrelsens förslag 2013
Den 7 oktober 2013 skickade Länsstyrelsen ut ett förslag till bildande av naturreservatet Marstrand. Ett
30-tal yttranden kom till Länsstyrelsen. Nedan görs en sammanfattning av de synpunkter som framfördes
i yttrandena och på vilket sätt dessa har beaktats i föreliggande nya förslag.
Södra Koön
I förslaget 2013 undantogs ett område på södra Koön från naturreservatet. Området motsvarade ett i
kommunens översiktsplan utpekat område för framtida bostadsbebyggelse. Bland de som lämnade
yttrande rådde det starkt delade meningar om detta undantagsområde.
Kungälvs kommun föreslog i sitt yttrande att ett ca 30 hektar stort område i anslutning till Mjölkekilen
inte skulle ingå i naturreservatet, dvs. utöver det undantagsområde på ca 15 hektar som redan var med i
förslaget till naturreservat. Det motsvarar området för ”tätortsavgränsning” i översiktsplanen. Som motiv
till detta anfördes att Marstrands tätortsutveckling med de bebyggelseområden som beskrivs i
översiktsplanen ska vara möjliga att genomföra samt att syftet med en sådan förändrad gränsdragning är
att en samlad prövning av bebyggelseutveckling och naturvärden ska göras i samband med
detaljplaneprocesser för Entré Marstrand och södra Koön. Marstrands Båtförening, Marstrandsföretagarna
& Co, Göran Rutgersson samt Bosse Tingbäck framförde mer generella synpunkter som går ut på att
naturreservatets omfattning riskerar att försämra möjligheterna framtida bostads- och
verksamhetsområden och därmed Marstrands tätortsutveckling. Marstrandsföretagarna menade att
bostäder som byggs utan direkt kontakt med vatten har störst möjlighet att behålla ett åretruntboende, till
skillnad mot verksamheter som ofta behöver ligga nära vatten och man pekade då på området vid
Mjölkekilen kring nuvarande verksamheter och Eriksberg. Marstrandskajaker AB och Bosse Tingbäck
föreslog att nuvarande campingplats (och kanske även idrottsplatsen) flyttas till södra Koön för att på så
sätt ge möjlighet till nya bostäder.
Å andra sidan menade Björnängens vägsamfällighet, Naturskyddsföreningen i Kungälv,
Kungälvsornitologerna, Peter Strandvik, Stina Wilson & Peter Josefsson, Katarina & Pontus Elfvin,
Richard Josefsson, Peder & Lena Wallentin samt Vivre Josefsson att förslaget att på södra Koön upphäva
befintligt landskapsbildsskydd och lämna ett undantagsområde i naturreservatet för framtida bostäder är
fel. Som motiv till detta anfördes att höga natur- och kulturvärden går till spillo. Vägsamfälligheten
hänvisade bl.a. till Riksantikvarieämbetets rapport om byggnader och bebyggelsemiljöer i kust och
skärgård i vilken de kulturella värdena i det kustnära jordbruket framhålls och att bostäder nära havet i
regel snabbt omvandlas till fritidshus. I det gemensamma yttrandet från Naturskyddsföreningen och
Kungälvsornitologerna framfördes att de värden som Länsstyrelsen avser att skydda genom
reservatsbildningen, dvs. en produktiv marin miljö, ett värdefullt rast- och övervintringsområde för
sjöfågel samt florarika strandängar och kulturmarker, endast kan bevaras om området får ett
sammanhängande skydd. Vidare att södra Koön idag är ett lättillgängligt tätortsnära kustområde där
människor kan vandra, njuta av tystnad, värdefull natur och stora skönhetsvärden och yrkar därför på att
området på södra Koön skyddas i sin helhet. Föreningarna menade att befintligt landskapsbildsskydd ska
gälla i undantagsområdet om det inte kommer att omfattas av naturreservat. Föreningarna pekade på ett
antal andra områden på norra Koön som kan utgöra alternativ för nya bostäder, t.ex. norr om
Marstrandsvägen, sydost om Myren och mellan Eriksberg och Marstrandsvägen som varken omfattas av
reservatsförordnande eller landskapsbildsskydd. Föreningarna inkom senare (2014-09-10) med ett
kompletterande yttrande i vilket bl.a. fynduppgifter för hasselsnok redovisas. Vivre Johansson föreslog att
nya bostäder istället förläggs vid Mittsund-Ögärdet-Gunnardalen.
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Göteborgsregionens kommunalförbund menade att fortsatt planering med det nya naturreservatet som en
planeringsförutsättning kräver en hållbar bebyggelsestruktur som stärker befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik och som utformas så att inte natur-, kultur- och friluftsvärden påverkas negativt på Koön
och Marstrandsön.
Länsstyrelsens kommentar:
Länsstyrelsen hade en nära dialog med företrädare för Kungälvs kommun inför förslaget 2013. Det
gällde inte minst i frågan om exploateringar på södra Koön för nya bostäder visavi landskapsbildsskyddet
och natur-, kultur- och friluftslivsvärdena där. Undantagsområdet i det föreslagna naturreservatet
överensstämde i allt väsentligt med översiktsplanen. Även i övriga delar av Koön var det föreslagna
naturreservatet i allt väsentligt förenligt med översiktsplanen och de områden för framtida bostäder och
verksamheter som där pekas ut. I Länsstyrelsens granskningsyttrande 2011-07-06 över översiktsplanen
bedömdes att synnerliga skäl för att upphäva landskapsbildsskyddet kan föreligga för ett sådant
undantagsområde. Kommunen yrkade emellertid i sitt yttrande över reservatsförslaget 2013, något
överraskande, på att ett betydligt större område på södra Koön inte ska ingå i naturreservatet. Som motiv
till detta anfördes att Marstrands tätortsutveckling med de bebyggelseområden som beskrivs i
översiktsplanen ska vara möjliga att genomföra samt att syftet med en sådan förändrad gränsdragning är
att en samlad prövning av bebyggelseutveckling och naturvärden ska göras i samband med
detaljplaneprocesser för Entré Marstrand och södra Koön. Men även utan en sådan förändrad
gränsdragning pekade kommunen i sitt yttrande på omständigheter som man menade behöver beaktas i ett
beslut om naturreservat med tillhörande skötselplan. Kommunen ansåg således att det behövs ett större
område för infrastruktur än vad som angavs i förslaget, dvs. det område inom naturreservatet där
tillfartsväg, ledningar m.m. som ska försörja det framtida bostadsområdet kan förläggas. Vidare menade
kommunen att det i närheten av ett framtida bostadsområde ska hållas fritt från betesdjur eftersom dessa
kan medföra olägenheter för boende.
Mot bakgrund av de kraftigt divergerade synpunkterna om framtida exploateringar på södra Koön har
Länsstyrelsen valt att inte gå vidare med 2013 års förslag till avgränsning av naturreservatet. Istället har
Länsstyrelsen tagit fram föreliggande nya förslag i vilket hela södra Koön ingår i naturreservatet medan
det föreslagna naturreservatet har minskats på andra ställen, jämfört med 2013 års förslag. Föreliggande
förslag till gränsdragning har tagits fram efter samråd med Kungälvs kommun.

Tältning
I förslaget från 2013 föreslogs förbud mot tältning med undantag för fyra utpekade platser avsedda för
främst kanotister. De föreslagna tältplatserna för kanotister på Kvillemansholmen och Halsholmen är
olämpliga med tanke på betesdjuren där, menade dock Peder och Lena Wallentin. Marstrandskajaker AB
och Bosse Tingbäck menade att förslaget om att i naturreservatet begränsa tältning till enbart fyra platser
är dåligt eftersom besöksnäringen tillsammans med regionen arbetar på bred front för att öka antalet
besökare till vår kust, bl.a. fler kajakpaddlare. Vidare pekade man på risken med förslitning och
nedsmutsning om tältning koncentreras till enbart fyra platser.
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Länsstyrelsens kommentar:
Det föreslagna förbudet mot tältning motiverades med att Marstrand under sommaren är ett mycket
populärt besöksmål vilket innebär risk för tältning i naturreservatet som kan få nedskräpning m.m. till
följd, åtminstone i de delar som ligger närmast tätorten. Nackdelen med ett generellt tältförbud är att bl.a.
kajakpaddlare skulle utestängas från möjligheten att slå upp ett tält för övernattning. Av den anledningen
föreslogs ett undantag från tältförbudet för fyra platser. Syftet var alltså att gagna kanotister m.fl. som
besöker naturreservatet för att uppleva naturen. Länsstyrelsen är dock benägen att instämma i farhågorna
från Marstrands kajaker och Tingbäck om risken med att förslitning och nedsmutsning skulle kunna bli ett
stort problem om tältning koncentreras till enbart fyra platser. Av den anledningen införs inget förbud
mot tältning i föreliggande förslag till naturreservat. När det gäller frågan om tältning visavi betesdjur på
Kvillemansholmen m.fl. öar får den hanteras i annan ordning, och inte genom föreskrifter för
naturreservatet.

Fiske
I förslaget från 2013 föreslogs en föreskrift om förbud att ”bedriva fiske eller annan verksamhet med
redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom
vattenområdet”. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) menade att den föreskriften kan ge upphov till en
osäkerhet då det är svårt att av föreskriften utläsa vilken typ av fiske som avses. Avsikten skulle kunna
vara att förhindra skrapning av musslor, men då bör detta framgå tydligare menade man. HaV ansåg att
man i första hand bör utreda om inte denna typ av fiskereglering bör införas med stöd av
fiskelagstiftningen. Bottentrålning är inte aktuellt i området enligt gällande fiskelagstiftning, enligt HaV.
Sveriges Fiskares Riksförbund och Swedish Pelagic Federation pekade på att vadfiske efter sill och
skarpsill sker i naturreservatet (främst vid Skallens fyr) vintertid. Även om denna fiskemetod knappast
torde skada havsbotten så kan det bli en tolkningsfråga visavi föreskriften. Man föreslog därför att det i
föreskriften klart framgår att det är tillåtet med fiske med vad alternativt att det skrivs att vadfiske endast
får bedrivas på djup större än 10 m.
Länsstyrelsens kommentarer:
I föreliggande förslag är föreskriften utformad så att det tydligt framgår att det är så kallat skrapfiske efter
blåmussla som avses.

Övriga synpunkter. Redovisningen står i bokstavsordning.
Björnängens vägsamfällighet. Stina Wilson & Peter Josefsson, Katarina & Pontus Elfvin, Richard
Josefsson samt Peder & Lena Wallentin har i egna yttranden ställt sig bakom vägsamfällighetens yttrande.
Beträffande undantagsområde för bostäder på södra Koön, se ovan. I övrigt föreslog samfälligheten att
man istället för bostäder på södra Koön anlägger ett naturum.
Länsstyrelsens kommentar: Ett naturum i Marstrands skärgård är en tanke som var uppe diskussion för
ca 10 år sedan. Det är inte omöjligt att frågan kan tas upp igen någon gång i framtiden, men någon
omedelbar koppling till nu aktuellt naturreservat finns inte.
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Exide Technologies (Marstrand 6:14)
Meddelade att fastigheten nås idag av en gångstig. Önskemålet är att bredda denna till en farbar bilväg
och en ansökan om servitut för en sådan ska skickas till kommunen. Idag saknas avgränsning mellan
fastigheten/tomten och den kommunala marken (som föreslogs bli naturreservat, lst anm). Man önskade
att gränsen markeras med något slag av stängsel. Man önskade att få ta bort sly och röja runt
tomten/fastigheten efter tillstånd från fastighetsägaren (Kungälvs kommun). Man önskade vidare få ta ned
några träd som står i tomtgränsen och som riskerar att falla över tomten eller huset. Meddelades att en
avloppsanläggning planeras (saknas idag) och man konstaterade att naturreservatets föreskrift A5 inte
förhindrar det. Slutligen önskade man ha rätt att, om det i framtiden blir aktuellt, gräva ned fiberkabel
fram till huset.
Länsstyrelsens kommentar: Den föreslagna reservatsgränsen har ändrats så att fastigheten Marstrand
6:14 inte längre ingår i naturreservatet.

Föreningen FFV och Börje Magnusson

Yrkade på att Fågelön med närmaste skär och vattenområde ska ingå i naturreservatet med hänsyn till
skyddsvärt fågelliv, se med grön linje avgränsat område på kartan. Föreningen meddelade att det på
Fågelön sedan finns länge en koloni med fisktärnor. Sommaren 2013 häckade 15 par och dessutom 20 par
skrattmåsar samt några par ejder och fiskmås. Föreningen bifogade en rapport ”Översiktlig inventering av
fåglar i planområde på Koön – 2012-06-11” utförd av BioDivers på uppdrag av kommunen.
Länsstyrelsens kommentar: Det område som föreslogs av föreningen är ca 3,5 ha stort. Det ligger helt
isolerat från det föreslagna naturreservatet Marstrand. Det ingår till stor del i befintlig detaljplan, och
naturreservat får inte strida mot detaljplan. Länsstyrelsen bedömer därför att området Fågelön inte ska
ingå i naturreservatet.
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
GR menade att området har höga frilufts- och naturvärden, är tätortsnära samt har betydelse för den
regionala attraktiviteten. Ett naturreservat blir ett sätt att säkra Marstrand som ett regionalt besöksmål
även i framtiden. Vidare anförde GR att möjligheter för kommunen att utveckla Marstrand som ort är
viktigt för Göteborgsregionen som helhet. Fortsatt planering med det nya naturreservatet som en
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planeringsförutsättning kräver en hållbar bebyggelsestruktur som stärker befintlig infrastruktur och
kollektivtrafik och som utformas så att inte natur-, kultur- och friluftsvärden påverkas negativt på Koön
och Marstrandsön. Slutligen menade GR att anläggandet av parkeringsplatser, markerade vandringsleder,
rastplatser och uppsättande av informationstavlor förbättrar områdets attraktivitet lokalt men stärker också
naturreservatet som regionalt besöksmål. Marstrand kan idag enkelt nås med expressbuss från
Göteborg/Kungälv. Av den anledningen är det angeläget att naturreservatet ges en tillgänglighet genom
kollektivt resande och att det för dessa resenärer iordningställs en tydlig och trygg väg mellan hållplats
och entrépunkt för naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Vad gäller avvägning mellan natur-, kultur- och friluftsvärden och
exploateringsanspråk, se ovan under rubriken Södra Koön. Vad gäller tydlig och trygg väg mellan
kollektivtrafik-hållplats och naturreservatet bedömer Länsstyrelsen att detta är relativt väl tillgodosett.
Holmberg, Anders, Marstrand 6:116 (med senare förtydligande)
Meddelade att fastigheten har servitut på tillfartsvägen och att den idag används för allehanda bruk; av
arrendatorn för det jordbruk som bedrivs, för badande, för båtägare, Vattenfall, vandrare, ridande, motion
och annat rörligt friluftsliv. Vi som fastighetsägare och innehav av servitut har hittills betalat allt
underhåll av denna väg med egna medel. De kreatur som idag betar på markerna utgör det största slitaget
på vägen. De trampar ner vägren och dikningar som gör att vägen blir ofarbar. Det är inte försvarbart att
vi ensamma ska stå för underhållskostnaderna för vägen, och om djurhållningen i området ska fortsätta
enligt länsstyrelsens riktlinjer ska länsstyrelsen finansiera underhållet. Länsstyrelsen bör i sina generella
skrifter om dikesrensning säga att kreatur ej får tillåtas att trampa ner dikeskanter. Våra servitut på vägar,
vattenledningar, vattenuttag, bryggor m.m. bör vara med i kartan eller beskrivningen. Detta för att de i
framtiden ej kan misstolkas eller på annat sätt missgynna oss som bor i naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Det extensiva betet på södra Koön innebär att djuren också går på vägar
vilket säkert kan medföra att dikesrenar på sina ställen tar skada av djurens tramp. Även besökare kan
medföra visst slitage, även om det sannolikt är av mindre omfattning. Länsstyrelsen har underhand haft
kontakt med Björnängens vägsamfällighet och då blivit upplyst om att likartade problem ibland
förekommer för den samfällda vägen. Det finns därför anledning till att inom ramen för förvaltningen av
det framtida naturreservatet komma överens om lämplig fördelning av de kostnader som underhållet av
södra Koöns olika vägar medför. Servitut och gemensamhetsanläggningar framgår av
sakägarförteckningen som bifogas beslutet.
Kungälvs kommun
De synpunkter som kommunen framförde på förslaget 2013 vad gäller naturreservatets avgränsning på
södra Koön är den huvudsakliga anledningen till att föreliggande nya förslag tagits fram. Se även ovan
under rubriken Södra Koön. Övriga synpunkter som kommunen framförde på 2013 års förslag redovisas
nedan.
Utveckling av serviceorten Marstrand
Framfördes att förslaget innebär att serviceorten Marstrand blir helt omgärdad av naturreservat och att det
är svårt att förutse vilka behov som kommer att finnas i framtiden för att tätorten fortsatt ska kunna leva
och utvecklas. Det kan exempelvis finnas behov av ny infrastruktur som vi inte känner till idag.
Förhållandet mellan tätortens respektive naturens behov behöver tydligare framgå i reservatsförslaget och
därigenom underlätta vid framtida tillståndsprövningar och för att möjliggöra tätortsutveckling i
framtiden vid behov av samhällsnyttig infrastruktur m.m. Det är viktigt att detta beskrivs i
reservatsförslaget.
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Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen inser att det kan vara mycket svårt att förutse vilka behov av ny
infrastruktur m.m. som av olika skäl behövs i framtiden. Länsstyrelsen bedömer dock att föreskrifterna för
naturreservatet är utformade så att utbyggnad av framtida nödvändig infrastruktur inte påtagligt kommer
att försvåras. Det gäller t.ex. nya kablar och ledningar som efter Länsstyrelsens tillstånd får anläggas.
Området kring väg 168 ingår inte i naturreservatet. Behov av att anlägga helt nya vägar i naturreservatet
föreligger knappast, men om behov trots allt skulle uppkomma i framtiden får det prövas genom en
dispensansökan. Se även i beslutet under rubriken Motivering av beslutet.
Vatten, avlopp och värmepumpar
Framfördes att VA-verket behöver kunna drifta , reparera och underhålla sina anläggningar inom
naturreservatet och eventuellt även anlägga nya som till viss del kan behöva ligga i naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Enligt A-föreskrifterna får efter Länsstyrelsens tillstånd dras fram nya
ledningar. När det gäller underhåll och reparation har gjorts ett förtydligande så att det klart framgår att
befintliga vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningar får underhållas och repareras utan
hinder av föreskrifterna. Vidare har gjorts ett tillägg i C-föreskrifterna med innebörden att motorfordon
får användas utanför befintliga vägar vid underhåll och reparation av befintliga vatten- och
avloppssanläggningar med tillhörande ledningar.
Föreslogs att A-föreskrifterna, och vad där står om tillstånd till enskilda vatten- och avloppsanordningar,
bör kompletteras med värmepumpanläggningar.
Länsstyrelsens kommentar: Har kompletterats enligt förslag.
Konstaterades att vissa fastigheter på Koön som idag har enskilda VA-anläggningar kommer i framtiden
eventuellt att kunna koppla på det kommunala ledningsnätet. Då behöver nya ledningar anläggas inom
naturreservatet. Som alternativ till att koppla på det kommunala VA-nätet kan det bli aktuellt att anordna
gemensamhetsanläggningar inom naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Enligt A-föreskrifterna får efter Länsstyrelsens tillstånd dras fram nya
ledningar. Föreskriften har kompletterats med gemensamhetsanläggningar så att även dylika får
anläggas efter Länsstyrelsens tillstånd.
Planerade fastighetsregleringar
Meddelades att det för Marstrand 6:116, Marstrand 6:128 och Marstrand 6:130 finns planer på mindre
justering av fastighetsgräns liksom att arrendetomter vid Backudden ska avstyckas och att
naturreservatets gräns därför behöver justeras i dessa fall. Meddelades även att dispens från föreskrifterna
för naturreservatet Rosenlund för en parkeringsplats i anslutning till Marstrand 6:138 kommer att sökas.
Länsstyrelsens kommentar: De tidigare arrendetomterna på Backudden är numera avstyckade och
naturreservatets gräns har anpassats till de aktuella fastighetsgränserna. För fastigheterna Marstrand
6:116 respektive Marstrand 6:128 förefaller ingen fastighetsreglering ha skett ännu, men
naturreservatets gräns har ändå anpassats i enlighet med det förslag till utökning av fastigheten som
kommunen redovisade i sitt yttrande över 2013 års förslag. För fastigheten Marstrand 6:130 är dock
utökningen relativt stor, och planeringsläget oklart, varför befintlig fastighetsgräns också utgör
reservatsgräns i föreliggande förslag. Länsstyrelsen har medgivit dispens för parkeringsplatsen vid
Marstrand 6:138.
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Övrigt
Påpekades att A-föreskriften angående byggnad som får uppföras efter olyckshändelse bör kompletteras
med ”eller anläggning”. På så vis innefattas även t.ex. bryggor, kajer och båthamnar.
Länsstyrelsens kommentar: A-föreskriften har kompletterats enligt förslag.
Framfördes att undantagsområdet vid Pjäsken bör utökas så att det även innefattar båtplatserna.
Länsstyrelsens kommentar: Inom naturreservatet finns ett flertal, mer eller mindre extensiva, båtplatser.
Att just båtplatserna vid Pjäsken inte skulle ingå förefaller ologiskt. Undantagsområdet vid Pjäsken har
därför inte utökats i föreliggande förslag.
Framfördes att befintlig väg mellan Smörsundvägen och platån SSO om Pjäsken bör ritas in på kartorna.
Länsstyrelsens kommentar: Vägen har ritats in enligt förslag.
Marstrands Båtförening
De synpunkter som bl.a. föreningen framförde gällande naturreservatets omfattning redovisas ovan under
rubriken Södra Koön, medan övriga synpunkter redovisas nedan.
Camping, husvagnar och husbilar
Framfördes att reglerna för uppställning av husvagnar och husbilar samt för camping måste tydliggöras
och finnas med på de informationstavlor som sätts upp. Meddelades att det idag finns en
informationstavla vid Mittsund som hänvisar all camping på Koön till campingplatsen, men vi har stött på
husvagnar, husbilar och tält på flera andra platser på Koön.
Länsstyrelsens kommentar: Föreskrifter för allmänheten kommer att finnas med på informationstavlorna
för naturreservatet.
Hundar
Påpekades att hundar som besöker naturreservatet måste vara kopplade med tanke på att barnfamiljer och
barngrupper ofta vistas i området. Ett annat motiv är rådjuren som är vanliga på Koön; en hund som får
upp vittring följer gärna spåret och då är det svårt att hålla in en hund som inte är kopplad.
Länsstyrelsens kommentar: I förslag till beslut finns en föreskrift om koppeltvång på södra Koön med
tanke på betesdjuren där. Att föreskriva koppeltvång i övrigt bedöms det inte finnas tillräckligt starka
skäl till. I sammanhanget kan dock erinras om paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar
och katter: ”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras
från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under
sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.”
Halsenkanalen (kanal/vattendrag/dike mellan södra Koön och Halsholmen)
Framfördes att Halsenkanalen bör underhållas så att kajaker och mindre roddbåtar kan passera och bör
därför ingå i skötselanvisningarna för naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Redan i 2013 års skötselplan stod att ”kanalen vid Halsen ska rensas från
vegetation vid behov så att kanalen är farbar med kajak/kanot”. I föreliggande förslag har även Aföreskrifterna kompletterats i detta avseende.
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Gångbro
Påpekades att med en gångbro (hängbro) vid ”dämmet” mellan Kilholmarna och Klockareringen så ökar
tillgängligheten till södra Koön. Förutom en hängbro behöver då stenpiren från P-platsen vid Mjölkekilen
över till Kilholmen rustas upp.
Länsstyrelsens kommentar: I A-föreskrifterna anges att en bro får anläggas efter Länsstyrelsens tillstånd
(Länsstyrelsen planerar dock inte att bygga en bro). Den aktuella stenpiren ligger inte inom det
föreslagna naturreservatet.
Skötsel och underhåll
Framfördes att det är viktigt att ansvaret för skötsel och underhåll för vandringsleder m.m. som
PromeMare iordningställt klargörs mellan Länsstyrelsen och kommunen. Vidare visar erfarenheterna av
kommunens bristande skötsel av Rosenlunds naturreservat på behovet av en aktiv och tillförlitlig
leverantör av skötsel och underhåll av det nya utökade naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Förvaltningen (skötseln) av naturreservatet ska ske i samråd med bl.a.
kommunen och, på Marstrandsön, Statens fastighetsverk.
Parkeringsplatser för besökande
Påpekades att då det utökade naturreservatet tillsammans med projektet PromeMare kommer att locka fler
besökare så finns behov av ytterligare P-platser i anslutning till naturreservatet.
Länsstyrelsens kommentar: P-platser särskild avsedda för naturreservatets besökare planeras på tre
platser. Om detta inte visar sig vara tillräckligt får frågan om ytterligare P-platser utredas.
Information till besökande
Informationstavlor bör sättas upp på fler platser, t.ex. vid infarten (väg 168) till Koön vid befintlig
informationstavla, vid P-platser och vid infartsvägar till området. Det gäller även populära naturhamnar
som Engelsmannen, Kråkorna och viken väst om Smörsundsudden. På informationstavlorna bör det
finnas en karta samt framgå det regelverk som gäller för besökare liksom information om allemansrätten.
Texten ska översättas till engelska, tyska, flamländska och franska. Förslagsvis samarbetar Länsstyrelsen
med projekt PromeMare om skyltarna över Koön. Motsvarande information bör också finnas på Internet.
En folder bör också tryckas upp och finnas tillgänglig på hotellen och turistbyråerna.
Länsstyrelsens kommentar: Informationsskyltar vid väg 168 samt vid naturhamnarna vid Engelsmannen,
Kråkorna och väster om Smörsundsudden har tagits med i förslaget. Informationstavlorna utförs enligt
standard, vilket bl.a. innebär en karta, information om natur och kultur samt vilka föreskrifter som gäller
för allmänheten. En engelsk översättning finns alltid, ibland även tysk. Mycket sällan fransk och/eller
flamländsk, och knappast heller i detta fall. Information om länets naturreservat finns på Internet.
Foldrar kommer sannolikt att tryckas upp, men några långgående planer för detta är inte framtagna än.
Marstrandsföretagarna & Co (MFCO)
De synpunkter som bl.a. Marstrandsföretagarna framförde gällande naturreservatets omfattning redovisas
ovan under rubriken Södra Koön, medan övriga synpunkter redovisas nedan.
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Leder och anordningar behöver regelbunden tillsyn
Påpekades att det under senaste året har vandringsleder renoverats/färdigställts. Finansiering för städning
och upprätthållande av standard är viktig. Det finns också behov av tydliga spelregler för besökare.
Länsstyrelsens kommentar: De aktuella vandringslederna kommer att ingå som en del i naturreservatets
besöksanordningar. Förvaltningen ska göras i samråd med bl.a. kommunen. Föreskrifter för allmänheten
kommer att anges på informationstavlor, tillsammans med annan information.
Nya parkeringslösningar behövs
Problemet med parkering får inte underskattas, menade företagarna. Att hantera den ojämna
besökstillströmningen är en utmaning. En möjlig lösning är samordning mellan kommunen och
innehavare av båtuppläggningsytor, så att dessa ytor under den intensiva sommarperioden reserveras för
parkering. För parkeringar med lite längre avstånd till tätorten borde man kunna upprätta shuttletransport.
Länsstyrelsens kommentar: En förhoppning är att naturreservatet kommer att locka till sig besökare även
under den normalt minst besöksintensiva perioden på Marstrand och då finns förutsättningar att
befintliga och planerade P-platser kommer att räcka till. Men parkeringsbehovet kommer sannolikt att
öka under semesterperioden och då kan möjligen den lösning som Marstrandsföretagarna föreslår vara
värd att pröva av kommunen och berörda verksamhetsinnehavare.
Ge båtfolket möjlighet till expansion
Påpekas att man ser stora möjligheter att kunna ta emot ännu fler båtar i Marstrand och också skapa ett
båtliv med miljöprofil. Fler spolplattor och fler ramper skulle erbjuda vettiga alternativ för dem som har
sin båt på trailer. Vi stöder också Båtföreningen och dess arbete för hur en expansion av Marstrands hamn
kan genomföras i samklang med ett blivande naturreservat.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att det för att skapa ett båtliv med
miljöprofil generellt behövs fler spolplattor och sjösättningsramper för dem som har sin båt på trailer.
Detta som ett alternativ, eller i alla fall ett starkt komplement, till fler permanenta båthamnar.
Marstrandskajaker AB
De synpunkter som bl.a. Marstrandskajaker AB framförde gällande naturreservatets omfattning redovisas
ovan under rubriken Södra Koön och gällande tältning hänvisas till rubriken Tältning ovan medan övriga
synpunkter redovisas nedan.
Tillgänglighet/unikt
Påpekades att det i underlaget påvisas att området är unikt, något som vi ifrågasätter. Visst finns det delar
som är svåra att hitta på andra ställen, men att detta skulle rättfärdiga att vi försvårar för människor att
komma intill vårt område motsätter vi oss.
Länsstyrelsens kommentar: Generellt innebär naturreservatet att tillgängligheten för besökare ökar.
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Skötseln
Innan naturreservatet bildas måste det säkras pengar för framtida skötsel och underhåll.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen erhåller årliga anslag för skötsel av naturreservaten. Att i
förväg avsätta en särskild pott för naturreservatet Marstrand kan därför svårligen göras.
Naturskyddsföreningen i Kungälv & Kungälvsornitologerna
De synpunkter som bl.a. föreningarna framförde gällande naturreservatets omfattning redovisas ovan
under rubriken Södra Koön.
Oceana
Framförde att naturreservatet ett steg i rätt riktning för att uppnå regionala miljömål och internationella
överenskommelser i form av sammanhängande nätverk av marina skyddade områden enligt konventionen
för biologisk mångfald, HELCOM och OSPAR. Det bör övervägas att utöka naturreservatet med
områdena kring Brandholmen där bl.a. den känsliga hästmusslan samt ålgräs finns. Vidare finns i
Marstrands yttre skärgård viktiga hårdbottenhabitat med hög artrikedom som t.ex. områdena kring
Dörjeskär. En utökning som även omfattar dessa områden bör i ett senare skede övervägas. (Oceana
dokumenterade de ovan nämnda områdena sommaren 2013.)
Länsstyrelsens kommentar: Arbete pågår med att, bilda naturreservatför andra delar av Marstrands
skärgård. De synpunkter som Oceana för fram kommer då att beaktas.
Rutgersson, Göran
Framförde synpunkter gällande naturreservatets omfattning, se ovan under rubriken Södra Koön.
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
SGU gav i sitt yttrande förslag på några kompletteringar i de beskrivande texterna i skötselplanen.
Länsstyrelsens kommentar: De beskrivande texterna i skötselplanen har åtgärdats enligt SGU:s förslag.
Sjöfartsverket
Sjöfartsverket upplyste om att naturreservatet berör ett antal farleder varav två är allmänna. De är
klassade för ett max djupgående och det bör i undantagen stå något om att Sjöfartsverket får
underhållsmuddra till fastställt djup om det i framtiden skulle behövas. Vidare att Sjöfartsverket äger
Utkiken uppe på Marstrandsön. Eftersom den är strategiskt placerad hyrs idag ut plats för diverse
teknikutrustning till olika företag. Utrustningen försörjs med kabel och ledningar som är nedgrävda i den
stig som går till Utkiken. Utöver de redan föreslagna undantagen beträffande underhåll av befintliga
kablar m.m. bör det finnas möjlighet att sätta upp ny utrustning på Utkiken som kräver ny matning från
hamnen. Slutligen noterade Sjöfartsverket att de föreslagna undantagen omfattar såväl verkets underhåll
av som anordnande av eventuella nya fyrar eller andra sjösäkerhetsanordningar.
Länsstyrelsens kommentar: I undantagen från föreskrifterna har införts att Sjöfartsverket får
underhållsmuddra farleder till fastställt djup. När det gäller nedgrävning av eventuella nya
kablar/ledningar till ny utrustning på Utkiken får detta enligt föreskrifterna göras efter tillstånd av
Länsstyrelsen.
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Statens fastighetsverk (SFV)
SFV upplyste om att man utöver Carlstens fästning och Södra Strandverket, som är statliga
byggnadsminnen, även förvaltar det markområde på Marstrandsön som ingår i det föreslagna
naturreservatet. Detta område har förutom stora naturvärden också viktiga kulturhistoriska värden som
måste beaktas.
SFV:s synpunkter på 2013 års förslag till beslut
• SFV kan ibland ha behov av upplag för underhållsändamål vid fästningen även utanför det statliga
byggnadsminnet. Föreskrift A.4 bör därför kompletteras med att det även ska vara tillåtet för SFV att
ha upplag för sådant material som hör till fästningen underhåll.
• Ett undantag mot förbudet att inplantera växter (föreskrift C.5) bör finnas för Sankt Eriks Park.
• Beskrivningen av naturreservatet bör kompletteras med de talrika inslagen av 1800-talets
badortskultur i form av promenadvägar, Sankt Eriks Park, Grottan, planteringar, murar, vilplatser,
utsiktsplatser m.m.
Länsstyrelsens kommentar: Föreskrift A 4 har kompletterats enligt förslag. Undantag från förbudet att
inplanera växter har införts för Sankt Eriks Park. Inslagen av 1800-talets badortskultur omnämns i den
beskrivande texten och även i föreskrifterna.
SFV:s synpunkter på 2013 års förslag till skötselplan
• Beskrivningen av naturreservatet bör kompletteras med de talrika inslagen av 1800-talets
badortskultur (se ovan)
• På Marstrandsön bör vandringslederna beskrivas som promenadvägar istället för strövstigar. Det bör
också stå att SFV nyligen rustat upp en del av promenadvägarna.
• Även för delområde 4.2 bör det som underhållsåtgärd stå att bete kan komma ifråga.
• Att den centrala delen av Sankt Eriks Park (delområde 4.3) tillkommit ”genom avverkning av yngre
skog” är missvisande. Parken har skapats genom utdikning och därefter plantering av parkträd. Den
omfattande döden av almar p.g.a. almsjukan bör kommenteras; ytterligare almar kan förväntas dö
inom de närmaste åren. Även askskotsjukan som utgör ett akut hot mot askarna bör omnämnas.
• Utöver ”Nordlig ädellövskog” som bevarandemål för Sankt Eriks park bör det finnas ett mål för
parken som historisk miljö.
• Det bör stå att såväl engångsåtgärder som underhållsåtgärder i Sankt Eriks park ska utföras enligt en
särskild plan. Det kan under årens lopp bli aktuellt med en rad olika engångsåtgärder.
• Informationstavlorna på Marstrandsön bör utformas i samråd med SFV, med igenkännbar SFVdesign samt med släktskap med de övriga skyltar som SFV nyligen har satt upp.
• Delområdet 4.3 Sankt Eriks park bör göras något större så att det även omfattar näckrosdammen.
Länsstyrelsens kommentar: Skötselplanen har ändrats enligt förslag i samtliga punkter ovan.
Framtida förvaltning av naturreservatet
Det är viktigt att lämpliga former för samverkan upprättas mellan Länsstyrelsen/Västkuststiftelsen, SFV
och kommunen.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen instämmer och återkommer i frågan efter det att
naturreservatet blivit gällande.
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Strandvik, Peter
Framförde synpunkter gällande naturreservatets omfattning, se ovan under rubriken Södra Koön.
På ön Kråkorna finns/fanns kolonier av fiskmås och fisktärna, vilket bör omnämnas i beskrivningen.
Länsstyrelsens kommentar: Beskrivningen i skötselplanen av Kråkorna har kompletterats enligt förslag.
Sveriges Fiskares Riksförbund & Swedish Pelagic Federation
Se ovan under rubriken Fiske.
Sällskapet Sankt Erik
Sällskapets synpunkter på 2013 års förslag till beslut
• Föreskrift A5 bör utformas så att det är tillåtet att efter medgivande av förvaltaren sätta upp bänkar
eller soffor och fästa dessa i mark eller berg. Likaså ska det vara tillåtet att borra i berg vid renovering
av befintlig bänk eller soffa.
• Det bör vara tillåtet att anordna traditionsenlig påskeld vid fästningen.
• Föreskrift C5 bör utformas så att det finns möjlighet att, efter medgivande av förvaltaren, plantera
träd och växter i S:t Eriks park i enlighet med ursprunglig tradition. Även att gräva upp befintliga
växter i samband med nyplantering.
• I S:t Eriks park har ursprungligen funnits en kägelbana. Möjlighet bör finnas att åter anlägga en
kägelbana eller plats för annan markbunden sport, t.ex. boule.
•
Länsstyrelsens kommentar: Undantag från föreskrift A 5 har införts enligt förslag. Föreskrifterna utgör
inget hinder för påskeld vid fästningen. Föreskrift C 5 har kompletterats enligt förslag (se även Statens
fastighetsverk ovan). Enligt föreskrift A 1 får efter Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnad eller
anläggning som tillgodoser det allmänna friluftslivets behov. En boulebana torde då kunna inbegripas i
detta.
Sällskapets synpunkter på 2013 års förslag till skötselplan
• Beskrivningen av S:t Eriks park anger inte närmare bevarandevärden. I parken har tidigare funnits en
kägelbana, en scen, och en s k vattenkiosk (bod för försäljning av drycker). Lämningar av scenen
finns kvar och det vore önskvärt att kunna använda/uppföra en enklare scenanläggning för att bevara
ursprungstanken med S:t Eriks park. Parken och dess byggnader utgjorde typiska inslag från 1800talets badkultur.
• Det bör i beskrivningen anges att parken tillskapats genom utdikning och plantering av parkväxter.
• P.g.a. almsjukan bör det finnas möjlighet att återplantera parkträd och andra växter.
• Den öppna ytan i parken bör även fortsättningsvis hållas öppen genom röjning av sly, klippning av
gräns och liknande åtgärder.
• Fler bänkar/soffor bör kunna placeras ut vid lämpliga platser efter medgivande av förvaltaren av
naturreservatet.
• Vid S:t Eriks grotta har man eldat och grillat under alla år och det bör vara tillåtet även i
fortsättningen.
• Informationstavlor och skyltar för naturreservatet bör layoutmässigt utformas i enlighet med SFV:s
befintliga tavlor och skyltar. Förutom sedvanlig information om naturvärden bör informationen även
kunna innehålla historiska fakta och uppgift om kringliggande vyer.
• Skötselområdet S:t Eriks park bör även omfatta Näckrosdammen och området kring denna.
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Länsstyrelsens kommentar: Enligt föreskrift A 1 får efter Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnad eller
anläggning som tillgodoser det allmänna friluftslivets behov. En enklare scenanläggning torde då kunna
inbegripas i detta. Skötselplanen har kompletterats så att den öppna ytan i parken även fortsättningsvis
hålls öppen. Beträffande bänkar m.m., se ovan ang föreskrift A 5. Föreskrifterna utgör inget hinder för att
elda och grilla vid Grottan. I övrigt, se kommentarerna över yttrandet från Statens fastighetsverk.
Thunberg, Christina (Marstrand 6:130)
Undrade var exakt P-platsen på södra Koön för besökare ska anläggas, och menar att idyllen med privata
vägar kommer att exploateras samt att P-plats m.m. för reservatets besökare blir ett ingrepp i miljön.
Vidare ställdes frågor om ny tillfartsväg m.m. till planerat bostadsområde på södra Koön eftersom den
skulle komma att hamna i närheten av den egna fastigheten. Slutligen påpekades att det intill den egna
tomten finns en soptipp. Här slängde Koö-bor och Marstrandsbor förr i tiden flaskor, skrotbilar, cyklar
m.m. och att soptippen ovillkorligen måste städas bort.
Länsstyrelsens kommentar: Den planerade P-platsen ska ligga ungefär 100 m söder om infarten till
Gunnardalen. Tillfartsväg är inte längre aktuell i föreliggande förslag till beslut. Vad gäller bortstädning
av soptippen ansvarar i första hand den som orsakat nedskräpningen, i andra hand markägaren, som i
detta fall torde vara kommunen.
Tingbäck, Bosse
De synpunkter som bl.a. Tingbäck framförde gällande naturreservatets omfattning redovisas ovan under
rubriken Södra Koön och, vad gäller tältning, under rubriken Tältning. Övriga synpunkter redovisas
nedan.
Påpekade att Marstrand har ojämn besökstillströmning och många kommer med bil. Parallellt med
inrättandet av reservatet måste reserveras lämpliga parkeringsytor. Lämpligt vore ett samarbete med
Ringens Varv och använda deras hallar och ytor vid Eriksberg för högsäsongsparkering.
Länsstyrelsens kommentar: En förhoppning är att naturreservatet kommer att locka till sig besökare även
under den normalt minst besöksintensiva perioden på Marstrand och då finns förutsättningar att
befintliga och planerade P-platser kommer att räcka till. Men parkeringsbehovet kommer sannolikt att
öka under semesterperioden och då kan möjligen en lösning som Tingbäck föreslår vara värd att pröva
av kommunen och berörda verksamhetsinnehavare.
Framförde att spelregler för reservatets besökare måste kommuniceras genom en kombination av
klassiska skyltar, infoblad och ständigt förändrade applikationer för mobila enheter. Vidare att medel för
naturreservatets skötsel måste garanteras.
Länsstyrelsens kommentar: Allmänheten kommer att upplysas om aktuella föreskrifter genom åtminstone
klassiska skyltar, infoblad och Internet. Mer osäkert är det med mobila lösningar. Länsstyrelsen erhåller
årliga anslag för skötsel av naturreservaten. Någon garanti för att skötseln av naturreservatet Marstrand
till 100 procent ska göras enligt skötselplanen alla år kan därför inte lämnas. Men ambitionen är
naturligtvis den.
Wallentin, Peder
Se ovan under rubriken Tältning.
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Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall upplyste om att man har flera anläggningar/kraftledningar inom det föreslagna naturreservatet.
Kommunen och Vattenfall har avtalat om att flytta befintlig 20 kV luftledning. Koncessionsansökan för
ett alternativ där luftledningen grävs ner utmed väg 168 har lämnats in till Energimarknadsinspektionen
för beslut. I samband med att den kabeln tas i drift ska luftledningen raseras.
Vattenfall yrkade på följande:
• full tillgång till ledningarna med dess tillhörande delar. Vattenfalls personal och entreprenörer skall
bl.a. kunna ta sig fram med alla för ändamålet anpassade fordon för att utföra erforderliga drift- och
underhållsåtgärder utan att tillstånd eller anmälan erfordras.
• rätt att för all framtid bibehålla elektrisk ledning med tillbehör såsom stolpar, stag, linor samt jordtag
och övriga säkerhetsanordningar för luftledningens bibehållande.
• rätt att fälla för luftledningen hinderliga eller för dess säkerhet farliga träd och buskar.
• rätt att utföra erforderliga markarbeten vid drift och underhållsåtgärder.
• rätt att inom området ta för ledningens anläggande och bibehållande erforderlig sten, vilken inte
upplagts för särskilt ändamål.
• rätt att uppföra ny luftledning eller markkabel eller till luftledningen tillhörande delar i befintlig
ledningsgata.
Länsstyrelsens kommentar: Inget av det Vattenfall anför torde möta några hinder genom naturreservatets
tillkomst.. Utan hinder av föreskrifterna för naturreservatet får motorfordon användas vid underhåll och
reparation av befintliga kablar och luftledningar och farliga träd får avverkas. Vidare får befintliga
luftledningar, efter samråd med Länsstyrelsen, grävas ned och helt nya ledningar grävas ned efter
tillstånd från Länsstyrelsen.
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Bilaga 6. Inkomna synpunkter föreläggande/remiss 2017
Namn/organisation
Kungälvs kommun

Havs- och vattenmyndigheten

Fortifikationsverket
Försvarsmakten
SGU
Trafikverket
Kustbevakningen

Synpunkter
1.Kommunen ser positivt på att det nu finns en överenskommelse mellan
kommunen och Länsstyrelsen om reservatsgränserna.
2.Kommunen ser positivt på att Länsstyrelsen/Västkuststiftelsen blir
förvaltare och ser fram emot fortsatt samverkan om att utveckla områdets
natur- och friluftsvärden.
3.Eftersom gränserna har justerats från remissen 2013 har många av
kommunens synpunkter blivit inaktuella. Övriga synpunkter har
Länsstyrelsen beaktat i det nya förslaget.
4.Undantag (punkt 1) från föreskrift A7 (förbud att borra, spränga, gräva,
schakta etc) bör kompletteras med åtgärder/anläggningar för vattentäkten.
5.Formuleringen ”gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp” bör
ändras till ”gemensamma anläggningar för vatten och avlopp”.
6.Tabell 4 i skötselplanen bör kompletteras med ”tillsyn och underhåll av
vandringsleder och övriga besöksanordningar”.
7.Kommunen önskar en dialog med Länsstyrelsen för att diskutera om
skötselplanen ska kompletteras med fler av de befintliga anordningarna vid
Backudden.
8.Kommunen önskar en fortsatt dialog med Länsstyrelsen om övertagandet
av skötselansvar för vandringsleder mm, samt eventuell bro över
Mjölkekilen. Prome Mares ledsystem ligger bara delvis inom reservatet,
vilket gör att en särskild dialog behövs kring samordning av skötsel mm.
1.HaV tillstyrker förslaget och anser att det är positivt att områdets
värdefulla miljöer skyddas. Naturreservatet Marstrand motsvarar kriterierna
för marina reservat och utgör ett gott exempel på sådant som bidrar till ett
sammanhängande nätverk av marina, skyddade områden.
2.Föreskrift A3 (förbjudet att anlägga ny brygga, kaj, båthamn eller
bojförtöjning) bör kompletteras med en bifogad karta som visar nuvarande
anläggningar.
3.HaV välkomnar en framtida utökning av reservatet för att skydda
värdefulla marina miljöer och arter i anslutande område.
Fortifikationsverket har ingen pågående verksamhet eller aktiva fastigheter
inom området och har därför inget att erinra.
Försvarsmakten har inget att erinra.
SGU konstaterar att de synpunkter som framfördes vid remissen 2013 har
blivit tillgodosedda och har därför inget ytterligare att tillägga.
Trafikverket har inget att erinra mot förslaget.
Kustbevakningen har inget att erinra mot förslaget.

Länsstyrelsens ställningstagande
4.Föreskriften kompletteras enligt yttrandet.
5.Formuleringen ändras enligt yttrandet.
6.Tabellen kompletteras enligt yttrandet.
7.Kompletteringar i skötselplanen har gjorts.
8.Länsstyrelsen och kommunen har påbörjat en dialog kring
skötseln av PromeMare-anläggningarna. Eventuell bro över
Mjölkekilen får hanteras på sedvanligt sätt av berörda
myndigheter.

2.Länsstyrelsen saknar uppdaterat underlag för att kunna ta
fram en karta över alla befintliga bryggor, bojförtöjningar
mm.
3.Länsstyrelsen arbetar aktivt med bildandet av
naturreservatet Marstrands skärgård, som omfattar stora
marina områden i direkt anslutning till naturreservaten
Marstrand, Klåverön, Älgön, Tofta och Nordre Älvs
estuarium samt naturvårdsområdet Nordön.
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Bilaga 6. Inkomna synpunkter föreläggande/remiss 2017
Statens Fastighetsverk

Swedish Pelagic Federation

Naturskyddsföreningen i
Kungälv

1.SFV konstaterar att merparten av deras ändringsförslag vid remissen 2013
har omhändertagits.
2.Föreskrift A12 (tillståndsplikt för underhållsmuddring) bör skrivas ihop
med föreskrift A7 (förbud att muddra).
3.Föreskrift C1 (förbud att använda motordrivna fordon) innehåller undantag
i samband med underhåll av ledningar/kablar. Under undantag från Cföreskrifterna (punkt 8) står nästan samma sak.
4. Föreskrift A6 (förbud att anordna upplag): Det bör vara tillåtet för SFV,
eller den SFV utser, att efter samråd med Länsstyrelsen ordna upplag för
sådant material som tillhör fästningen och avser underhållsåtgärder.
5.Föreskrift A9 (förbud att ta bort döda träd och vindfällen): Det bör vara
möjligt för förvaltaren att ta bort stormfällda träd, som kan orsaka problem
för säkerhet, estetik och framkomlighet, särskilt på Marstrandsön.
6.På Marstrandsön bör vandringlederna beskrivas som promenadvägar.
7.Ansvarsfördelningen avseende skötselåtgärder för SFV
De tillstyrker förslaget och anser att processen har gått rätt till, att fiskets
åsikter har hörsammats. Förslaget påverkar inte det pelagiska fisket. De
anser att det inte finns något biologiskt mervärde att i framtiden förbjuda
pelagiskt fiske inom reservatet.
1.Naturskyddsföreningen anser att det är glädjande att det tidigare hålet på
södra Koön nu är borttaget, samt att båtuppläggning inte tillåts på södra
delen av Mjölkekilen.
2.Föreningen yrkar på att Mjölkekilen samt stränderna upp mot
Marstrandsvägen och grusvägen till södra Koön ska ingå i naturreservatet.
3.Förbud mot båtuppläggning bör även gälla norra stranden.

Skanova

Skanova har kablar i luft, mark och vatten inom området och behöver ha
möjlighet att underhålla befintliga kablar, byta ut dem mot likvärdiga kablar,
gräva ner luftkablar i marken, utföra kvistning i ledningsgator, byta stolpar
mm.

SFPO (Sveriges Fiskares
Procentorganisation)

SFPO konstaterar att de synpunkter som framfördes vid remissen 2013 har
blivit tillgodosedda och har därför inget att erinra.

2.Länsstyrelsen har skilt på föreskrifter som är förbjudna,
dvs åtgärden kräver dispens, och de som är tillåtna efter
tillstånd från Länsstyrelsen. Därför är förbud mot muddring
och tillståndsplikt för underhållsmuddring två olika
föreskrifter.
3.På första stället gäller det undantag för alla sorters kablar
och ledningar. Punkt 8 gäller underhåll, trädsäkring,
nedgrävning av luftledningar.
4.Föreskrift A6 kompletteras med detta undantag.
5.Alla skötselåtgärder som förvaltaren utför är undantagna
från föreskrifterna. Det är alltså tillåtet för förvaltaren att ta
hand om stormfällda träd på stigar etc.
6.Ändringen görs i beslut och skötselplan.
7.Ansvarsfördelningen har förtydligats i beslut och
skötselplan.

2 och 3.Sedan remissen 2013 har Länsstyrelsen i samverkan
och dialog med kommunen kommit överens om
naturreservatets avgränsning. Ytterligare utökning är därför
inte aktuellt. Mjölkekilen och dess norra stränder omfattas
numera av strandskyddsbestämmelser, och Länsstyrelsen
bedömer att detta utgör tillräckligt skydd för naturvärdena i
området.
Föreskrifterna kompletteras. Undantag från föreskrifterna
finns redan för underhåll, reparation och trädsäkring av
befintliga luftledningar och kablar. Nedgrävning av
befintliga luftledningar får göras efter samråd med
Länsstyrelsen. Vid åtgärder i vatten, t ex underhåll, utbyte
av kablar i vatten ska kontakt tas med Länsstyrelsens
vattenavdelning, då det kan vara tillstånds- eller
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken.
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Bilaga 6. Inkomna synpunkter föreläggande/remiss 2017
Peder Wallentin (Marstrand
6:108, arrendator betesmark
Marstrand 6:7)

FFV

1.Han har önskemål om att några utpekade rastplatser för kanotister på öarna
söder om Koön flyttas, för att undvika problem för hans betesdjur.
2.Han anser att det bör vara restriktioner för tältning på Halsholmen,
Kvillmansholmen och Koholmen, för att undvika problem för hans
betesdjur, i första hand tältförbud på öarna, i andra hand tältförbud 15/41/10, i tredje hand begränsningar på Halsholmen.
3.Han föreslår en mindre ändring av vandringsleden på södra Koön.
Föreslagen sträckning går nära en gammal brunn som ofta hålls öppen och
används som vattenkälla åt djur.
1.FFV yrkar att samtliga relevanta delar i deras yttranden från remissen
2013 beaktas.
2. Deras förslag om utvidgning av naturreservatet från 2013 har utökats till
att omfatta båda Galgholmarna, Kvarnholmen, Kilholmen, Badholmen och
Fågelön så det händer samman med det föreslagna skyddade området.

Lars Dencker (Marstrand 6:8)

1.Han vill att reservatsgränsen ändras intill hans fastighet, så att gränsen går
vid gångvägen från campingen ner till badplatsen, på västra sidan om
bäcken så att bäcken ingår i reservatet.
2.Han anser att mer naturmark på norra Koön bör ingå i reservatet.

Isabella Engblom (Marstrand
6:138)

Av sakägarförteckningen framgår att det till fastigheten Marstrand 6:138 hör
servitut för väg, vattentäkt och vattenledning. Däremot saknas uppgift om att
de boende även har del i sophuset vid vändplan och servitut för en sjöbod
som tillhör fastigheten.

Kent och Eva-Britt Eriksson
(Marstrand 6:106)

1.Den föreslagna parkeringen på södra Koön bör placeras i direkt anslutning
till reservatets yttergräns, inte inne i reservatet, för att minska belastning och
slitage.
2.Publik tillgänglighet på enskilda vägar inom reservatet kommer medföra
ökat slitage och krav på sommar- och vinterväghållning. Detta behöver
kompenseras på lämpligt sätt eller genom övertagande av väghållningen.

1.De tidigare utpekade rastplatserna för kanotister har nu
tagits bort från kartan. Platserna inte ska underhållas av
Västkuststiftelsen inom naturreservatets förvaltning.
2.Tältförbud införs på öarna 15/4-1/10 med hänsyn till
betesdjuren.
3.Vandringsledens sträckning ändras enligt förslaget.

1.Det föreslagna området från remissen 2013 bedömdes då
inte vara lämpligt att ta med i naturreservatet, eftersom det
till stor del ingår i detaljplan, se bilaga 5. Länsstyrelsen gör
samma bedömning nu.
2.Det föreslagna området ligger isolerat från det föreslagna
naturreservatet och Länsstyrelsen bedömer inte att det är
möjligt att binda samman områdena (se ställningstagandet
ovan för Naturskyddsföreningen). De delar som ligger
utanför detaljplan omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Länsstyrelsen bedömer att detta utgör tillräckligt skydd för
öarna.
1.Gränsdragningen för reservatet vid campingen har
anpassats enligt gällande arrendeavtal mellan kommunen
och campingen. Området väster om bäcken ingår i
campingens arrendeavtal. Ändring av reservatsgränsen är
därför inte aktuellt.
2.Sedan remissen 2013 har Länsstyrelsen i samverkan och
dialog med kommunen kommit överens om naturreservatets
avgränsning. Ytterligare utökning är därför inte aktuellt.
Bilaga 4. sakägarförteckningen kompletteras med
uppgifterna.
Länsstyrelsen förtydligar att befintliga servitut,
nyttjanderättsavtal och liknande fortsätter att gälla även när
området är naturreservat.
1.Parkeringen är tänkt att anläggas nära reservatets
yttergräns på södra Koön, inte långt från väg 168.
2.För vägsträckan på södra Koön, mellan väg 168 och
parkeringsplatsen för reservatsbesökare, kommer
Länsstyrelsen att bidra till underhållet, för naturreservatets
räkning.
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Bilaga 6. Inkomna synpunkter föreläggande/remiss 2017
Henrik Larsson och Kristina
Thunberg (Marstrand 6:130)

1.De arrenderar Marstrand 6:130 och kommer inom kort att komma överens
med kommunen angående fastighetsreglering av befintlig tomtgräns.
2.Angående soptippen vid den norra tomtgränsen ska de kontakta
kommunen, som är markägare.
3.Det råder strandskydd inom Mjölkekilen och detta måste då begränsa eller
förbjuda kommunen att muddra och bygga båtplatser där.

1.Reservatets gränser är justerade i enlighet med pågående
fastighetsregleringar.
3.Åtgärder inom Mjölkekilen kan kräva strandskyddsdispens
och vara anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet
enligt 11 kap miljöbalken.

19 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand - KS2021/0764-2 Remissvar - Förslag till ändrade föreskrifter för naturreservatet Marstrand : Länsstyrelsens beslut 2017-10-23 Naturreservatet Marstrand

Bilaga 7. Sändlista beslut
Kungälvs Kommun

442 81 KUNGÄLV

Bröderna Arvidsons Fisk AB

Kyrkogatan 25

440 30 MARSTRAND

Statens Fastighetsverk

Box 2263

103 16 STOCKHOLM

Rickard Josefsson c/o Nicklasson

Äspereds Skogsväg 104

424 57 GUNNILSE

Agneta Sporsén

Per Thams Väg 19

443 34 LERUM

Bodil Sporsén

Rävekärrsgatan 67

431 33 MÖLNDAL

Torgny Sporsén

Doktor Forselius Gata 14

413 26 GÖTEBORG

Douglas von Sydow

Nybrogatan 79

114 41 STOCKHOLM

Liane Wachtmeister

Fjällskär 1

611 97 STIGTOMTA

Torsby Pastorat

Torsby 170

442 73 KÄRNA

Teliasonera Mobile Networks AB

123 86 FARSTA

Instöns samfällighetsförening c/o Noel Cornér

Barlinds Väg 9

442 65 MARSTRAND

Christel Jonason Molinder

August Plyms Väg 22

133 33 SALTSJÖBADEN

Henrik Jonason

Luxgatan 11

112 62 STOCKHOLM

Niclas Jonason

Constantiavägen 17

181 31 LIDINGÖ

Paula Österberg

Liedbergsgatan 3

412 70 GÖTEBORG

Jens Thorsen

Lilla Toftavägen 4

429 31 KULLAVIK

Rosenlunds samfällighetsförening c/o Jonas Almgren

Marielundsvägen 14

440 30 MARSTRAND

Göran Carlborg och Christine Carlborg

Majgårdsgatan 17

523 31 ULRICEHAMN

Björnängens samfällighetsförening c/o Peder Wallentin

Box 58

440 30 MARSTRAND

Eva-Britt Eriksson och Kenth Eriksson

Ögärdet 110

442 66 MARSTRAND

Mette Paulin Persson och Thomas Persson

Klockarringen 110

442 66 MARSTRAND

Nicole Smith

Spaldingsstr 188

D-22097 HAMBURG, TYSKLAND

Oscar Smith

Gästrikegatan 8

113 62 STOCKHOLM

Gustaf Krafft

Rosenlundsvägen 40

442 66 MARSTRAND

Peter Fellborn

Prästgårdsgatan 12

412 71 GÖTEBORG

Eva Johansson och Sten Johansson

Sankt Sigfridsgatan 83 B

412 66 GÖTEBORG

Stig Börjesson

Brantgatan 7

426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
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Bilaga 7. Sändlista beslut
Thomas Haraldson

Backuddsvägen 4

442 66 MARSTRAND

Lars-Erik Wiklund

Styrbordsgatan 16 A

426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

Monika Ström

29 Av Grand Bretagne

MC-98000 MONTE-CARLO, MONACO

Lars Holmberg

Båtsmansvägen 6

444 31 STENUNGSUND

Anders Holmberg

Västra Söbacken 66

444 41 STENUNGSUND

Fredrik Holmberg

Västra Strandgatan 11

442 30 KUNGÄLV

Vattenfall Eldistribution AB

461 88 TROLLHÄTTAN

Göran Rutgersson

Backuddsvägen 3

442 66 MARSTRAND

Anne Katarina Merike Elfvin och Nils Pontus Elfvin

23, 8 Éme Avenue

F-60 260 LAMORLAYE, FRANKRIKE

Peter Josefsson och Stina Wilson

Saltholmsgatan 39

426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA

Eva-Britt Eriksson och Kenth Eriksson

Ögärdet 110

442 66 MARSTRAND

Peder Wallentin

Halsen 110

442 66 MARSTRAND

Pål Rangaard och Lotta Rangaard

Mittsund 150

442 66 MARSTRAND

Vattenfall Eldistribution AB

Ru 2560

169 92 STOCKHOLM

Mette Paulin Persson och Thomas Persson

Klockarringen 110

442 66 MARSTRAND

Inger Jideteg

Sankte Pers Backe 7

433 31 PARTILLE

Tudor AB

Box 7

435 21 MÖLNLYCKE

Björn Holmberg

Södertorpsvägen 7

541 47 SKÖVDE

Anders Åberg

Malepertsvägen 13

442 66 MARSTRAND

Cristina Foconi och Bo Tingbäck

Malepertsvägen 11

442 66 MARSTRAND

Annika Hilmersson och Anders Jonasson

Ögärdet 130

442 66 MARSTRAND

Yngve Josefsson

Böneredsgatan 7

425 32 HISINGS KÄRRA

Bertil Johansson

Gunnardalen 110

442 66 MARSTRAND

Vendela Engblom

Backuddsvägen 2

442 66 MARSTRAND

Kristina Thunberg

Garnisonsvägen 1

442 66 MARSTRAND

M och R Josefssons kalvar HB

Box 1

442 19 MARSTRAND

Sportfiskeklubben Svingeln, c/o Claes-Åke Rehnlund

Rimfrostgatan 9

418 40 GÖTEBORG

Marstrands Familjecamping AB, Magnus Gustafsson

Rostockvägen 8

464 62 BRÅLANDA

Marstrands Familjecamping, Annette och Jörgen Hector

Långedalsvägen 16

440 30 MARSTRAND
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Bilaga 7. Sändlista beslut
Koöns jaktvårdsförening, c/o Henry Josefson

Box 1

442 19 MARSTRAND

Ingemar Widheden

Hjorthagsgatan 10C

413 17 GÖTEBORG

Backudden AB

Tofta 280

442 75 LYCKE

Per Dencker

Törnrosvägen 16

182 75 STOCKSUMD

Lars Dencker

Värmlandsgatan 38

413 28 GÖTEBORG

Anna Dencker

Eldaregatan 18D

413 15 GÖTEBORG

Maud Rosén

Herrgårdsvägen 23A

445 56 SURTE

Cecilia Haraldsson

Brända berget 23

436 58 HOVÅS

Fabian Haraldsson

Gibraltargatan 28

412 58 GÖTEBORG

Kristina och Anders Persson

Rosenlundsvägen 22

442 66 MARSTRAND

Agneta Friberg

Johan I Bönns väg 50

423 50 TORSLANDA

Elisabeth Friberg

Deragårdsvägen 3

441 91 ALINGSÅS

Irén Devert

Syster Ainas gata 3

413 23 GÖTEBORG

Jenny Björk

Hjälmgatan 4

442 54 YTTERBY

Gunilla och Sven-Erik Persson

Enerbacksgatan 14

431 66 MÖLNDAL

Naturvårdsverket

Via vicnatur

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

SGU

sgu@sgu.se

Skogsstyrelsen

skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet

registrator@raa.se

Fortifikationsverket

fortv@fortifikationsverket.se

Försvarsmakten

exp-hkv@mil.se

Trafikverket

trafikverket@trafikverket.se

Kustbevakningen

registrator@kustbevakningen.se

Sjöfartsverket

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Västkuststiftelsen

post@vastkuststiftelsen.se

Naturskyddsföreningen Västra Götaland

kansli.vast@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Kungälv

andolf@swipnet.se
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Bilaga 7. Sändlista beslut
LRF Västra Götaland

registrator@lrf.se

Marstrands hembygdsförening

goran.kristensson@telia.com

Marstrands båtförening

styrelsen@marbat.se

Södra Bohusläns Turism AB

info@sodrabohuslan.com

Marstrandskajaker

info@marstrandskajaker.se

Marstrands fästning, Eiwe Svanberg

info@carlsten.se

Marstrandsföretagarna och Co

info@mfco.se

Samhällsföreningen Marstrands framtid

info@marstrandsframtid.se

Waern landskap AB

kolbjorn.waern@waernlandskap.se

Göteborgsregionens kommunalförbund

gr@grkom.se

Miriam Màrkus Johansson, Kungälvs kommun

miriam.markusjohansson@kungalv.se

Sällskapet Sankt Erik

Kungsgatan 4c

442 67 MARSTRAND

Sveriges fiskares riksförbund

Fiskets hus, Fiskhamnsg. 33

414 58 GÖTEBORG

TeliaSonera Skanova Access AB

Box 3010

169 03 SOLNA

Vattenfall AB

Österlångsgatan 60

461 34 TROLLHÄTTAN

Projekt PromeMare

Kungälvs kommun, Box 666

442 18 KUNGÄLV

Roland Widahl

Marklandsgatan 65

414 77 GÖTEBORG
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2021-05-19

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (Dnr KS2021/0637-2)
Sammanfattning
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille.
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget till ägardirektiv ersätter i
ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab”
(från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolaget.
Juridisk bedömning
Förslaget till ägardirektiv är förenligt med aktiebolagslagen och kommunallagen.
Bakgrund
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening
och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten
är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt VA-lagstiftningen är
skyldiga att vidta.
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från Göteborgs
Stad en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de
regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerades om arbetet med att strukturera genomförandet av
uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka struktur för ägarstyrning av bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter. Parallellt
har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
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att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till
reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i
Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
Verksamhetens bedömning
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab
AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning bolaget.
Till denna tjänsteskrivelse bifogas följande handlingar:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB
Ägardirektiven enligt bilagorna 1 och 2 föreslås att ersättas av ägardirektiv enligt bilaga 3.
Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade ägardirektiv för Gryaab AB, bilaga 3.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De föreslagna ägardirektiven angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål. Verksamheten i Gryaab AB bidrar dock indirekt till att
förverkliga mål om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
(mål 6), att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen (mål 7) och
att nå Sveriges lägsta arbetslöshet (mål 8).
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De föreslagna ägardirektiven angår inte direkt miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.
Verksamheten i Gryaab AB bidrar dock till att förbättra miljön, att uppnå målet rent vatten
och sanitet (mål 6), hållbara städer och samhällen (mål 11), bekämpa klimatförändringen (mål
13) och bevara hav och marina resurser (mål 14).
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ägardirektiv utgör ett politiskt styrdokument. Förslaget till ägardirektiv för Gryaab AB ska
godkännas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet strider inte mot något annat antaget
styrdokument i kommunen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget till reviderade ägardirektiv för Gryaab AB syftar till att förbättra styrningen av
bolaget vilket bedöms vara till fördel för verksamheten och därmed även för medborgare och
näringsliv.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB godkänns.
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid
bolagsstämma i Gryaab AB.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Gryaab AB

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.
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Ägardirektiv för Gryaab AB
(H 2007 nr. 167, P 2006-12-14)
Uppdraget
Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa
och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom
ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinningsoch reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver
anta för verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt
bolaget finner lämpligt.
Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
skall erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att
uppfylla bolagets uppdrag.
Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom
avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla
ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk
betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna
med underlag och information.
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Ägardirektiv för Gryaab AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Gryaab AB. För de regionala bolagen gäller
villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i
övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör
bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Gryaab AB
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Gryaab AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Bolagets verksamhet och delägarnas
uppdrag till Bolaget. Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar
avloppsvatten inom Ägarkommunerna.
Bolagets uppdrag
§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för
avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet
med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän
enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

§ 3 Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i
möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
§ 4 Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet,
återvinnings- och reningsgrad ska finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB ska
därutöver anta för verksamheten lämpliga policies som ska utvärderas och omprövas i en
takt som bolaget finner lämpligt.
§ 5 Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
§ 6 Bolaget ska aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
§ 7 Gryaab AB ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete ska genomföras som ett led i
att uppfylla bolagets uppdrag.
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§ 8 Bolaget ska bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom
verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
§ 9 Bolaget ska vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling
inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Ekonomi och effektivitet
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt
utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande
kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 12 Bolaget ska i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med
en tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation
§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar
initiativ till.
§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 18 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Gryaab AB
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i.

Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
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§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Gryaab AB
Inledning

Text i nuvarande ägardirektiv

Förslag till ändring (kap. 2)
§ 2 Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att äga och driva
anläggningar för avloppsrening
och behandla avloppsvatten och
annan därmed förenlig
verksamhet. Syftet med
verksamheten är att verkställa
den rening som delägarna i
egenskap av huvudmän enligt
VA-lagstiftningen är skyldiga
att vidtaga.
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil
ekonomisk utveckling och
skapa ett ekonomiskt utrymme
som möjliggör ett långsiktigt
och hållbart agerande till nytta
för delägande kommuner, dess
boende, besökare och
näringsliv.
§ 11 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.

Kommentar
Komplettering av ägardirektivet med
bolagsordningens text rörande
föremålet för verksamheten.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Ekonomi och
effektivitet. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§12 Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
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är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
§ 14 Bolaget är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.

-

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som moderbolaget tar initiativ
till.

Beslut i verksamheten, som är
av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av
respektive ägare. Gryaab AB
skall kontinuerligt hålla ägarna
informerade om sin verksamhet
och om planerade åtgärder av
strategisk betydelse. Bolaget
skall i övrigt utarbeta lämpliga
former och rutiner för att förse
ägarna med underlag och
information.

§ 16 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 17 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§ 18 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsför-
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hållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (t.ex.
större investeringar eller
avyttringar av tillgångar).
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2021-05-19

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB (Dnr
KS2021/0638-2)
Sammanfattning
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova Miljö AB är ett dotterbolag till Renova AB.
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolagen.
Juridisk bedömning
Förslaget till ägardirektiv är förenligt med aktiebolagslagen och kommunallagen.
Bakgrund
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som
kommer från hushåll och verksamheter.
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från Göteborgs
Stad en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de
regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerades om arbetet att strukturera genomförandet av
uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka struktur för ägarstyrning av bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter. Parallellt
ADRESS
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har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till reviderade
ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
Verksamhetens bedömning
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Renova
AB/Renova Miljö AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolagen.
Till denna tjänsteskrivelse bifogas följande handlingar:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Renova (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
Ägardirektiven enligt bilagorna 1 och 2 föreslås att ersättas av ägardirektiv enligt bilaga 3.
Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö
AB, bilaga 3.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Det föreslagna ägardirektivet angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål. Verksamheten i Renova AB/Renova Miljö AB bidrar dock
indirekt till att förverkliga mål om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen (mål 6), att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen (mål 7) och att nå Sveriges lägsta arbetslöshet (mål 8).
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det föreslagna ägardirektivet angår inte direkt miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.
Verksamheten i Renova AB/Renova Miljö AB bidrar dock till att förbättra miljön, att uppnå
målet rent vatten och sanitet (mål 6), hållbara städer och samhällen (mål 11), bekämpa
klimatförändringen (mål 13) och bevara hav och marina resurser (mål 14).
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Ägardirektiv utgör ett politiskt styrdokument. Förslaget till ägardirektiv för Renova
AB/Renova Miljö AB ska godkännas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet strider inte mot
något annat antaget styrdokument i kommunen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget till reviderade ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB syftar till att förbättra
styrningen av bolaget vilket bedöms vara till fördel för verksamheten och därmed även för
medborgare och näringsliv.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
godkänns.
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid
bolagsstämma i Renova AB/Renova Miljö AB.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Renova AB
Renova Miljö AB
För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning

21 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB - KS2021/0638-2 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB : Bil 1. Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab och Grefab (nu gällande)

Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.
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Ägardirektiv för Renova-koncernen
organisationsnummer 556108-3337
Allmänt
Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver.
Kommunala ändamålet
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.
Bolagens uppdrag
Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga,
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet.
Samverkan
Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.
Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget.
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom
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bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder
frågor som ska hanteras av ägarrådet.
Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning
och analys.
Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna
Ekonomiska förutsättningar
Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som
företagsekonomiskt perspektiv.
Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.
Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris.
Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.
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Ekologiska och sociala förutsättningar
Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag.
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten
som begärs.
Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet
för Bolaget.
Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska
fattas på bolagsstämma.
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen.
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande
dokument som berör bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna.
Bolagens uppdrag
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
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långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.
Samverkan
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.
§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.
§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.
Ekonomi och effektivitet
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.
§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.
§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Ekologiska och sociala förutsättningar
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.
§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.
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§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.
§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.
§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.
Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.
§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Renova AB/Renova Miljö AB
Text i nuvarande ägardirektiv
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt
ägardirektiv avseende bland
annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och
gäller därutöver. (Text i
inledning av ägardirektiv)

Förslag till ändring (kap. 2)
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt ägardirektiv
avseende bland annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och gäller
därutöver.

Kommunernas ändamål med sitt
ägande av koncernen är att
främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna,
framförallt genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll och
verksamheter i
Ägarkommunerna.

§ 1 Det kommunala ändamålet med
Renova AB är att främja en
långsiktigt hållbar utveckling i
Ägarkommunerna, framförallt
genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll i
Ägarkommunerna och som
kommunerna har skyldighet att
ta om hand enligt miljöbalken
och annan lagstiftning. Bolaget
är skyldigt att utföra de uppdrag
som bolaget tilldelas av sina
ägare. Verksamheten ska
bedrivas i Ägarkommunernas
ställe.

Kommentar
Det generella ägardirektivet för
regionala bolag ersätts genom
skrivningar i ägardirektivets kapitel 1
och 3. Dessa texter reglerar
motsvarande områden samt att texter
utvecklats och anpassats till ny
lagstiftning. Utgångspunkt för kapitel
1 och 3 i ägardirektiv för de
regionala bolagen är texter som
arbetats fram för Göteborgs helägda
bolag vilka anpassats till förhållandet
att de regionala bolagen har flera
delägare.
Det kommunala ändamålet med
respektive bolag formuleras i
enlighet med vad som framgår av
bolagens bolagsordningar.

Det kommunala ändamålet med
Renova Miljö AB är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling
i Ägarkommunerna genom en
miljöriktig behandling av
verksamhetsavfall samt
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Verksamheten ska bedrivas i
enlighet med de beställningar
som är kopplade till
direkttilldelade uppdrag och i
enlighet med Ägarkommunernas
lokala och regionala
avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig
omlastning, avfallsbehandling,
en effektiv energiåtervinning
genom produktion av värme och
el samt restprodukthantering.
Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.

Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer inom avfallsområdet.
Sådant samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.

Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att

hushållsavfall från andra än
Ägarkommunerna.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de
beställningar som är kopplade
till direkttilldelade uppdrag och
i enlighet med
Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner.
Uppdragen ska innebära en
miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv
energiåtervinning genom
produktion av värme och el
samt restprodukthantering.
Bolaget ska, i dialog med
huvudmännen, löpande
utvärdera möjligheten att
tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.
§ 7 Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer, huvudsakligen inom
avfallsområdet. Sådant
samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.
§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Kapacitet för att ta hand om
biologiskt avfall är ej uppbyggd.
Investeringsförslag har tidigare
utvärderats men inte bedömts
realiserbara. Förslag från Renova att
revidera ägardirektivet med avseende
på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Branschen har utvecklats mot att det i
upphandlingar sker en paketering av
tjänster också med aktörer utanför
avfallsområdet, ex enklare facility
managment-tjänster tillsammans med
insamling av avfall. Förslag från
Renova Miljö AB att ägardirektivet
revideras med avseende på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Ägardirektivets text om finansiering
under Ekonomi och effektivitet
uppdateras. Regionala bolag omfattas
av Göteborgs Stads riktlinje för
finansverksamheten.
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Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
-

Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
Mellan Ägarkommunerna gäller § 23 Mellan Ägarkommunerna gäller
ett aktieägaravtal. Det åligger
ett aktieägaravtal. Det åligger
Bolagen att i tillämpliga delar
Bolagen att i tillämpliga delar
beakta det som ägarna därvid
beakta det som ägarna därvid
kommit överens om. Bolaget ska
kommit överens om. Bolaget
också följa gällande
ska också följa gällande
bolagsordning. Bolaget ska
bolagsordning. Bolaget ska
vidare tillse att dotterföretag till
vidare tillse att dotterföretag till
Bolaget följer detta ägardirektiv,
bolaget följer detta ägardirektiv,
det generella ägardirektivet och,
det generella ägardirektivet och,
i tillämpliga delar, vad
i tillämpliga delar, vad
Ägarkommunerna kommit
Ägarkommunerna kommit
överens om i aktieägaravtalet för
överens om i aktieägaravtalet
Bolaget.
för bolaget.
Bestämmelserna i detta direktiv, § 25 Bestämmelserna i detta direktiv,
sammantaget med
sammantaget med
bestämmelserna i bolagsordning,
bestämmelserna i
generellt ägardirektiv och
bolagsordning, generellt
Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Ägardirektivet kompletteras under
avsnitt om Ekonomi och effektivitet
med ”standardtext” från ägardirektiv
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova AB har flera
delägare.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.
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aktieägaravtal, är utformade i
syfte att de s.k. Teckalkriterierna
ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i
styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut
som fattas av Bolaget. Detta
ägardirektiv ska, för att äga
giltighet, antas på bolagsstämma
i bolagen.

-

ägardirektiv och aktieägaravtal,
är utformade i syfte att de så
kallade Teckalkriterierna ska
vara uppfyllda. Bestämmelserna
i styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de
beslut som fattas av bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att
äga giltighet, antas på
bolagsstämma i bolagen.

§ 26 Renova AB är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.
Renova Miljö AB är helägt
dotterbolag till Renova AB.
§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som Göteborgs Stadshus AB tar
initiativ till.

Före beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas
ställningstagande. De
bolagsfrågor som måste
underställas Ägarkommunernas
framgår av det generella
ägardirektivet. Av
bolagsordningen framgår också
att vissa beslut ska fattas på
bolagsstämma.

§ 28 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 29 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv
ska beslutas i kommunfullmäktige
hos samtliga delägare och att
ägardirektiv därefter ska antas på
bolagsstämma.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova har flera
delägare.
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ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.
§ 30 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (till
exempel större investeringar
eller avyttringar av tillgångar).

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Linda Andreasson

1(2)

2021-05-19

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar
mark (Dnr KS2020/0897-3)
Sammanfattning
Motion avseende byggnation på odlingsbar mark inkom från Lennart Wennerblom (MP) i maj
2020. Förvaltningen kontaktade miljöpartiet för ett förtydligande avseende motionen och fick
besked om att partiet skulle återkomma. Även kommunstyrelsens ordförande har vid
beredning av ärendet fått information från Miljöpartiet att del av motion var riktad i samband
med behandling av FÖP Ytterby, vilken nu är beslutad, varför Miljöpartiet avser återkomma i
de politiska frågorna vid annat tillfälle. Efter dialog och återkoppling vill nu Lennart
Wennerblom (MP) stryka motionen.
Juridisk bedömning
Inte aktuellt.
Bakgrund
2020-05-07 beslutade Kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Verksamhetens bedömning
Inte aktuellt.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inte aktuellt.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt.
ADRESS
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Förslag till beslut
Motionen avskrivs.
Fredric Norrå
verksamhetschef

Anders Holm
sektorschef

Expedieras till:

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Anders Holm SoU

22 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark - KS2020/0897-3 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark : Motion om byggnation på bruksvärd mark

Kungälv 20-05-

Till Kungälvs kommunfullmäktige

MOTION om byggnation på odlingsbar mark

I Kungälvs kommuns fördjupade översiktsplan för Ytterby finns intentionen att bygga verksamheter och
bostäder på åkermark väster och söder om Torsbyvägen.
Det svenska jordbruket är ett nationellt intresse. Sveriges självförsörjningsgrad beträffande mat är nu nere
på 50%, och vi tycker man ska öka den andelen, och öka den kraftigt. Det var inte mer än c:a 25-30 år
sedan vi producerade ungefär 75% av våra livsmedel, och MP vill inte medverka till att sänka
självförsörjningsgraden ytterligare.
Vid en internationell kris finns det alltså efter en kort period bara mat till varannan innevånare. I t ex
Finland har man en självförsörjningsgrad av 80%, och det är dit vi borde sträva.
Just i dessa tider med Covid-19 ser vi alla hur känsligt och sårbart vårt samhälle är. Att i så hög grad som
Sverige gör förlita sig på import av inte minst mat kan visa sig ge svåra problem. Vi har redan sett hur
länder t o m inom EU vägrar reexportera varor, och vid en stor kris kan sådant lätt sprida sig.
Framtida klimatförändringar kommer dessutom att avsevärt förändra värdet och vikten av jordbruksmark,
inte minst i norra delen av Europa.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
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. Tolkningen av Miljöbalkens
bestämmelse har under senare år skärpts genom flera domar i Miljööverdomstolen.
(En utförlig analys av rättsläget har gjorts av Mårten Dunér, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i
Växjö samt adjungerad professor vid Blekinge tekniska högskola, JP Infonet 2017-03-03.)
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Mot bakgrund av vad som ovan anförs yrkar Miljöpartiet att
− odlingsbar mark i Kungälvs kommun inte tas i anspråk för bostadsbyggande
− kommunen i sin fysiska planering gynnar lokal odling av livsmedel
− Kungälvs kommun har som mål att vara ledande i Sverige på lokal livsmedelsproduktion och
omsorg om befintlig jordbruksmark

För Miljöpartiet
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Handläggarens namn
Eva Regnéll
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2021-05-05

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/038611)
Sammanfattning
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Juridisk bedömning
Social myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden har fullgjort sin
rapporteringsskyldighet till IVO enligt SoL och LSS när det gäller att rapportera gynnande
beslut som ej blivit verkställda.
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller en insats kan åläggas att
betala en särskild avgift, som lägst är avgiften 10 000 kr och som högst 1 miljon kr.
Den juridiska bedömningen i detta ärende är gjord av verksamheten och sektorchef
Bakgrund
Sociala myndighetsnämnden ska till IVO och till Kommunrevisionen rapportera alla gynnande
nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av
ADRESS
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bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande
nämndbeslut som under nästkommande kvartal fortfarande inte har verkställts samt de beslut
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapportering ska också ske när beslutet har verkställts eller avslutats på annat sätt.
Sociala myndighetsnämnden ska dessutom lämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Verksamhetens bedömning
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller för beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott.
En rapport till Social myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har sammanställts över de
individtrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma statistikrapport redovisas till
Kommunfullmäktige.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet som berörs är en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. Ett
resultatmål kopplat till det strategiska målet är full behovstäckning inom äldreomsorgen. Tolkningen
av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av
boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i
enlighet med lagen.
Huvuddelen av de gynnade beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader efter
beslutsdatum rör bristen på bostäder inom framförallt LSS. Valmöjligheterna blir begränsade
och tryggheten kan påverkas negativt när bostad inte kan tillhandhållas för de som fått
biståndet bedömt och beslutat. Insatserna kan ofta tillhandahållas på alternativa platser utanför
kommunen, vilket innebär att den enskildes sociala nätverk kan bli lidande.
Behovet är idag till vissa delar större än tillgången inom framförallt LSS bostad för vuxna, men
även bostad IFO på SoL-beslut har en viss obalans i tillgång och efterfrågan. Behoven är
större än tillgången på bostad.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Enligt mål 3 hälsa och välbefinnande är god hälsa en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Att inte få en beviljad
insats verkställd kan anses motverka individens välbefinnande. Det är därför viktigt att arbeta
för att alla gynnande beslut ska verkställas.
Enligt mål 10 minskad ojämlikhet har staten huvudansvar för att främja jämlikhet i samhället
eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på
principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller
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trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av
resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Brist på bostäder för
personer med behov kan anses påverka deras rätt till ett jämlikt liv.
Genom mål 11 hållbara städer och samhällen påverkas rättighetsperspektivet och rätten till bostad.
Alla har rätt till en bostad. Planering för särskilda bostäder måste göras kontinuerligt och på ett
hållbart sätt. Hänsyn sa också tas till personer med funktionsvariation, barn samt äldre
människors behov så att nästa generation har tillgång till bostäder fullt ut.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inga relevanta styrdokument inom Kungälvs kommun som styr eller påverkar
rapportering av ej verkställda beslut till IVO. Rapporteringen är lagstyrd och kan därför inte
utföras på något annat sätt än det som IVO fastställer.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
De grupper i samhället som berörs är ofta personer som är extra utsatta och beroende av hjälp
från kommunen. Personerna har beslut enligt antingen SoL eller LSS och har då laglig rätt till
den insats som de beviljats. Om insatserna inte verkställs kan detta ha en negativ effekt på
individerna och deras anhöriga.
Insatserna betalas och bedrivs huvudsakligen av skattemedel. Det innebär för förvaltningen en
svår avvägning mellan kvalité och kostnad. Samtidigt som planering och genomförande görs i
samråd med individen är det viktigt för förvaltningen att hålla nere kostnaderna.
Ekonomisk bedömning
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan
åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Avgiften är som lägst
10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av under hur lång tid
ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan
påverka avgiftens storlek är till exempel om andra tillfälliga insatser har satts in för att
kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte
verkställa insatsen.
Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av IVO till förvaltningsrätten. Avgiften tillfaller
staten.
Förslag till beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
Lena Arnfelt
sektorchef
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Expedieras till: Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till:
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020

bilaga 1

Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut.
En gång per kvartal ska kommunen rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Rapporteringsperiod: 1 oktober – 31 januari 2021
Insats

Lagrum

Kontaktperson

9.4§ LSS

Korttidsvistelse
Bostad för Barn och Unga
Bostad för vuxna
Behandlingshem
Permanent bostad
Permanent bostad ÄO
Bostad IFO
Kommentarer:

9.6§ LSS
9.8§ LSS
9.9§ LSS
SoL
SoL
SoL
SoL

Ej
Verkställda Avslut utan
verkställda under
verkställighet
perioden

6

5

4

Summa
Individrapporter

Ärende
som är
äldre
än 1 år

Man

Kvinna Barnperspektiv

11

9

7

4

4

1

2

2

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns sex ärenden som inte verkställts (resursbrist) och fem ärende har avslutat med verkställighet.
Bostad IFO SoL – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist).
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-18
1 (1)

§ 163/2021

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/0386)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020.
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till

Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Justeras sign
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SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås
i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station. Bostadsområdet bedöms få en ökad variation av bostäder och
underlätta boendekarriär inom stadsdelen. Ny bebyggelse utvecklar marken för närservice och bedöms även medföra ökad
trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen, tar ett mindre område
naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Planen innebär en förtätning av området med
flerbostadshus med blandade upplåtelseformer samt parhus. Detaljplanen möjliggör också för nya målpunkter och torg i
området för en mittpunkt där möten främjas. Detaljplanen syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer.

INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis
för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En
detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.
Planbeskrivningen
(denna handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
• Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Grundkarta
Utredningar:
•
•
•
•
•

•
•

Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2019-12-13
Geoteknisk och bergteknisk utredning, Cowi, 2020-02-05
Trafik- och mobilitetsutredning, Sigma Civil 2020-09-18
VA- och dagvattenutredning, Markera, 2021-01-29.
Invånardialog, AL Studio ihop med Förbo och Kungälvs kommun 2020-02-05
Arkeologisk utredning, Bohusläns museum.
Solstudie, Liljevall arkitekter

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under planprocess och byggnation:
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 Stadshuset, kontakta Kundcenter på telefonnummer
0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades september 2019 då projektdirektiv färdigställdes och godkändes av planchef.
Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen. På grund utav många berörda hyresrätter och att delaktighet i processen är viktigt ur social synpunkt sker
därför också dialoger utöver den vanliga detaljplaneprocessen.

Planprocessen vid ett utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari 2015. Aktuellt
skede markerat med orange. Källa: www.boverket.se
Medborgardialog

Som en del av planarbetet har AL Studio, på uppdrag av Förbo och Kungälvs kommun, genomfört en dialog med de
boende i Björkås, ca 20 personer deltog och alla boende fick inbjudan via post i brevlådan. I dialogarbetet har befintliga
stråk, kopplingar och uppskattade platser identifierats tillsammans med områden som upplevs som otrygga. Som en del av
processen kartlades även önskemål kring förbättringar av området. Utöver detta har de boende haft möjlighet att komma
med inspel och tankar kring hur en förändring av antalet parkeringsplatser i området påverkar dem, om det finns faktorer
som kan bidra till valet att inte ha egen bil samt vad som kan underlätta vardagen om man inte har bil. Resultatet av
dialogarbetet har sammanställts i en rapport, som återfinns som en bilaga till planhandlingarna. Rapporten har varit ett
viktigt kunskapsunderlag i utarbetandet av planförslaget. Flera av de synpunkter som framkommit är sådant som inte kan
hanteras eller säkerställas i en detaljplan men är viktigt underlag till Förbos utvecklingsarbete i området. De synpunkter
som rekommenderas att bearbetas i planförslaget är:
•

Tryggare genare stråk.

•

Bättre belysta gångstråk genom nya bostäder längs med gång och cykelvägar.

•

Bevara grillplatser och ytor mellan gårdarna.

4
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, som ska utformas
med god gestaltning och samverkan med befintlig bebyggelse.
Syftet med planen är även att möjliggöra ökad service i området och att sammanlänka den nya bebyggelsen med det
befintliga Björkås och stärka kopplingen till Ytterby station genom gena, tydliga och säkra stråk. Den nya bebyggelsen ska
möjliggöra fler boendeformer som anpassas till områdets förutsättningar. Viktigt att beakta i planarbetet är bebyggelsens
gestaltning och möte med intilliggande bostadsbebyggelse samt trygghetsaspekten i den tillkommande miljön.

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag innebär en möjlighet till förtätning av Björkåsområdet med tillbyggnad av befintliga
flerbostadshus, nybyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av radhus/parhus. Inom planområdet föreslås 21
flerbostadshus i 2–7 våningar med totalt cirka 380 lägenheter. Planförslaget ger även möjlighet att uppföra ett nytt torg
med service. På plankartan regleras bostadshusens placering och utformning. Detaljplanen innebär att västra delen av
planområdet planläggs för bostadsändamål och att bostadshus upp till sju våningar kan uppföras inom området. I den
centrala delen planläggs för service och torg samt bostäder i upp till 2–7 våningar. På befintliga parkeringar mittemot
torget planläggs det för lamellhus i 4 våningar. I norr planläggs för flerbostadshus i 2–7 våningar längs ena sidan av en ny
kvartersgatan och för parhus på andra sidan den nya gatan. Sammantaget bedöms ett 380-tal bostäder och service på cirka
350kvm LOA kunna uppföras inom planområdet. Dessutom planläggs befintlig förskola så att den blir planenlig men
också möjliggör för en annan framtida användning för en större flexibilitet. En del av tidigare kvartersmark planläggs som
naturområde. Ny gång- och cykelväg möjliggörs längs delar av Hällebergsgatan.
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PLANDATA

Figur 2 Inom grönt område syns detaljplaneområdet, beläget precis norr om Ytterby station i Kungälvs kommun.

LÄGESBESTÄMNING
Planområdet ligger i centrala Ytterby och omfattar fastigheterna Baljan 1–3, Kastellegården 1:379, Ytterby-Tunge 2:89 och
delar av fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66, 2:72, s:8 och Kastellegården 1:49 och 1:284.
Norra delen av planområdet är idag obebyggt och utgörs främst av skog och sly. Södra delen av område lutar ganska kraftigt
och detta område utgörs av berg och natur. I direkt anslutning till planområdet ligger några enbostadshus i söder. Genom
området går Hällebergsgatan som kommer ligga kvar i befintligt läge.

AREAL
Planområdet omfattar cirka 14 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66 och Kastellegården 1:49 och 1:284 ägs av Kungälvs kommun. Övriga fastigheter är
privatägda. Förbo är den största fastighetsägaren i området och äger Baljan 1, 2 och 3 samt Kastellegården 1:379. För en
fullständig beskrivning se under GENOMFÖRANDEDELEN.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
KOMMUNALA BESLUT
-

Beslut om planbesked KS2018/1483 2019-05-07

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger för aktuell plats möjligt
förtätning/omvandlingsområde. Aktuell plats ligger även inom tätortsavgränsningen för Kungälv-Ytterby. I anslutning till
aktuellt område finns ett i gällande Översiktsplan (ÖP 2010) utpekat närströvområde. Enligt översiktsplanen ska nya
områden främst tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor utsträckning som möjligt ska befintlig
infrastruktur utnyttjas. I centrala Ytterby eftersträvas en bebyggelseutveckling med sammanhållen bebyggelse och korta
avstånd. Ytterby bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Framför allt i de
stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Ytterbys roll som väl integrerad del av centralorten ska bestå
och förstärkas. Översiktsplanen anger att planområdet ligger inom Tätortsavgränsningen av serviceort Kungälv, Ytterby,
Kareby. Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer till största del med Översiktsplan 2010 samt överensstämmer fullt
med förslag till ny fördjupad översiktsplan för Ytterby.
I översiktsplanen beskrivs att för tidigare icke ianspråktagen mark bör en försiktighet bör råda mot att ta grönytor

eller naturmark i anspråk för bebyggelse. I Kungälv-Ytterby går det dock att finna ytor och områden som har ett
lågt värde utifrån rekreation och stadsbildsmässigt perspektiv. Kompletterande bebyggelse på vissa av dessa ytor
kan bidra till att knyta samman olika delar av orten och ibland öka tryggheten på avsides belägna stråk.
”Grönplan för Kungälvs kommun” utgör ett bra underlag för beslut i dessa frågor. Samråd med boende i ett
tidigt skede är också alltid värdefullt för att kartlägga hur en grönyta används eller har för betydelse i övrigt.

Översiktsplanen föreslår att pröva möjligheten att med bostäder knyta samman Björkås med stationen och på så sätt skapa
en trygg förbindelse. Blandade boendeformer lyfts också, samt risken med delvis norrläge.

Figur 3 orangea områden föreslås i ÖP 2010 för nybyggnation. Område 4 ligger delvis inom nu aktuellt planområde.
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Figur 4 Utsnitt ur Översiktsplanen ÖP 2010. Röt område visar Planavgränsning.

Avvikelser från översiktsplanen

Delar av planområdet utmed Hällebergsgatan ligger inom område som enligt översiktsplanen anger närströvområde. En
yta inom detta område förslås för bostadsändamål, som idag till största delen är parkering. Det större naturområdet
mellan gång- och cykelvägen och Tornhaga villabebyggelse kommer fortsatt vara tillgängligt för rekreativa ändamål och
inga rekreationsvärden bedöms påverkas negativt. Ökat bostadsbyggande är av stort allmänt intresse. Planförslaget
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som ersätter Översiktsplanen inom sin avgränsning.
FÖP för Ytterby antogs 2021-04-15. När detaljplanen påbörjades gällde ÖP 2010. Sedan har FÖP Ytterby tagits fram
och är nu antagen. Därför utgör detaljplanen ingen avvikelse.
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERBY

Kommunen arbetar för närvarande med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby som utreder möjligheter till
förtätning och nybyggnation av bostäder och verksamheter i och i anslutning till aktuellt område. FÖP Ytterby har varit på
granskning och antagande planeras under 2021. Den fördjupade översiktsplanen kommer efter antagande att ersätta
översiktsplan 2010 för aktuellt planområde. Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer med FÖP Ytterby.
I FÖP Ytterby föreslås bland annat att bostäder byggs på Porteberget, sydöst om aktuellt område. Hällebergsgatan
kommer i samband med en sådan exploatering att förlängas upp på Porteberget. I arbetet med FÖP:en föreslås också
kopplingarna till stationsområdet att stärkas med nya gång- och cykelstråk för att öka tillgängligheten till goda
kollektivtrafikförbindelser och den service som finns i centrala Ytterby. Norr om aktuellt område pekar den
grönstrukturplan, som tagits fram som underlag till FÖP:en, ut ett viktigt grönstråk. Detta område innefattar även
lågpunkter och föreslås användas som översvämningsyta vid kraftig nederbörd.
Detaljplanen följer ambitionerna i Fördjupad Översiktsplan för Ytterby.

Figur 5 Brunt område visar centrumbebyggelseförtätning den så kallade ”Urbana zonen”. Utsnitt från FÖP granskningshandling.

FÖP Ytterby har tagit fram riktlinjer för Björkås detaljplaneområde vilka är:

•

Komplettera med i huvudsak bostäder av olika bostadstyper och upplåtelseformer.

•

Gena trygga stråk ska skapas mot stationsområdet.

•

Vid detaljplaneläggning ska utfarter mot Hällebergsgatan och Hällebergsgatans anslutning till Marstrandsvägen
särskilt studeras. Anslutningen till Marstrandsvägen har inte studerats vidare i denna detaljplan utan

korsningen ska ses över i angränsande detaljplan Ytterby-Tungs på andra sidan Marstrandsvägen.
Gatuområdet har utökats i Björkås detaljplan för att möjligöra framtida korsning som tar större mark i
anspråk.
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Figur 6 Utsnitt från Grönstrukturplanen FÖP Ytterby.

Björkås naturområde norr om planområdet har värdeklass: C. Området fungerar som bostadsnära grönområde, men är
delvis brant, snårigt och svårframkomligt. Fin utsikt på toppen, men med ett visst trafikbrus. I FÖP:en och i
grönstrukturplanens utvecklingsförslag benämns detta område Björkåsberget.
Det finns en utsiktsplats i området.
Detaljplaneförslaget går i linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner om det gröna Björkåsstråket och förslaget
att ta hand om vatten i den nordvästra delen.
I översiktsplanen pekas delar av Björkås ut som närströvområde. Detta ändras i den fördjupade översiktsplanen och tas
bort.
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DETALJPLAN, OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH FÖRORDNANDEN
För planområdet gäller följande detaljplaner:
Stadsplan för del av Kastellegården 1:55 m fl. Akt nummer 108, lagakraftvunnen 1969 som anger markanvändning område
för bostadsändamål och, garage, park med mera. Akt nummer 2018 går in i planområdet vid Hällebergsgatan. På områdena
som föreslås för ny bebyggelse anges i gällande detaljplan i huvudsak bostadsändamål med ”mark som icke får bebyggas”
(prickmark) eller område för garageändamål. För befintlig bostadsbebyggelse finns bestämmelser om högsta våningsantal,
som i dagsläget är maximalt utnyttjade.
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2020–2022 redovisar övergripande strategier för bostadsförsörjningen
samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bostadsbyggnationen under perioden ska främst ske inom tätorterna.
Bostadsbebyggelse ska ske med hög täthet, fokuserat på attraktivitet i befintliga miljöer eller i anslutning till befintlig
infrastruktur så som kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, väg, VA.
En förtätning och omvandling av Björkås 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 och
tillskapar nya bostäder i blandade upplåtelseformer som inte finns på platsen idag.

GÖTEBORGSREGIONENS STRUKTURBILD
Göteborgsregionens kommunförbund (GR), där Kungälv, Göteborg och elva andra kommuner ingår, är överens om hur
den regionala strukturen ska utvecklas. En sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska
strukturer har skapats. Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar
struktur i regionen. Utvecklingen ska ske utifrån kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.
Kungälvs kommun är en del av det norra huvudstråket. GR:s mål är att stärka huvudstråken för att alla delar av regionen
ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv och kraftfull pendel- och regiontrafik. Den
aktuella detaljplanen är förenlig med strukturbildens mål.

Figur 7 Göteborgsregionens strukturbild.
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NATURVÅRDSPLAN
Naturvårds- och friluftsplan för Kungälvs kommun från år 2005 anger riktlinjer för kommunens naturområden som
innehar olika klassningar där hänsynsnivå 1 är mest känslig för påverkan. Naturvärdesklass 3 i den standardiserade
naturvärdesinventeringen motsvarar hänsynsnivå 2 i kommunens Naturvårds- och friluftslivsplan. Kommunens antagna
riktlinje för sådana områden är följande:
Omfattande exploatering i hänsynsnivå 2-områden får ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej
förekomma med hänsyn till de höga natur- och/eller friluftslivsvärdena. Exploatering i närheten skall ske med hänsyn till
naturvårds- och friluftslivsvärdena.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av lämpligheten
av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska
tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra
gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för
att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala
miljömål” (reviderad februari 2010). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:
God bebyggd miljö
Rikt växt- och djurliv
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
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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 kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning
utföras (6 kap. 3 § 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)).
Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom
med samrådsyttrande 2019-12-12. Kommunen har i särskilt beslut, USU 2021-xx-xx, avgjort att genomförandet av
åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för
eller emot det. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB).

Kommunens bedömning
Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.
Ingen strategisk miljöbedömning har utförts, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Planens konsekvenser
bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.
Detta med hänsyn till detaljplanens förutsättningar och dess påverkan på människors hälsa, miljö och hushållning av mark
och vatten.
Planen bedöms ej påverka Natura 2000-området. De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande
miljöpåverkan bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanarbetet. Detta gäller bl.a. en eventuell begränsad påverkan
på miljökvalitetsnormer för luftkvalité, risk för ökad avrinning av dagvatten från planområdet i samband med byggnation,
översvämningsrisk, buller, fornlämningar, ras- och skredrisker etc. Ett genomförande av planen bedöms därmed inte
innebära att enskilda eller kumulativa effekter medför betydande miljöpåverkan.
I den aktuella detaljplanen bedöms främst följande miljömål beröras: God bebyggd miljö, Frisk luft, Ett rikt växt- och
djurliv samt Begränsad klimatpåverkan. Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs. Inga
tidigare kända fornminnen förekommer inom planområdet, dock flertalet i nära anslutning till planområdet. I
detaljplanearbetet kommer miljöfrågor relaterade till ovan nämnda miljömål att hanteras.
Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga, utifrån
planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen innebär tillskapande av flerbostadshus och
radhus/parhus i ett befintligt bostadsområde som i dagsläget är bebyggt med flerbostadshus. Kringliggande bebyggelse
utgörs av detaljplanelagda flerbostadshus och småhusbebyggelse.
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De tillskapade nya byggnaderna för bostadsändamål nyttjar främst befintlig infrastruktur. Platsen är belägen nära
kollektivtrafik, Ytterby station. Gång och cykelvägar i direkt anslutning leder till centrala Ytterby och vidare till Kungälv.
Förtätning genom flerbostadshus och radhus/parhus medför endast marginellt tillskott av luftföroreningar.
Undersökningen om betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor som
kommer att studeras vidare inom ramen för detaljplanearbetet:
• Arkeologi
• Naturvärden
• Buller
• Risk (närhet järnväg, kraftledningar)
• Trafik
• Dagvatten/skyfallshantering
• Geoteknik
• Solförhållanden

Riksintressen (3 kap MB)
Bohusbanan, som finns ca 150meter från planområdet är riksintresse för kommunikationer. Cirka 500 meter söder om
planområdet finns riksintresse för kulturmiljövården, Kastellegården - Ragnhildsholmen.
Inga riksintressen bedöms påverkas av planförslaget.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (4 kap MB)
Planområdet ingår inte i område för riksintresse eller Natura 2000 enligt 4 kap MB.

Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt
inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden
som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. I dagvattenutredning (Markera, 2021-01-12) har gjorts
för planområdet anges att MKN vatten inte bedöms påverkas. Så länge utredningens rekommendationer följs.
Bullerutredning har inte gjorts för planen.

Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
En naturvärdesinventering har gjorts för planområdet (Naturcentrum AB, 2019-12-31). Inga delar av inventeringsområdet
utgörs av jordbruksmark, därigenom har inga objekt bedömts omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap
11§ och förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
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Vattenverksamhet (11 kap MB)
Vid Marstrandsvägen, precis där Hällebergsgatan börjar, finns ett markavvattningsföretag, med benämningen Guddehjälm
mfl. DF 1922. Markavvattningsföretaget bedöms inte påverkas negativt av planläggningen då inga åtgärder med
bäcken/diket som markavvattningsföretaget förvaltar, ska utföras, inte heller andra dagvattenåtgärder inom det området
planeras. Inga åtgärder planeras vid korsningen Hällebergsgatan och Marstrandsvägen i denna detaljplan. Dock kan
planläggningen påverka vattenföringen i bäcken genom förändrad dagvattenhantering inom planområdet innan avledande
till bäcken. För att se markavvattningsföretagets utbredning, se blåskrafferat område på kartan nedan.
Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns i inventeringsområdet då inga delar av inventeringsområdet
utgörs av jordbruksmark.

Figur 8 Blått skrafferat område visar på befintligt Markavvattnignsföretag inom planområdet. Gröna området visar på kommunalägd mark.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Geotekniska och bergtekniska förhållanden
Förutsättningar

Inför framtagandet av detaljplanen har en geoteknisk och bergteknisk utredning utförts (COWI AB, 2020).
Undersökningen visar att jordlagerföljden inom detaljplaneområdet huvudsakligen utgörs av friktionsjord som vilar på
berg alternativt berg i dagen. Friktionsjordens mäktighet bedöms variera mellan cirka 0 och 3 meter.
Lokalt inom områdets norra delar finns förekomst av lera som via ett lager av friktionsjord vilar på berg. Lerans mäktighet
bedöms variera mellan cirka 1 och 16 meter.
Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden och planerad byggnation. Inom området
längst i nordöster, där det finns höga naturvärden får ingen förändring av markytans nivå ske utan vidare geoteknisk
utredning.
Planområdet utgörs av ett utbrett höjdparti med befintlig bebyggelse, omgivande av sluttande terräng. De obebyggda
delarna av området utgörs övervägande av slänter med varierande lutning och riktning. Vegetationen består huvudsakligen
av gräsytor, lövskog, buskar och sly. Markytans nivå varierar inom området mellan cirka +10 och +42.

Figur 9 Topografi i de nordliga delarna av området (COWI AB, 2019-11-19)

De norra och västra delarna av området har en varierande topografi med både skogbeväxt fastmark med berg i dagen och
ett låglänt område med grönområden och befintliga gator. Den västra delen av området utgörs i norr av slänter med
skogsmark och ställvis berg i dagen och i söder av grässlänter. Släntlutningen är brantast i söder, med en medellutning på
ca 1:5 till 1:6, för att sedan flackas ut norrut till en medellutning på ca 1:8.
Bergmassan i undersökningsområdet består enligt SGU:s kartvisare främst av tonalit-granodiorit med gnejsig struktur.
Huvudspricksystemet inom området är brantstående sprickor med en strykning/stupning (S/D) på omkring 260°/70 80°. Övriga förekommande, randomiserade sprickriktningar påverkar bergmassans tekniska egenskaper och stabilitet.
Den bergtekniska utredningen visar att bergarten i området utgörs huvudsakligen av en förhållandevis kvarts- och
kalifältspatrik, medel- till finkornig, ljusgrå granitisk gnejs. Fördelningen av bergarter och sprickor inom det undersökta
området är snarlika. Generellt utgjordes området av varierande topografi, där slänterna i huvudsak var flacka med
jordtäcke och träd. Berg i dagen utöver de områdena med jordtäcke och enstaka rundhällar observerades främst i den
södra delen, i närhet till förskolan och tillhörande parkeringsyta samt i den nordvästra delen. Färska brottytor och nyligen
nedfallna block har inte observerats i någon anmärkningsvärd omfattning vid fältarbetet. En del äldre block förekommer.
Blockutfall kan förekomma även om sprickriktningar i berget är förhållandevis gynnsamma för den storskaliga stabiliteten.
Utanför planområdet (nordvästra slänten) har redan nedrasade block observerats vid fältarbetet. Inga av dessa är närmare
planområdesgränsen än cirka 50 meter. Den befintliga situationen bedöms som tillfredsställande. Vibrationsalstrande
arbeten (ex. Sprängning) kan lösa ut ytterligare, mindre massrörelser. Inga befintliga eller planerade bostäder påverkas av
blockutfall.
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Figur 10 Utsnitt från bergteknisk utredning (COWI AB, 2019-12-20, rev 2020-02-27). De rosa prickmarkerade områdena markerar risk för
blockutfall..

Figur 11 Utdrag ur SGU:s berggrunds- och strukturgeologiska karta över aktuellt, rödmarkerat undersökningsområde (Källa SGU).

Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden och planerad byggnation. Inom delområde
1 i den geotekniska utredningen (nordöstra delen av planområdet) bedöms kvicklera finnas och det är av yttersta vikt att
stabilitetsförhållandena kontrolleras vid lokala schakter eller om yttre belastningar eller topografiska förhållanden
förändras. Inom denna del kommer en ny lokalgata anläggas. Planområdet har minskat sedan utredningen gjordes och
Marstrandsvägen ingår inte längre i planområdet.
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Figur 12. Delområde 1 i den geotekniska utredningen där kvicklera bedöms finnas (COWI AB, 2019-12-20, rev 2020-02-27).

Ingen sättningsproblematik bedöms uppstå för planerad byggnation. Inom detaljplaneområdet bedöms planerad
byggnation grundläggas genom att bergytan schaktas fram och att grundläggning sker på packade fyllning på berg
alternativt plintar.
Den bergtekniska utredningen bedömer att planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid närbelägna,
vibrationsalstrande arbeten, exempelvis sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan vibrationer (exempelvis genom
pålning eller sprängning) eller påförande av laster större än 50 kPa närmare än 10 meter från bergsslänternas krön. Vidare
rekommenderas att det längs Hällebergsgatan utförs en riktad kontroll samt åtgärder avseende löst sittande block som
riskerar att rasa ner på befintlig väginfrastruktur.

Planförslag

Vid grundläggning av nya byggnader rekommenderas i den geotekniska utredningen att bergytan schaktas fram och att
grundläggning sker på packade fyllning på berg alternativt plintar.
Enligt gällande exploateringsförslag ska ungefär 1/3 av befintliga lamellhus utökas med ytterligare 1–2 våningar. Troligtvis
är befintlig bebyggelse grundlagd på berg alternativt packad fyllning. Ur sättningssynpunkt bedöms en tillbyggnad av
befintliga byggnader inte innebära nya sättningar. Huruvida byggnadens konstruktion hanterar en ytterligare last behandlas
inte inom utförd utredning.
Eftersom gällande exploateringsförslag är en tidig skiss, krävs ytterligare kontroll när hustyp och våningsantal är bestämt
för att en fullgod grundläggning ska kunna erhållas.
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Elektromagnetisk strålning
Förutsättningar

Det befintliga luftburna ledningsnätet i planområdet ger upphov till elektromagnetiska fält. Riktlinjerna för
säkerhetsavstånd ska följas och lovprövning ska ske i samråd med Vattenfall respektive Kungälv Energi. Med dessa
förutsättningar bedöms inte detaljplaneförslaget motverka att miljömålet Säker strålmiljö uppfylls.
Väster om planområdet finns en ledningsgata för en 130 kV regionnätsledning samt en kommunalägd ledning.
Regionnätsledningen, som är ledningen närmast planområdet, kräver från sin yttersta anläggningsdel 20 meters
skyddsavstånd av säkerhets- och underhållsskäl. Tillkommande bostäder ska i enlighet med översiktsplanen placeras så att
det elektromagnetiska strålningsfältet inte överskrider riktvärdet 0,2 mikroTesla. Vilket avstånd som krävs mellan ledning
och bostäder beror på spänning och maximal strömstyrka.

Planförslag

Inga nya bostäder planeras närmare än att översiktsplanens riktvärde om 0,2 mikroTesla klaras. Skyddsavståndet 20 meter
klaras med god marginal. De tre befintliga transformatorstationerna finns idag och utökas något och får ett E-omde. Tre
byggrätter för transformatorstation införs vid parkeringshus och parkering längs med Hällebergsgatan.
Transformatorstationer avger elektromagnetisk strålning. Riktvärdet för elektromagnetisk strålning som Kungälvs
kommun och Kungälvs energi förhåller sig till är 0,2 µT på platser där människor varaktigt vistas såsom bostäder eller
skolor. Forskningen kring elektromagnetismens hälsoeffekter vilar inte på fast grund men riktvärdet är en rimlig nivå i
beaktande av miljöbalkens försiktighetsprincip och de bakgrundsnivåer allmänheten normalt utsätts för. Befintliga
luftledningar i planområdets södra del kommer att grävas ner på annan plats, detta är en förutsättning för att kunna
exploatera i området.

Störningar och risker
Förutsättningar

Ytterby är ett stationssamhälle och Bohusbanan går i nordsydlig riktning öster om planområdet. Farligt gods fraktas på
järnvägen. Närmaste bostad inom planområdet ligger cirka 100 meter från järnvägen och är befintliga bostäder inom
Björkåsområdet.

Planförslag

För de befintliga flerbostadshus som ligger närmast järnvägen möjliggörs inte utbyggnation av nya bostäder, enbart en
mindre utökad byggrätt för att underlätta vid renovering och tillgänglighetsskapande åtgärder såsom installation av hiss och
förändring av trapphus. Komplementbyggnader såsom förråd och cykelparkering tillåts närmare järnvägen, dock som
närmast cirka 100 meter från järnvägen.
Befintliga bostäder inom planområdet ligger som närmast 100m ifrån järnvägen, dessa planläggs på nytt. De tillkommande
bostäderna genom förtätning ligger alla längre ifrån järnvägen än 150m. Björkås ligger på en bergsplatå på en högre nivå
än järnvägen vilket bedöms minska risken för påverkan från järnvägen.
Vid behov bedöms räddningstjänsten kunna angöra byggnader genom att köra in på kvartersmark och bostadsgårdar.
För planområdet har ingen bullerutredning tagits fram. Området ligger på sådant avstånd från Marstrandsvägen och
järnvägen att trafik- och järnvägsbuller från dessa inte bedöms överskrida bullerförordningens riktlinjer. För
Hällebergsgatan kommer viss trafikökning ske jämfört med idag. Bullerförordningens riktlinjer gäller för planområdet och
bedöms kunna följas.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Med tanke på tidsperioden då Björkåsområdet exploaterades kan tjärasfalt förekomma i de äldre asfalterade ytor som nu
avses bebyggas. Tjärasfalt innehåller skadliga mängder PAH vilket innebär att den behöver omhändertas på ett säkert sätt.
Enligt avfallsförordningen (2011:927) utgör tjärasfalt farligt avfall. Bostadsområdet Björkås byggdes under efterkrigstidens
stora satsning på bostadsproduktion och bostäderna uppfördes med en för tiden tämligen typisk teknik. Husstommarna
utgörs av betongelement vilka sammanfogades och tätades med fogmassor. Sådana fogmassor har i vissa fall visat sig
innehålla miljögiftet PCB, ett ämne som användes mellan 1956 och 1972 då det förbjöds i byggmaterial på grund av sin
spridning och påverkan i naturmiljön. En inventering av fogmassor har utförts på Baljan-fastigheterna. Provtagningarna
har inte gett utslag på PCB och på adresserna Hällebergsgatan visar provtagningen som mest på ”spår av PCB” och någon
sanering har därför inte varit nödvändig att utföra. Gränsen för åtgärd av PCB-förekomst är 0,005–0,05 vikt% (Förordning
2007:19) och sanering ska utföras senast i samband med renovering ombyggnad eller rivning.

Planförslag

Vid arbete med asfalten i området bör provtagning eller bedömning av PAH-halten göras. En enkel första bedömning kan
göras med hjälp av ett spraytest där särskild märkfärg och UV-lampa används för att indikera tjärhaltig massa.
Några åtgärder för att åtgärda PCB-förekomst bedöms inte relevanta och påverkar därför inte detaljplanen.

Radon
Förutsättningar

En heltäckande kartering av markradon för Kungälv saknas. SGUs kartskikt Gammastrålning, uran visar fördelningen av
uran i den översta delen av berggrunden eller jordarterna. För Björkåsområdet visar kartskiktet låga strålningshalter.
Utifrån fältmätningar avseende radon som gjordes i den bergtekniska utredningen (Cowi, 2020) kan berggrunden inom
planområdet övergripande klassas som lågradonmark.
Under 2016 genomfördes långtidsmätningar av radonhalten i husen på Baljan-fastigheterna. Mätningarna som
konstaterade årsmedelvärde för inomhusluftens radonhalt genomfördes med hjälp av så kallad spårfilm i olika delar av
husen. Halterna som uppmättes var betydligt under referensnivån om 200 Bq/m3 i inomhusluften som inte bör
överskridas. Några radonsänkande åtgärder har därför inte varit aktuella att utföra.

Planförslag

Berggrunden i planområdet kan övergripande klassas som lågradonmark. Dock rekommenderas i den bergtekniska
utredningen (Cowi, 2020) att uppförandet av planerade byggnader utförs radonskyddande i enlighet med riktlinjer för
normalradonmark, då kostnaderna för sådana åtgärder är mycket begränsade i förhållande till nyttan. Det rekommenderas
även att tillfört material, t.ex. fyllnadsmassor, bör ha liknande eller bättre strålningsegenskaper än berggrunden, alltså att de
innehar antingen låg- eller normalradonklassning.
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Risk för skred/höga vattenstånd

Figur 13 Lågpunktskartering och skyfall (WSP 2017).

Förutsättningar
Planområdet är kuperat och inga nya allvarliga lågpunkter har identifierats som problematiska vid
kraftiga regn. I Översiktsplan för Kungälvs kommun, 2012, anges att golvyta för ny byggnation av samhällsviktiga
funktioner och sammanhållen bostadsbebyggelse alltid ska ligga ovan + 3,4 m och bör överstiga + 4,4 m. (Nivåer översatta
till höjdsystemet RH2000.) Marknivån inom planområdet varierar mellan cirka +12 m till +43 m (RH2000) och ligger
därmed över de nivåer som anges i översiktsplanen. Se vidare om skyfallshantering under rubriken ”Dagvatten och
skyfall". Konstruktionen behöver vara vattentät och tillfarter vara säkrade mot översvämning.

Planförslag

Planområdet ligger högt och påverkas därmed inte av höga vattenstånd. Tillfarten vid Marstrandsvägen är en lågpunkt som
kan riskera att översvämmas vid skyfall. Befintliga gårdsytor har flertalet lågpunkter som vid skyfall riskeras översvämmas.
Vid eventuell framtida ombyggnation av gårdsytorna rekommenderas att dessa höjdsätts så att avledning kan ske. Garagen
är exempel på anläggningar som måste skyddas från översvämning. Konstruktionen behöver vara vattentät och tillfarter
vara säkrade mot översvämning.
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Kulturmiljö & Fornlämningar
Förutsättningar
Det finns några tidigare kända fornlämningar inom planområdet och flera kända inom närområdet. Riksintresse för
kulturmiljövården finns strax söder om planområdet. Bohusläns Museum har gjort en arkeologisk utredning för området.
Befintliga bostäder i Björkås är tidstypiska från sin tid, se vidare under rubriken Byggnadskultur och gestaltning.

Planförslag

Planförslaget påverkar inga nu kända fornlämningar.
Utformning av planförslaget med placering av byggnader, volymer och höjder har som utgångspunkt att anpassas till
omgivningens förutsättningar och ta tillvara på de positiva delarna i den befintliga bebyggelsen. Det har gjorts genom att
reglera våningsantal och lämnat siktlinjer för nya och befintliga bostäder. Befintliga 70-tals lamellhus ligger kvar i sina väl
placerade ljusa luftiga lägen på höjden, men några av dessa föreslås byggas på eller ersättas.

Figur 14 Från Arkeologisk utredning i samband med detaljplanen,
Bohuslänsmuseum 2021.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Planområdet är i dag till största delen bebyggt. Björkås är ett typiskt område från miljonprogramsåren avseende utseende,
bebyggelse- och trafikplanering. Stadsdelens bebyggelse består av flerbostadshus, som är byggda i huvudsakligen två
parallella rader uppe på en bergsplatå och följer bergets nordostliga/sydvästliga riktning. Byggnaderna är förskjutna
sinsemellan vilket, tillsammans med terrängen, delar upp det stora gårdsrummet i flera mindre bostadsgårdar. I södra delen
ligger husen lite mer friliggande som ”hus i park” och följer terrängen. Husen är varierande i höjd om 2–3 våningar.
Området är storskaligt med upprepning av likadana loftgångshus placerade i samma riktning. Området upplevs ändå
ganska luftigt med goda solljusförhållanden och med utsikt över landskapet omkring. Bebyggelsen omgärdas av
naturområde och möjlighet till utblickar mot naturen och de höga träden syns framför allt från bostadshusen i nordväst
och söder, men delvis även från gårdarna mellan husen.
Hällebergsgatan går längs med området i söder, och i norr ringar gång- och cykelvägen in området där småhus planerades
utanför i Tornhaga. Parkeringen är samlad längs Hällebergsgatan med större markparkeringar och parkeringsdäck.
Infrastrukturen karaktäriseras av överdimensionerade vägar och funktionsseparering, vilket skapar trygga och bilfria
miljöer på bostadsgårdarna, men samtidigt gör det svårt att orientera sig mellan gångväg och bebyggelse. Bristen på
sammanhängande struktur försämrar orienterbarheten i synnerhet för fotgängare och cyklister, varför kopplingar inom och
mellan områdena bör förstärkas. Vägkopplingar från Björkås finns till Kungälv, Marstrand och vidare till Göteborg och
Stenungssund. Via Marstrandsvägen nås även ut på E6:an. Björkås läge relativt högt över havet bidrar även till en viss
barriäreffekt. Terrängen, den omgivande naturen och planeringen av området med ensidig bostadsbebyggelse och
trafikseparering gör att området kan upplevas isolerat från intilliggande områden. Det finns en befintlig privat förskola
inom planområdet. Precis norr om planområdet, vid infarten från Marstrandsvägen, finns även en kommunal förskola.

Figur 15 Bild från Förbo Björkås bostadsområde 2021.
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Planförslag

En stor del av planområdet är sedan tidigare planlagt för kvartersmark bostadsändamål och de delar som inte är bebyggda utgörs till
stor del av prickmark (som inte får bebyggas). Planförslaget möjliggör i stora drag för ny bostadsbebyggelse i norra delen, södra delen
och i centrala delen av området. I centrala delen möjliggörs även centrumverksamhet. Planen möjliggör även för påbyggnation på en
del av de befintliga husen samt mindre utbyggnader för att möjliggöra hissar och andra förändringar vid kommande renovering.
Nuvarande förskola planläggs då den idag är planstridig. En del av tidigare kvartersmark som har natur- eller rekreationsvärden
planläggs istället som naturområde på allmän plats. En del av nuvarande markparkeringar tas i anspråk för nybyggnation och istället
möjliggörs påbyggnation på befintliga parkeringsdäck. Områden för tekniska anläggningar så som transformatorstationer och
dagvattenanläggningar planläggs. Hällebergsgatan får delvis ny utformning vid busshållplatsen i den centrala delen, samt förlängs med
en ny vändplats i södra delen Och gång- och cykelbana planeras längs del av gatan. Detaljplanen möjliggör att uppföra flerbostadshus i
2–7 våningar samt rad/parhus som ger en dynamik till området. Den nya bebyggelsen binder samman området och skapar olika
densitet och skala. De bärande arkitektoniska idéerna bygger på att berika gaturummet med liv och skapa en dynamik till de annars
homogena bebyggelsen. Bebyggelsen är tänkt att underlätta för orienteringen i området. Centrumbebyggelsen runt torget möjliggör för
en mittpunkt där möten främjas.
Bostadsområdet förlängs i sydost där det finns gångstråk vidare mot stationen. På sikt planeras den södra delen utvecklas ytterligare
med bostäder på Porteberget och därmed stärka kopplingen till stationen ytterligare. Detaljplanen reglerar huvudsakligen
markanvändningen bostadsändamål, centrum, skola och parkering på kvartersmark samt naturområde, gata och gång- och cykelvägar
på allmän platsmark. Den nya bebyggelsen omfattar bostäder i flerfamiljshus, parhus/radhus. Centrumändamål anges för de nedre
våningarna vid torget där det är av stor vikt att fasaderna är livfulla och en rörlighet och samband finns mellan inne och ute.

Nedan följer beskrivning av förändringar av stadsdelen Björkås inom respektive kvarter.

Figur 16 Illustrationskarta/exploatörsskiss med möjlig ny bebyggelse (Liljevall arkitekter 2021-04-06).
Delområden som beskrivs i texten nedan är inringade i gult.
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Södra kvarteren
I den södra delen av planområdet knyts området samman. På norra sidan av Hällebergsgatan ersätts det befintliga
parkeringsområdet samt en del av skogsområdet med ny bebyggelse. Här föreslås tre punkthus, där våningsantalen trappar
upp från 4 till 6 våningar som ger en variation. Platsen är tålig för högre bebyggelse men placering och utformning ska
anpassas till terrängen. Bostadsgårdar föreslås mellan och framför husen i söderläge. Naturområdet intill ger
lekmöjligheter. Byggnaderna bör inte sammanbyggas utan fortsatt ge möjlighet till siktlinjer och möjliggöra för boende att
gå emellan husen till naturområdet bakom. Parkeringen placeras under mark med infart från vändplatsen där bussen och
renhållningsfordon kan vända. På sikt planeras Hällebergsgatan förlängas till ett nytt bostadsområde, Porteberget, och
vändplatsen kan då komma att ändras eller tas bort. På västra sidan vägen möjliggör planen att ersätta två av de befintliga
lamellhusen med nya byggnader. Här föreslås tre punkthus och tre lamellhus i 4–7 våningar som stegvis trappas upp i höjd
och skapar en dynamik sinsemellan. Byggnaderna ska placeras så att en eller flera bostadsgårdar bildas mellan dessa.
Volymerna skapar släpp och siktlinjer för att anpassa sig till terrängen och tillåta kopplingar mot naturen i söder.
Rotationen av volymerna som visas i illustrationen maximerar möjligheten till soliga balkonglägen och utblickar över
ängarna i väst. Byggnaderna som placeras längst i söder behöver byggas i suterräng för att ta upp höjdskillnaden i slänten.
Majoriteten av parkeringen är planerad att ske i parkeringshuset norr om tomten.

Figur 17 möjlig placering och utformning av Södra området.
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Centrum kvarteren
Centralt i Björkåsområdet, i mötet mellan den befintliga och den nya bebyggelsen, föreslås ett nytt torg istället för
markparkering. Där kommer finnas möjlighet för handel och service i bottenvåningarna vilket kan bidra till en livfull och
inbjudande plats. Kvarteret rymmer cirka 750 m2 lokalyta. Torget ligger i en knutpunkt vid Hällebergsgatan som korsas av
flera befintliga och nya gångstråk mellan aktivitetsparken, befintliga och nya bostäder och stråk till stationen.
Busshållplatsen som flyttas blir också en målpunkt vid torget.
Kvarteret, längs med och söder om Hällebergsgatan som i dag används för markparkering, bebyggs med bostäder i 4
våningar. För att koppla samman det befintliga området med det nya planeras ett centralt torg, där möjlighet för handel
och service i bottenvåningarna kan skapa en livfull och inbjudande plats. Kvarteret rymmer cirka 350m2 lokalyta. Vid
torget möjliggörs att ersätta ett av de befintliga lamellhusen med ett punkthus samt fyra stadsradhus. Punkthuset möjliggör
för ett högre antal lägenheter kring torget samt att det blir ett landmärke att ta fasta vid när man rör sig mellan befintlig
struktur som annars är ganska homogen. Den planerade bebyggelsen är också ett sätt att öka den upplevda tryggheten. Vid
torget ges även byggrätt för nya lamellhus i 2–3 våningar som ramar in torget. Släpp mellan husen möjliggör för passager
och siktlinjer. Byggnaden i väster är lägre för att minska skuggning av torgytan. De olika byggnadshöjderna och volymerna
bidrar till en större variation och dynamik i kvarteret.
Busshållplatsen placeras centralt vid torget.
Kvarteret längsmed och söder om Hällebergsgatan används idag för markparkering, som idag inte nyttjas fullt ut. Planen
möjliggör för bostäder i 4–5 våningar som bryter upp det annars relativt monotona gaturummet längs med
Hällebergsgatan, och ger mer liv och rörelse till torget intill. när man färdas längs Hällebergsgatan. Genom att vinkla
volymerna skapas fina gavelmotiv och släpp till den bakomliggande naturen. Mellan byggnaderna föreslås markparkering
samt gemensamma bostadsgårdar i skyddat läge. Utformningen av byggnaderna och gårdarna mot gatan blir viktiga för
tryggheten och upplevelsen av gaturummet. Upphöjda gårdar ger en direkt koppling till naturen intill, men skulle kunna bli
en barriär mot gatan. En gångstig kopplas an mot en av gårdarna som sedan leder vidare från torget ner mot Ytterby
Station. Detaljplanen möjliggör också för skola och centrumbebyggelse längs med Hällebergsgatan.

Figur 18 möjlig placering och utformning av Centrumbebyggelsen.
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Norra kvarteren
Kvarteret, som i dag består i prickad kvartersmark bebyggs med bostäder och en ny kvartersstruktur bildas genom en ny
tillfartsväg. Radhus/parhus om två våningar med egna tomter möjliggörs i skyddat läge. Medans flerbostadshus i lamellhus
och punkthus mellan 4–6 våningar tillskapas längs med gång och cykelvägen vilket ger ett tryggare stråk för boende och
passerande. Från gångvägen i norr kommer kopplingar hela vägen till Björkås centrala torg och vidare till Ytterby station
att anläggas.

Figur 19 Illustration, möjlig placering och utformning av norra området.

28

24 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Sektionen nedan visar förhållandet mellan parhuset som är närmast beläget befintligt lamellhus. Parhusen är justerade för
att möta vägen med ett avstånd på 4 meter. Detta skapar en distans på befintligt hus med ca 15 meter. Övriga parhus har
en distans på 20–50 meter till befintliga hus.

Figur 20 Marksektion befintlig bebyggelse, radhus och lamellhus. (Liljewall. 2021)
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Förhållande till befintlig bebyggelse

För att länka samman den nya bebyggelsen med den befintliga skapas platser och stråk som kan nyttjas av alla boende i
området. Kopplingarna säkerställs genom genare stråk och gång- och cykelväg för att bidra med kvalitéer till både
befintligt och nytt område. Kopplingen mot Ytterby centrum stärks via ett tydligt stråk ner mot centrum samt en central
och synlig hållplats för att underlätta kollektivt åkande.
En högre exploatering i Björkås kan öka trygghetskänslan och närvaron i området. Den planerade bebyggelsen ger ett
större bostadsutbud och tillåter en mix av boendetyper i området.

Påbyggnad av befintlig bebyggelse

Alla de befintliga lamellhusen ges möjlighet för nya trapphus och hiss. Detta skapar tydligare och mer tillgängliga entréer
till befintlig struktur. Kryssmark mellan de befintliga lamellerna möjliggör för mindre komplementbyggnader så som förråd
eller cykelförvaring.
Detaljplanen möjliggör påbyggnad på utvalda lameller i nordvästra delen med 1 våning. Detta skapar fler hyresrätter utan
att ta obebyggd mark eller grönstruktur i anspråk. Den tänkta påbyggnaden är placerad för att inte förhindra dagsljus på de
befintliga gårdarna.

Figur 21 Röd markering av lameller som lämpar sig för påbyggnad i 1 våning, Liljewall.
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Solförhållanden

Befintlig bostadsbebyggelse är placerad med goda solförhållanden. De hus som möjliggörs för en påbyggnation har valts i
den norra raden för att inte påverka de befintliga gårdarnas solförhållanden negativt.
Placering och utformning av den nya bebyggelsen och dess utemiljöer har valts utifrån var inom området det är lämpligt att
förtäta utifrån många olika aspekter. Inom dessa områden har byggnaderna placerats för att anpassa sig till terrängen och i
största mån ta vara på dagsljuset. Boastadsgårdar och torg är placerade för att få så goda solförhållanden som möjligt. Den
nya bebyggelsen i norra delen är placerad på nordvästra sidan av berget och är därmed lite mörkare.
Dagsljuskravet i lägenheterna i föreslagen bebyggelse säkerställs vid bygglov. Nedan visas solstudier (Liljevall arkikteter)
vid vår- och höstdagjämning. Se större bilder i utredningen Solstudier (Liljevall arkitekter).

31

24 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Beskrivning av planbestämmelser
För att säkerställa planens intentioner och bebyggelsens gestaltningsmässiga ambitioner beskrivs syftet med några av
planbestämmelserna nedan:
B

I de nya bebyggelsekvarteren är användningen i huvudsak B. Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med
bostadsändamål i samtliga våningar. I bostadsanvändningen ingår även bostadskomplement av olika slag,
till exempel tvättstuga, närlokal och förråd. Huvudsyftet ska vara boende och det ska ha varaktig karaktär. I
kvarteret längs med gång och cykelvägen längst i norr planeras för parhus/radhus i två våningar, samt
bostadshus fem till sju våningar. I den nordöstra delen planeras garage under mark.

BC

I det nya bebyggelsekvarteret mitt i området där ett nytt torg möjliggörs är användningen i huvudsak BC,
vilket möjliggör bostäder och centrumändamål. En planbestämmelse finns om minsta våningshöjd i
entrévåning för att säkerställa att lokaler möjliggörs. I planbestämmelsen centrumändamål ingår all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor, såsom butiker,
service, eller, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, med mera.

BCS,

I centrumkvarteret längs med Hällebergsgatan på dess södra sida planläggs ett område för skola, bostad,
och centrum. Befintlig byggnad används idag som förskola och får därför huvudanvändning skola men
utöver skola möjliggörs även bostad och centrum i ett centralt läge inom området. Detta för att ge en större
flexibilitet i användningen på sikt.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar

Inom planområdet finns idag en privat förskola.

Planförslag

Denna detaljplan möjliggör för centrum, bostad och skoländamål. Befintlig byggnad står på naturmark och blir genom
detaljplanen planenlig. Platsen är central mot torget och längs med Hällebergsgatan.

Service
Förutsättningar

Det finns ingen service i området idag. Mataffär, apotek och annan service finns i Ytterby centrum 1 km från planområdet.
Där finns även skola årskurs f-9 inom 500m, vårdcentral och tåg/busstation. Ett större serviceutbud finns även i Kungälvs
centrum cirka 4 km från planområdet.
Inom planområdet finns idag en privat förskola. Strax norr om planområdet, vid infarten från Marstrandsvägen, finns även
en kommunal förskola.

Planförslag

Planen möjliggör centrumverksamhet i bottenvåningarna på bostadshusen vid torget och ställer krav på förhöjd takhöjd i
bottenvåning för att säkerställa möjligheten för lokaler på sikt. Centrumverksamhet tillåts även på fastigheten för den
nuvarande förskolan som ligger centralt i området längs Hällebergsgatan. Planen möjliggör för en större flexibilitet för
lokalen på sikt, exempelvis för samnyttjande av flera olika slags verksamheter.
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Tillgänglighet
Förutsättningar

Planområdet är i dagsläget till stora delar svårtillgängligt för personer med funktionsvariationer med anledning av områdets
topografi, smala gångbanor och frånvaron av tydliga övergångsställen. Området ligger på en höjd med delvis branta
gångvägar. Bostadsgårdarna är lätta att nå från bilparkeringarna som dock ligger strax utanför området. Det saknas
tillgänglig parkering inom 25 meter från bostadsentréer eftersom bostadsgårdarna är bilfria. Flerbostadshusen har
loftgångar utan hissar och är därmed inte tillgängliga för alla. Sophantering för befintliga bostäder sker samlat vid
Hällebergsgatan, med längre avstånd från vissa entréer.

Planförslag

Vid genomförandet av detaljplanen kommer nya och mer tillgängliga gator, gång- och cykelstråk samt tydliga
övergångsställen att uppföras i området vilket förbättrar tillgängligheten i dessa delar, vilket även underlättar möjligheten
att ta sig till Ytterbys centrum.
Utbyggnaden och ombyggnaden av äldre bostäder i centrala lägen skapar möjligheter för förbättrad tillgänglighet med
bland annat installation av hissar och ramper. Ny beläggning på gator och platser ska också ge bättre tillgänglighet för så
väl personer med funktionsnedsättningar som för personer med barnvagn.
Nya bostäder byggs enligt Boverkets Byggregler (BBR) som ställer krav på tillgängligheten. De nya byggnaderna har
anpassats till terrängen och befintlig byggnation. För att tillgodose tillgänglighetskraven kan kvarteren uppföras med
genomgående trapphus och hiss vilket gör det möjligt att angöra entréer och gårdar på ett tillgängligt sätt. Tillgängliga
parkeringsplatser ska anordnas inom 25 meter från bostadsentré.
Planförslaget möjliggör en ombyggnation för de befintliga bostäderna med utvändiga trapphus och hiss för de hus som
byggs på med fler våningar.

Byggnadskultur och gestaltning
Förutsättningar

Område som byggdes under miljonprogrammet med tidstypisk gestaltning. Relativt låg befintlig bebyggelse i 2–3 våningar
placerade på en höjd och placerade längs höjdryggens sträckning. Uppdelat i mindre bostadsgårdar. Hänsyn till
solförhållanden. Repetitivt. Släpp mellan husen för passager ut i omgivande natur. Stora parkeringsytor och parkeringshus
längs gatan och helt bilfria gårdar. Bebyggelsen vänder sig inåt med entréer mot innergårdarna. Loftgångar. Långsmala
lamellhus. Privata uteplatser/trädgårdar i markplan. Tydlig gräns mellan det bebyggda och orörd naturmark omkring
befintlig och ny bebyggelse.
Området utgör ett bra exempel på tidens byggnadsstil, med stark modernistisk arkitektur. Miljonprogrammet, eller
rekordåren, i svenskt bostadsbyggande skedde under efterkrigstiden. Det var ett omfattande socialt utvecklingsarbete med
ambitionen att bygga bort en låg bostadsstandard och bostadsbrist. Byggnationen skedde rationellt och produktionsinriktat
vilket gav spår i stadsplanerna och boendemiljöer, med välplanerade lägenheter och planlösningar. Kvalitéer finns såsom
linjeringar och placeringen på berget som ger utsikt från berget och siktlinjer mellan husen.
Björkås är uppbyggt efter en stadsplan från 1968, och är uppfört runt år 1970. Parkering sker längs återvändsgatan
Hällebergsgatan vilket skapar bilfria bostadsgårdar. Parkering sker i parkeringsanläggningar placerade ut mot
Hällebergsgatan, vilken ansluter till Marstrandsvägen. Björkås också ett typiskt område från miljonprogramsåren avseende
utseende, bebyggelse- och trafikplanering. Björkås är ett av de större sammanhängande flerbostadshusområdena i
Kungälvs kommun från denna tidsperiod, och det enda i Ytterby.

Planförslag

Planförslaget har som ambition att tillvarata och bevara de kvalitéer som finns från 1960-talets planering av området och
bebyggelsen som är uppförd med goda solförhållanden, luftiga gårdar och det naturnära. Det är viktigt att befintliga hus
fortfarande är smala, slanka och därför inte ska breddas i sin helhet, men att trapphus kan tillkomma på en del av
längdsfasaden. Både ur gestaltningshänseende och för att inte minska innergårdarnas storlek. Gestaltningen med
planbestämmelser om nockhöjd och takvinkel möjliggör olika takmaterial och asymmetriska tak på den nya bebyggelsen.
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Byggnaderna uppförs med en trappning av våningshöjder för att få en större variation i området och en mänskligare skala.
De nya byggnaderna ska placeras så att utblickar möjliggörs mot utsikten och de fina vyerna.

FRIYTOR
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar

Björkås har en strategisk placering med sin nära anslutning till både natur och centrum. Omgivande natur erbjuder
möjligheter för rekreation och promenadstråk. Det finns en befintlig lekplats i området.
Befintliga bostäder har bostadsgårdar mellan husen. En del av ytan är utformad som uteplatser/trädgårdar tillhörande
bostäderna på bottenvåningen. Sydväst om planområdet finns odlingslådor som används av boende i området.
Skogsområdet i sluttningen mot nordväst är relativt otillgänglig men gångvägar leder genom området ner till gång- och
cykelbanan och naturområden intill. I naturområdet söder om planområdet finns stigar.
Den befintliga förskolan i området har en begränsad friyta men närhet till intilliggande naturmark. Vid placering och
anordnande av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas
friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med
ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk
aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd för naturområden.

Planförslag

Naturmarken i nordvästra delen av planområdet, som idag upplevs ganska otillgänglig, tas delvis i anspråk för nya
bostäder. De delar av naturmarken med större naturvärden säkerställs genom planläggningen som fortsatt naturmark
genom att planläggas som allmän platsmark (NATUR).
Delar av naturmarken intill vändplatsen i södra delen av Hällebergsgatan tas i anspråk för nya bostäder.
För den befintliga förskolan kommer detaljplanen att medge skola. Friytan som planläggs är den befintliga utegården som
idag används för förskoleverksamheten. Det finns även möjlighet till utflykter och lek i intilliggande naturmark.
Vid nybyggnation i området och renovering av befintliga bostäder är det även viktigt att ett helhetsgrepp tas för utemiljön
och att bostadsgårdarna rustas upp. Bostadsgårdarna är viktiga för närrekreation och närlek i direkt anslutning till
bostäderna.
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En aktivitetspark planeras anläggas i områdets mittersta del med direkt koppling till den planerade centrumbebyggelsen
och det norra gång och cykelstråket. Parken nås från flera olika håll för att bindas samman med befintliga och nya flöden
för att bli en trygg och central samlingspunkt. Projektet är planerat att genomföras under 2021. Aktivitetsparken kommer
innehålla funktioner och ytor som ämnar att främja rörelse och möten mellan människor. Här finner man bland annat en
lekplats, hundrastplats och fotbollsplan som är integrerat i det härliga naturlandskapet. Området har utformats i samarbete
med en invånardialog och kommer innehålla hundrastgård, handboll, basket, fotboll och en stor lekplats.

Figur 22 Aktivitetspark i nordvästra delen av planområdet (Liljewall 2021).
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Naturvärden
Förutsättningar

Naturcentrum AB har utfört en naturvärdesinventering i området (december 2019). Inventeringen har utförts enligt
Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk
mångfald, samt bedömning av denna betydelse. Vid inventeringen identifierades sex naturvärdesobjekt, naturtyper,
samtliga av naturtypen skog och träd. Två naturvärdesobjekt har bedömts ha påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3 och
fyra naturvärdesobjekt har bedömts ha visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Totalt utgörs cirka 2,5 ha av objekt med
naturvärde (cirka 55 % av ytan i inventeringsområdet). Sju naturvårdsarter och två signalarter med lågt signalvärde
påträffades vid inventeringen. Gällande särskilt intressanta naturvårdsarter finns gröngöling i området. Gröngöling hördes
vid ett par tillfällen strax utanför inventeringsområdet i norr och flera hålträd noterades. Lämpliga miljöer för arten finns i
inventeringsområdet som sannolikt ingår i ett revir. En fridlyst art, murgröna, noterades i området.
23 värdeelement noterades under inventeringen. Elementen utgörs bland annat av stenmurar, grova träd av ek, sälg och
björk, hålträd, en lodyta och en mindre vattensamling. Inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns i
inventeringsområdet då inga delar av inventeringsområdet utgörs av jordbruksmark.
Naturvärdesklass 3 i den standardiserade naturvärdesinventeringen motsvarar hänsynsnivå 2 i kommunens Naturvårdsoch friluftslivsplan. Kommunens antagna riktlinje för sådana områden är följande:
Omfattande exploatering i hänsynsnivå 2-områden får ej förekomma och mindre omfattande exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de
höga natur- och/eller friluftslivsvärdena. Exploatering i närheten skall ske med hänsyn till naturvårds- och friluftslivsvärdena.

Figur 23 naturvärdesobjekt har klassats vid inventeringen. Två områden har klass 3 "påtagligt naturvärde" och fyra områden har klass 4 "Visst naturvärde".
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Planförslag

Planförslaget säkerställer bevarande av mer naturområden genom allmänplatsmark än ursprunglig detaljplan, där stora
delar av området ligger inom kvartersmark. Exploateringen sker delvis inom områden med den lägre klassningen,
naturvärde klass 4 (visst naturvärde). Mindre delar av område med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) tas i anspråk.
Den nya vägdragningen i nordost placeras så att så mycket som möjligt av naturvärdena bevaras. Därför läggs vägen så
nära befintlig gång och cykelväg som möjligt. Eventuellt kommer två ekar att beröras av den nya vägdragningen i Björkås,
och troligen behöva sågas ner. Det är viktigt att lägga trädet som död ved i området, exempelvis mulmholkar. Genom att
bevara stengärdsgårdarna, kan de bilda fina entréer till området.
Befintliga grova ekar, hålträd och sälgar mäts in och ska tas hänsyn till i projekteringen av vägar, parkeringar, placeringen
av byggnader mm. så att de i så hög grad som möjligt kan bevaras. Om detta inte är möjligt ska nedtagna träd kompenseras
med nyplantering av träd, ett nedtaget träd kompenseras med fyra nyplanterade. Nedtagna stammar läggs på lämpliga
platser inom detaljplanen som död ved. Om hålträd behöver tas ned ska de ersättas med en eller flera mulmholkar som
placeras på lämpliga platser inom detaljplanen.
Ett helhetsgrepp ska tas inom hela planområdet avseende kompenserande åtgärder för ekosystemtjänster som försvinner
och ekosystemtjänster som kan förstärkas. Detaljplanen ska kunna visa på vilka åtgärder som ska genomföras. Viktiga
ekosystemtjänster att arbeta med är fördröjning av vatten, biologisk mångfald, mikroklimat.
För allmän platsmark: Lämpliga ytor som främjar ekosystemtjänster ska reserveras som allmän platsmark (”NATUR”).
Om utformningen av nya ytor för ekosystemtjänster är extra viktiga bör även utformningen föreskrivas i
planbestämmelser.
För kvartersmark: Värdefulla befintliga ekosystemtjänster som exempelvis träd ska skyddas med planbestämmelse. I övrigt
bör beskrivning ges av vilka ekosystemtjänster som är önskvärda att förbättra eller tillskapa, med exempel på hur detta kan
göras.
Plats för kompensation är i anslutning till den nya Aktivitetsparken och inom det nya området i nordost. Eventuellt kan
det bli aktuellt med kompensation utanför planområdet om det inte finns utrymme med t ex nyplantering av träd inom
detaljplanen. Detta ska då tydligt framgå. Kompensationsåtgärder och eventuella behov av planbestämmelser för att
säkerställa ekosystemtjänster kommer att studeras ytterligare inför granskningsskede.
För att ta hänsyn till dessa riktlinjer ska man i Björkås undvika att dra vägen rakt igenom område 1, placera vägen så nära
befintlig gång och cykelväg som möjligt (Naturvärdesklass 3), och i övrigt ska ingrepp i dessa områden undvikas.
Stenmurar bör så långt det går bevaras i sina befintliga lägen. Om detta inte går kan sten från murar användas till att bygga
upp nya stenmurar i soliga lägen alternativt anlägga stenrösen i soliga lägen.
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Gator och trafik
Förutsättningar

Planområdet ligger i direkt anslutning till Marstrandsvägen (Väg 168) där Trafikverket är väghållare. Marstrandsvägen
fungerar idag som huvudväg mellan Kungälv/E6 och Marstrand. Genom planområdet går Hällebergsgatan, med Kungälvs
kommun som väghållare. Hällebergsgatan är en matargata till området och på sikt kommer den att förlängas till kommande
Porteberget i söder. Hällebergsgatan har idag kollektivtrafik med 2 busshållplatser inom planområdet.
Området ligger inom den så kallade ”centrala urbana zonen” som är området inom 400 meter från
tågstationen i Ytterby och ligger cirka 3,5 kilometer från Kungälv. Inom bostadsområdet Björkås finns
en förskola, i övrigt består området av bostäder. Området är trafikseparerat med bilväg, parkeringshus och markparkering i
ytterområdet och enbart gångvägar inom bostadsområdena.
I Ytterby finns Ytterby station som är en nod för kollektivtrafik med både bussar och tåg, service med skola, kyrka,
tandläkare, apotek, mataffär, postombud med mera. Målpunkter i området kan ses i Figur 27.

Figur 24 Befintliga gator och cykelvägar

Figur 25 Målpunkter i närområdet.

38

24 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Hällebergsgatan har idag en hastighetsbegränsning på 50 km/h och de sista 300 meterna av Hällebergsgatan har 30 km/h.
Hastighetsbegränsningen på väg 168 är 70 km/h. I samband med exploateringen rekommenderas att hastighetsgränsen
och hastighetsåtgärder på gator inom planområdet ses över så de får rätt hastighet utifrån sina respektive förutsättningar,
för att på så sätt främja trafiksäkerheten och framkomligheten i området.
Idag har Hällebergsgatan cirka 2075 ÅDT (årsdygnstrafik). Den senaste mätningen för väg 168 i anslutning till
planområdet var år 2017, cirka 10 390 ÅDT (årsdygnstrafik).
I Björkåsområdet finns gångvägar som är avsedd endast för gångtrafik och är avskild från övriga vägnätet. I dagsläget finns
det inga cykelbanor inom Björkåsområdet men det finns gång- och cykelbanor som ansluter till området.
Längs med planområdet i nordväst går en gång- och cykelbana, som möjliggör cykling både till och från Nordtag/Sparrås
området och Ytterby vidare till Kungälv. Flera platser utmed detta stråk kan upplevas som otrygga under vissa perioder,
speciellt viadukterna. Trygghetsskapande åtgärder kan övervägas på dessa platser.
Gång och cykelbana saknas utmed Hällebergsgatan och behöver byggas ut samtidigt som planområdet exploateras. Det
finns stora höjdskillnader inom Björkåsområdet och för att uppnå en godtagbar lutning på gång och cykelbanor inom
området bör vissa sträckor detaljstuderas närmre för att utformas på ett lämpligt sätt. Ett gent och tryggt gångstråk ifrån
planområdet genom skogen ner mot Ytterbystation saknas. Det saknas cykelparkeringar vid hållplatserna utmed
Hällebergsgatan.
Från Hällebergsgatans vändplats i söder finns det stigar genom skogen som fungerar som genvägar österut mot Ytterby
station.
Mopedtrafik med mopeder klass I sker på gatorna inom området och mopeder klass II får framföras på cykelbanor.

Planförslag

Figur 26 Indelning av sektioner längs med Hällebergsgatan och den nya bostadsgatan i norr.

All bebyggelse inom planområdet nås i planförslaget från Hällebergsgatan i nord öst. Inom det blivande bostadsområdet
tillkommer en lokalgata i den norra delen för att trafikförsörja den nya bebyggelsen. Ambitionen är att fördela trafiken via
Hällebergsgatan och vidare via mindre bostadsgator till samtliga bostäder i området. Genom att ”filtrera” trafiken genom
området med flera alternativa vägmöjligheter skapas förutsättningar för lägre fordonshastigheter, mer liv åt området och
goda möjligheter för mötesplatser att utvecklas.
Genom att säkerställa att anslutande gång- och cykelbanor till såväl busshållplatsen som till gång- och cykelbanor i nordost
är säkra, gena och attraktiva ges goda förutsättningar för att öka det hållbara resandets marknadsandel.
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Utmed Hällebergsgatan föreslås att gång- och cykelbana anläggs på den norra sidan fram till det
planerade torget och därefter byter sida om Hällebergsgatan till den södra sidan, se ljusgrön dragning i Figur 9.
Anledningen till denna dragning är att samordna ytan utanför de nya husen med en ny gång- och cykelbana. Sikten är
generellt bättre på den södra sidan och möjliggör för en mer trafiksäker
lösning för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägbanan utmed Hällebergsgatan föreslås få en bredd
på 3 meter och ingå i det lokala gång- och cykelstråket. Parkeringsutfarter som går över gång- och cykelbanan behöver
trafiksäkras med förhöjda passager.
För att ta upp höjdskillnader i området samt uppnå en godtagbar lutning på gångvägen föreslås att en ny gångväg dras som
en serpentin där det idag går en stig genom skogen. Denna gång- och cykelbana kommer att anslutas till gång- och
cykelbana som planeras ut med Östra Porten ner till Ytterby station. Utformning av Hällebergsgatan kan vid behov
komma att detaljeras inför granskning och gatuområdet därmed justeras något. Detta gäller bland annat placering av
gångbanan i den södra delen.

Figur 27. Hällebergsgatan och den nya bostadsgatan i norr har studerats i trafikutredningen och har delats in i delområden där förslag på
gatusektioner tagits fram (Trafik- och mobilitetsutredning, Sigma Civil).

Figur 28 Sektion A, för den norra delen av Hällebergsgatan och början på den nya bostadsgatan i norr (Sigma Civil 2020).
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Figur 29 Sektion B, för majoriteten av sträckan utmed Hällebergsgatan samt avslutet på den nya bostadsgatan i norr (Sigma
Civil 2020).

Figur 30 Sektion C, centrala delen av Hällebergsgatan vid torget och där förtätningen är störst Sigma Civil 2020).
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Parkering
Nuläge
I samband med planarbetet har en parkerings- och mobilitetsutredning tagits fram av Sigma Civil, fullständiga resultat
redovisas i Mobilitets- och Parkeringsutredning, DP Baljan 2020. Syftet med utredningen har varit att undersöka befintlig
parkeringssituation och hur den påverkas av tillkommande bebyggelse samt studera möjliga parkeringslösningar för
området som helhet och föreslå mobilitetslösningar.
I dagsläget finns det cirka 340 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Bilparkeringar finns idag längs med
Hällebergsgatan som samlad markparkering och i P-hus. Det finns sex olika parkeringsanläggningar inom Björkåsområdet,
se Figur 28.

Figur 31 Parkeringsytor inom Björkåsområdet.

Totalt finns det 440 parkeringsplatser varav 380 för boende och 50 besöksparkeringsplatser. En beläggningsstudie har
genomförts. Av inventeringen kan man konstatera att parkeringsanläggningarna inte används fullt ut. Det innebär att det
finns en outnyttjad kapacitet motsvarande 114 platser som kan räknas bort vid exploatering eftersom de kan anses vara
överflödiga i dagsläge. Alternativt kan de behöva ersättas med motsvarande mängd utifall bilägandet inom området ökar
och efterfrågan på parkeringsplatser blir högre för de befintliga boende.
Planförslag
Planförslaget innebär att parkeringsanläggning nummer 1, 3 och 4 i bilden ovan kommer att bebyggas med bostäder
och verksamheter. I exploateringen kommer även ett lokalt mindre torg att anläggas med enklare service. Torget
kommer att anläggas i den centrala delen av området. I den kommande detaljplanen kommer det möjliggöras för
byggnation av cirka 380 nya bostäder (endast förtätning inte påbyggnad av befintliga bostäder) som ska kunna lösa
sitt parkeringsbehov på olika sätt. Det innebär att behovet av parkeringsplatser för både befintliga och nya bostäder
behöver tillskapas. Totalt påverkas 213 parkeringsplatser. Befintliga parkeringsanläggningar som ska bevaras,
nummer 2, 5 och 6 kan utökas och byggas på med fler våningar. Summeras parkeringsbehov för boende,
verksamheter och besökare uppgår antalet parkeringsplatser för bil till totalt cirka 340 stycken, enligt Kungälvs
kommuns parkeringsnorm 2019.
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Kungälvs kommun har en Parkeringsnorm – del av plan för smart och effektiv parkering (Kungälvs kommun 2019). I
bygglovsskedet anger parkeringstalen minsta antal bil- och cykelplatser som fastighetsägaren måste anordna. För att kunna
uppfylla målsättningen om långsiktig hållbar mobilitet är inriktningen att hitta en lösning som effektiviserar användandet
av parkeringsytorna samtidigt som området inte blir underförsörjt av parkering. Kungälvs kommun har i sitt dokument
Parkeringsnorm tagit fram möjligheter att reducera parkeringstalet och kallar det flexibla parkeringstal. Det innebär att en
sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på
parkeringen. Möjliga reduktionspaket är: kollektivtrafikpaket, bilpoolspaket och cykelpoolspaket.
Cykelparkering ska anordnas för boende på kvartersmark liksom för de verksamheter som planeras. Ett antal allmänna
cykelparkeringar bör också finnas t.ex. vid busshållplatser. Cykelparkeringar bör ligga i nära anslutning till bostadsentréerna
och de ska vara trygga och väderskyddade platser. Viktigt att man har lås möjligheter för olika slags cyklar, t.ex. lådcykel
och elcyklar. Detaljplanen möjliggör utbyggnation av väderskyddade cykelparkeringar där byggrätten utökats intill
befintliga hus och inom så kallad korsmark där komplementbyggnader möjliggörs.
Det finns goda förutsättningar för de boende i Björkåsområdet att resa hållbart. Att öka attraktiviteten för hållbara färdslag
som bilpool, cykelpool och tillgängliggöra handel och service. Ett förslag som skulle passa i Björkåsområdet är en
ilitetshubb. En mobilitetshubb är en plats som huserar både fordonspoolslösningar bestående av elbilar, elcyklar,
elscootrar, leveransskåp för varor, mat och delning av exempelvis verktyg.
Trafik- och mobilitetsutredningen genomfördes i ett tidigt skede och resultatet är en preliminär bedömning utifrån
information av exploatören hur många bostäder, BTA och parkeringsplatser som behövs inom Björkåsområdet. Siffrorna
kan komma att justeras.
Planområdet Björkås ligger i Zon A – Innerstaden enligt kommunens riktlinje för parkeringsnorm (Rött område i Figur
14).

Figur 32 Överskådlig bild för indelning av parkerings zonerna. Zon A är Röd, Zon B är orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färglagd.
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Kollektivtrafik
Förutsättningar

Ytterby är ett stationssamhälle med en välutbyggd kollektivtrafik. Inom planområdet utmed Hällebergsgatan finns
hållplatserna: Ekebacken och Hällebergsgatan. Hällebergsgatan är en återvändsgata där lokalbussen vänder. Lokalbussen
tillgängliggör både Ytterby och Kungälvs resecentrum men turtätheten är i dagsläget begränsad och reseunderlaget är
dåligt. Där Hällebergsgatan och Marstrandsvägen möts finns det en hållplats: Björkås.
Med tåg ifrån Ytterbystation nås Göteborg centralstation på 20 minuter och med buss når Kungälv Resecentrum på cirka
10 minuter. Trafikeringen med buss och tåg under rusningstid utgörs av halvtimmestrafik.
Gångavståndet från planområdet till Ytterbystation är cirka 400 meter. Bostadsområdet ligger på en höjd och det är
stundtals ganska hög lutning på gång och cykelbanor. Det är positivt att det finns möjlighet att ta bussen ifrån
Hällebergsgatan till t.ex. Ytterbystation för att där byta trafikslag.

Planförslag

Planförslaget ger förutsättningar för kollektivtrafiken i Ytterby genom ett tillskott av bostäder i ett läge med närhet till
Ytterby station med tåg- och busstation som finns inom gångavstånd, cirka 400 m ifrån planområdet. Utmed
Hällebergsgatan föreslås en timglashållplats i höjd med torget. Trygga och gena gång- och cykelbanor ifrån planområdet till
Ytterby station är en viktig faktor för att människor ska använda sig av kollektivtrafiken. Åtgärderna för att förbättra
kollektivtrafikens attraktivitet bör omfatta väderskyddade cykelställ, trafiksäkra passager, belysning i väntkuren och tillgång
till realtidsinformation. Att snabbt och enkelt kunna ta sig till Göteborg, centrala Kungälv och Stenungssund från morgon
till sen kväll är en viktig faktor för att få fler att resa kollektivt. Gångvägar föreslås förbättras inom området genom
planförslaget och därmed förbättra möjligheterna att gå till stationen. Vid framtida utbyggnation av Porteberget planeras
gångvägar mot stationen förbättras ytterligare.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Förutsättningar
En VA- och dagvattenutredning (2021-01-12) har tagits fram för planområdet och är utförd av Markera. Flerbostadshusen
i Björkås är anslutna till Förbos privata VA-ledningssystem där husen är sammankopplade via ett internt ledningssystem.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Förbos privata Va-anläggning är indelad i tre
ledningssystem med varsin anslutning till den kommunala Va-anläggningen. De kommunala serviserna är i utredningen
benämnda som servis Väst, servis Mitt och servis Öst och är alla avsättningar på kommunens huvudledningar för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten som går genom dalgången norr om planområdet.
Planförslag
En VA- och dagvattenutredning (2020-xx-xx) har tagits fram för planområdet och är utförd av Markera. I denna föreslås
lösningar för fördröjning och avledning av dagvatten inom och utanför planområdet. Plankartan anger med
planbestämmelser ytor som ska användas för fördröjning inom kvartersmarken. Utanför planområdet finns även ytor inom
kommunal naturmark som ska användas för dagvattendammar innan dagvattnet leds vidare till Kyrkbäcken.
Planområdet kommer att försörjas med kommunalt VA. Ledningsrätt krävs inom området för att lägga de ledningar som
behövs. Inom kvartersmark har markreservat för allmänna underjordiska ledningar markerats på plankartan (u-områden).
Befintliga flerbostadshus är anslutna till Förbos befintliga privata ledningsnät och fortsätter att vara det.
Nya fastigheter P1, P2 och P3 (beteckning enligt va-utredning) ska anslutas via egen förbindelsepunkt. Nytt
ledningssystem längs Hällebergsgatan till förbindelsepunkt ska efter exploatering övertas och skötas av kommunens vaverksamhet.
Planerade nya bostadshus (L7, L8, L9, P7, P8 och P9 enligt beteckning i va utredning) som ska förvaltas av Förbo ansluter
via nya privata va-anläggningar till befintligt privat nät. Möjlighet finns att ansluta till kommunala ledningar i
Hällebergsgatan men då tillkommer ny anslutningsavgift.
Planerade bostadshus (L3, L4, L5, L6 enligt beteckning i va-utredning) inom området i som ej ska förvaltas av Förbo
ansluts via ny förbindelsepunkt vid fastighetsgräns.
Planerade bostadshus (P10 m.fl enligt beteckning i va-utredning) vid torget kan anslutas till det kommunala va-nätet
genom antingen befintlig privat servisledning alternativ via nya förbindelsepunkter mot anläggningsavgift.
Planerade bostadshus inom området i norr (P4, P5, P6, L1, L2 och radhus) som ej ska förvaltas av Förbo kan anslutas till
den kommunala va-anläggningen via befintlig förbindelsepunkt, ny förbindelsepunkt kan anläggas mot ny
anslutningsavgift.

Området ska i framtiden kopplas på överföringsledning för spillvatten.
Framtida överföringsledning ska projekteras med en kapacitet som innefattar detaljplan Björkås. Ingen
hänsyn behöver tas till befintlig huvudlednings kapacitet.
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Dagvatten och skyfall
Förutsättningar
Befintligt område har idag inga anläggningar för fördröjning eller rening av dagvattnet utan vattnet direktavleds till
närmaste recipient och vattendrag. Planområdet ingår i VO för kommunalt va.
Kungälvs kommuns dagvattenstrategi redovisas i kommunens dagvattenplan som har delats in i tre delar; Dagvattenpolicy,
Dagvattenhandbok och Åtgärdsförslag. Policyn redovisar hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika
sammanhang. Handboken utvecklar sedan hur det ska eftersträvas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar sedan till att
förbättra hanteringen av dagvattenfrågor i Projekt Björkås detaljplan. Dagvattenhandboken förespråkar öppna, gröna
anläggningar där rening eller fördröjning av dagvatten sker så nära källan som möjligt.
I dagvattenhandboken redovisas en checklista för säkerställande av dagvattenfrågor i detaljplaneskedet. Där klargörs även
krav på dimensionering, fördröjning och rening som detaljplaner behöver förhålla sig till. Krav vid dimensioneringen av
kommunala dagvattensystem följer Svenskt Vattens publikationer och i områden med tät bostadsbebyggelse är
återkomsttiden för regn vid fylld ledning minst 5 år och återkomsttid för trycklinje i marknivå minst 20 år. För att ta
hänsyn till framtida klimatförändringar och ökade nederbördsmängder används en klimatfaktor på 1,25 (+ 25 %) enligt
Svenskt Vatten P110:s rekommendationer i samtliga flödes- och fördröjningsberäkningar.
Befintliga gårdsytor har flertalet lågpunkter som vid skyfall riskeras översvämmas.
Planförslag
VA- och dagvattenutredning (2021-01-12) har tagit presenterat en lösning för dagvattenhanteringen som i stora drag
innebär att befintlig bebyggelse inte fördröjer eller renar dagvattnet inom kvartersmark, men den planerade nya
bebyggelsen och ombyggnation av parkeringsytor föreslås med en fördröjning inom kvartersmark där det är möjligt.
Eftersom området Björkås ligger på en höjd, är det svårt att hitta tillräckligt stora ytor för fördröjning av dagvattnet, därför
innebär va-utredningens förslag att dagvattendammar läggs utanför planområdet.
Svackdiken och dagvattenhantering kommer att fungera som dagvattenavledning i detaljplan återfinns det inom PARK
och prickad kvartersmark.
Dagvattendammar utformas med fördel så att de under perioder kan stå under vatten och därmed utgöra ett extra magasin.

Figur 33; exempel på dagvattendammar i Växjö under torrt och vått väder (SWECO, 2016)

46

24 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Figur 34 Vänster; exempel på svackdiken, Mitten; exempelsektion, Höger; exempel på avskärande dike (SWECO, 2016)

Dagvattenstråk utformas som öppna system.

Figur 35 Våt dagvattendamm (SWECO, 2016)
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Figur 36 Urklipp från detaljplanens VA-utredning.

Vid utformning av Dagvattendammarna ska Parkingenjör delta från Trafik Gata Park och Kungälvs Kommun delta ihop
med VA-teknik.
Gestaltningen ska ge en trygg och vacker miljö, dammarna bidrar till biologisk mångfald. Gestaltningen kan variera för de
olika dagvattendammarna i området. Vid Dagvattendammen nära Aktivitetsparken är det extra viktigt med trygghet då
många barn rör sig i området. Säkerhetsaspekterna blir därför viktiga vid utformning av dammen.
För att säkerställa att föreslagen bebyggelse klarar ett eventuellt skyfall har VA-utredningen tagit fram befintliga
flödesvägar och ett förslag på vilka flödesvägar som det är lämpligt att leda vattnet ytledes vid ett eventuellt skyfall.
Avskärande terrängdiken föreslås i slänt ovan planerade radhus i norr dels för att skydda husen mot skyfall dels för att
säkerställa att inte naturvatten ligger på de enskilda husen. Flertalet av befintliga gårdsytor behöver höjdsättas och byggas
om så att vatten inte riskerar att skada befintliga byggnader.
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Värme och energihushållning
Förutsättningar

Bra förutsättningar för kollektivtrafik och korta avstånd till service ger förutsättningar för ett minskat bilresande, vilket i
sin tur medför en minskad förbrukning av icke förnyelsebara energikällor.
Under år 2020 drogs fjärrvärme fram till området, men befintlig bebyggelse är i dagsläget inte anslutet. Området har idag
direktverkande el.

Planförslag

Befintlig och ny bebyggelse föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ger förutsättningar för en god energihushållning.
Plankartan anger u-område för allmänna underjordiska ledningar såsom fjärrvärmeledningar. Nya byggregler gör att ny
bebyggelse är mer energieffektiva än inte kräver lika mycket värme som befintliga bostäder i området.

El
Förutsättningar

Det finns befintlig infrastruktur och transformatorstationer i området. Kungälv Energi har befintliga luftledningarna som
går över befintlig parkering och vändplats i områdets södra del.

Planförslag

Luftledning inom planområdets södra del planeras att förläggas i Hällebergsgatan vid genomförande av planen. I planen
avsätts ytor för befintliga och vid behov nya transformatorstationer inom planområdet och markeras med E på plankartan
(Tekniska anläggningar).
Ledningsnätet behöver byggas ut till de nya bostäderna. För det norra området möjliggörs detta genom ett markreservat
för allmänna underjordiska ledningar (u på plankartan).
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Avfall
Förutsättningar

2018 antogs nya förordningar om producentansvar för förpackningar och returpapper. De nya reglerna innebär att
insamlingen av sådant avfall från hushållen från år 2021 ska skötas av tillståndspliktiga insamlingssystem och att den som
huvudregel ska ske bostadsnära, det vill säga i anslutning till bostaden. Kraven har dock skjutits upp till 1 januari 2023.
I avfallsförordningen finns ett krav riktat till ägaren av en bostadsfastighet att underlätta för insamlingssystemen att
transportera bort förpackningsavfallet och returpappret. Naturvårdsverket har i vägledning om insamlingen av
förpackningar och returpapper beskrivit att fastighetsägarens ansvar enligt denna bestämmelse som regel bör innefatta att
tillhandahålla plats eller utrymme på sin fastighet för att möjliggöra insamling. I motsats till byggreglerna, BBR, har denna
bestämmelse retroaktiv verkan på så sätt att den ska uppfyllas även av en ägare till sådana befintliga bostadsbyggnader som
inte är föremål för ändringar.
För befintliga bostäder inom planområdet finns behållare för avfall i anslutning till parkeringarna längs Hällebergsgatan.

Planförslag

För de befintliga bostäderna möjliggör planen byggnation av miljöhus för källsortering på parkeringsytorna längs med
Hällebergsgatan. För en del av de befintliga flerbostadshusen blir avståndet från bostadsentré till avfallshantering längre än
de 50 meter som anges i BBR:s allmänna råd. För nybyggnationen finns möjlighet att god tillgänglighet uppnås för
avfallshanteringen. För den nya kvartersgatan i det norra området måste gatan och vändplatsen utformas enligt gällande
riktlinjer för att sopbil ska kunna angöra och vända. Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter ska följas.
Enligt fördjupad översiktsplan för Ytterby bör möjlighet till källsortering finnas i nära anslutning till bostäder och
verksamheter. Lägenheter och verksamheter ska förses med möjlighet till sortering motsvarande de fraktioner som finns
tillgängligt för insamling.
I samtliga detaljplaner där nya bostäder byggs måste möjlighet till källsortering beaktas. Miljörum, underjordsbehållare
återvinningsplatser och liknade kan samordnas med flera fastigheter. Både befintliga som nybyggnation.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning,
ska myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att redan idag ianspråktagen mark (såsom parkeringsytor) samt skogsområde
som sedan tidigare är planlagd som kvartersmark (som ej får bebyggas) tas i anspråk för bebyggelse genom förtätning.

Sociala konsekvenser
I stadsdelen, liksom i övriga delar av staden, råder bostadsbrist. Det behövs bostäder för både små och stora familjer,
liksom bostäder för unga, studenter och personer som behöver stöd i boendet. Arbete pågår i det sociala projektet där
Kungälvs kommun är med i Göteborgsregionensprojekt Social innovation i Samhällsplanering. Förbo har varit delaktiga
igenom hela processen och bostäderna i Björkås tillhör Förbo och de har ett tydligt fokus på samhällsbyggande, miljö,
trivsel, trygghet och delaktighet. En aktivitetspark planeras i anslutning till befintlig lekplats. Förslaget har tagits fram ihop
med invånarna i Björkås i flera dialoger. Förslaget landade i en sportpark med multisportplan och hundrastgård.

Figur 37 Urklipp från förstasidan i FÖP Ytterbys
Sociala konsekvensanalys.

En upprustning planeras för att öka trygghetskänslan. I stadsdelen är känslan av otrygghet starkast bland kvinnor och
tjejer. Upprustning av det offentliga rummet och anläggandet av ett torg är en viktig del i planförslaget. Ett torg föreslås i
anslutning till Hällebergsgatan och dess nya bebyggelse i söder. Torget är centralt beläget i området för att förbinda
befintlig bebyggelse med ny och stärka kopplingen till Ytterby station. Kring torget föreslås bebyggelse med öppna
bottenvåningar lämpliga för service, livsmedel, restaurang/café/frisör, gemensamhetslokal. Torgets utformning med högre
bebyggelse åt norr, lägre bebyggelse åt väster och en öppenhet mot Hällebergsgatan ger möjlighet för ett välkomnande
torg med goda solförhållanden. En busshållplats i direkt anslutning och ett gångstråk som korsar torget bidrar till att fler
människor passerar torget och ger förutsättningar för ett välfungerande torg.
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Planförslaget stärker kvaliteter i centrala delar av Björkås genom att parkeringar längs med Hällebergsgatan ersätts med
bostäder, samt en angränsande torgyta, dit busshållplatsen flyttas. Detta skapar mötesplatser och allmänna vistelseytor. Mer
service i kollektivtrafiknära läge, starka kopplingar till Ytterbystations knutpunkt. Tillsammans med bostäder innebär detta
större social kontroll över överblickbara gaturum och offentliga platser. I och med att Hällebergsgatans gaturum blir
omslutet och delvis omvandlas till stadsgata med bostadsbebyggelse på vardera sida om, minskas barriäreffekten.
En blandning av funktioner och upplåtelseform eftersträvas i Björkås och den urbana zonen i Ytterby. Blandad bebyggelse
och funktioner i kollektivtrafiknära läge. Med nya bostäder i Björkås möjliggörs såväl ökad inflyttning som flytt inom
stadsdelen, då de boende, enligt fastighetsägaren, får förtur till parhusen i området. Med fler boende i området kan även
flödet av människor stärkas i området och handeln stärkas i Ytterby centrum.

Jämlikhet

Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren som styr vardagen
grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor
mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor känner sig i större utsträckning än män otrygga. Planen möjliggör en god
kollektivtrafik som underlättar vardagsresor till arbete och till kommunal och kommersiell service. Detta spelar en särskilt
viktig roll för kvinnor. Planen innebär en ökad trygghet på den befintliga gång- och cykelvägen som går längs med
planområdet. Detta både genom en förstärkt känsla av att vara sedd från de nya bostäderna och en ökad sikt på cykelvägen
genom ökad belysning kvälls- och nattetid. Anläggning av en genare gång- och cykelkoppling till stationen ger även en
trygghet för gående mellan Ytterby station och bostadsområdet.

Barnperspektiv
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär
ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En
inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett
mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
De yngre barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger avseende detta goda förutsättningar för barnen
genom att det möjliggörs för anläggning av lekytor på de gemensamma uteplatserna samt genom närheten till
naturområden.
De äldre barnens livskvaliteter ökar när möjligheten att på ett säkert sätt förflytta sig oberoende av föräldrar ges. Den
angränsande cykelvägen och närliggande busshållplatsen med relativt täta bussförbindelser möjliggör säkra resor till skola
och fritidsanläggningar inom kommunen. Planen är inte anpassad till olika befolkningsgruppers möjligheter och önskemål
om boende. En renodlad och likformig bostadsmiljö och en relativt homogen social miljö är begränsande för barn och
ungdomars identitet och förståelse för samhället. Planområdets goda kommunikationer till andra delar av kommunen
minskar dock risken för detta.
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GENOMFÖRANDEDELEN
Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Samråd
Granskning
Antagande

2: a kvartalet 2021
2: a kvartalet 2022
3: e kvartalet 2022

Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst femton
år. Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år. På grund av kapacitetsbrist i befintligt Va-system
kommer planen att antas med en fördröjd genomförandetid, vilket gör att Va-systemet kommer hinna byggas ut
och kapaciteten därmed förbättras. Genomförandetiden börjar att gälla när detaljplanen har vunnit laga kraft
men som tidigast 2023-08-01.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen
att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis
förlorad byggrätt).
Huvudmannaskap
Detaljplanen anger vad som är allmän plats och vad som är kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän
plats.
Tillgänglighet under produktionstiden
Tillgänglighet till området kommer att vara god under produktionstiden eftersom det är ett förtätningsprojekt
och många människor som redan i dag bor i området. Hällebergsgatan som är den enda gata upp till området
kommer att vara öppen men med begränsad tillgänglighet under hela produktionstiden.

Ansvar för anläggningar
Allmän plats
Exploatören ansvarar för utbyggnad av alla anläggningar på allmän platsmark, förutom VA-systemet som
kommunen själv bygger ut. En kostnadsfördelning av VA-utbyggnad/omläggning ska göras mellan exploatörer
och kommunen.
Kommunen ansvarar för driften av alla anläggningar på allmän plats.
Kvartersmark
Exploatören ansvarar för utbyggnad av bostäder och andra anläggningar inom kvartersmark.
Tekniska anläggningar
Kungälv Energi AB, ansvarar för anläggande och skötsel av elnätet, fiber och fjärrvärmen. Dagvattendammar
ska anläggas inom och utom planområdet.

Avtal och överenskommelser
Samverkansavtal har godkänts av Kommunstyrelsen genom beslut § 98.1, 2019-04-17.
53

24 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan - KS2018/1483-19 Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan : Planbeskrivning Björkås

Planbeskrivning - Samrådshandling 2021-05-24

Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av kommunfullmäktige innan planen antas.

Markförvärv

Allmän platsmark kommer att överlåtas till kommunen. Vilka marköverföringar som kommer att göras vad
gäller kvartersmark är under utredning.
Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om fastighetsbildning,
anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Kungälvs kommun är ägare till fastigheterna Ytterby-Tunge 2:66, Kastellegården 1:49 och 1:284. Förbo AB är
ägare till Baljan 1–3 och Kastellegården 1:379. Björkåsgården AB är ägare till Ytterby-Tunge 2:89, Ytterby
Fastighetsutveckling AB är ägare till Ytterby-Tunge 2:72. Det finns även en marksamfällighet inom planområdet
som heter Ytterby-Tunge s:8 och har bäck som ändamål. Samfälligheten har två delägande fastigheter; YtterbyTunge 2:3 och Ytterby-Tunge 2:72. Se fastighetsförteckning.
Erforderlig fastighetsbildning
Allmän platsmark, natur, inom Baljan 2 och Baljan 3 kommer att regleras över till kommunens angränsande
fastighet Ytterby-Tunge 2:66. I den mån allmän platsmark, lokalgatan, hamnar inom Baljan 1, 2 eller 3 kommer
den att regleras över till kommunens angränsande fastighet Ytterby-Tunge 2:66. Huruvida Ytterby-Tunge s:8
och 2:72 kommer att regleras över till kommunens fastighet Ytterby-Tunge 2:66 återstår att se och beror på om
vägrätt kommer att bildas inom fastigheterna och göra fastighetsbildningen omotiverad, den dagen då
upprutning av korsningen Hällebergsgatan och Marstrandsvägen görs. Erforderlig fastighetsbildning vad gäller
kvartersmarken är under utredning.
Kommunen ansöker om fastighetsbildning och exploatören bekostar densamma.
Gemensamhetsanläggningar
En ny kvartersgata kommer att anläggas inom området och kommer att ligga på kvartersmark. För den gatan
kommer det att behöva bildas en gemensamhetsanläggning samt en samfällighetsförening för förvaltning av
gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggning kommer även att bildas för VA-ledningarna i den nya
kvartersgatan. Exploatören ansöker om och bekostar bildande av gemensamhetsanläggningen.
Ledningsrätt
Inom områden markerade med ”u” ska marken vara tillgänglig för underjordiska ledningar.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna VA-ledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna starkströmsledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna fjärrvärmeledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Ledningsrätt ska bildas för allmänna optoledningar inom kvartersmark och allmän platsmark.
Servitut
Servitut för 14-YTT-1090.1 till förmån för Baljan 1 gällande parkeringsändamål, påverkas av planläggningen, se
fastighetsförteckningen. Detta servitut ska upphävas i samband med att erforderlig fastighetsbildning inom
planområdet genomförs.
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Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Exploatören står för plankostnaderna. Ett plankostnadsavtal är upprättat med Förbo. För den södra delen där
kommunen är markägare kommer plankostnadsavtal upprättas med aktuell exploatör efter markanvisning. En
fördelning av plankostnaderna kommer att göras, konstadsfördelningen baseras på antal BTA man tilldelats i
planen.
Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar utbyggnad av allmän plats i form av gata, park och gångstigar inom planområdet.
Exploatören bekostar utbyggnad och omläggning av allmänna Va-anläggningar som krävs för
exploateringen.
Exploatören bekostar omläggning av allmänna el- och teleledningar som krävs för exploatering.
Exploatören bekostar all utbyggnad och alla åtgärder på kvartersmark. Förutom det får exploatören
bland annat kostnader för markförvärv samt kostnader som uppkommer i samband med
utbyggnad och markarbeten.
Exploatören ska betala anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle gällande
taxa. Debitering sker när förbindelsepunkt upprättas.
Exploatören ska betala lantmäterikostnaderna.
Framtida driftkostnader
Kommunen som huvudman för allmän plats kommer att få kostnader för drift och underhåll av gator, park,
gångstigar och naturmark.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Inför samråd har ett antal tekniska utredningar genomförts.
•
•
•
•
•
•

Naturvärdesinventering
Geoteknisk och bergtekniks utredning
Trafik- och mobilitetsutredning
VA- och dagvattenutredning
Invånardialog
Arkeologisk utredning
Dessa utredningar ingår i planhandlingarna.
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Vatten och avlopp
Exploatörens fastigheter ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utbyggnad av VAsystemet kommer krävas för att tillgodose områdets behov. Exploatören betalar utbyggnad av VA-systemet
inom detaljplaneområdet samt erforderliga dagvattendammar utanför planområdet. Innan bygglov kan sökas och
området exploateras behöver nya överföringsledningar i kommunen byggas ut och tas i drift. Detta för att det i
dag finns en begränsad kapacitet i dagens överföringsledningar vilket gör att nya bostäder inte i dagsläget kan
anslutas. Detta arbete beräknas vara klart under första halvan av år 2023.
Dagvatten
Dagvatten ska hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med innehållande dagvattenpolicy antagen
2017-05-18 (KS2013/1902-47-48) detaljplanens bestämmelser samt framtagen VA- och dagvattenutredning för
Björkås och ingår som en del i planhandlingarna.
Exploatören är skyldig att tillse att dagvatten från omgivande naturmark, kan tas om hand och avledas utan att
grannfastigheter besväras.
Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i fastighetens närhet. Dagvatten ska fördröjas/infiltreras
och vid behov renas inom kvartersmarken innan avledning till kommunal dagvattenledning.
Dagvattenanläggningar på exploatörens kvartersmark byggs ut och bekostas av exploatören.
Dagvattendammar ska anläggas inom och även utom planområdet för en samlad fördröjning och rening av
dagvatten. Se dagvattenutredning samt under Teknisk försörjning i Planbeskrivningen.
Allmän plats, gata och gc-väg
Inom detaljplaneområdet kommer Hällebergsgatan samt GC-vägen i områdets nordvästra del, att ligga som
allmän platsmark. Inom området kommer även flera områden för allmän platsmark natur att finnas.
Parkering
Parkeringsbehovet för exploatörens fastigheter inom aktuellt detaljplaneområde ska tillgodoses antingen inom
egen fastighet eller på annan närliggande fastighet där varaktiga upplåtelseavtal kan träffas som kan godkännas
av byggnadsnämnden i samband med bygglovsprövning.
Se p-norm under Trafik i Planbeskrivningen.
Avfall
I kommunen finns en antagen renhållningsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§241/2015)
där avfallsföreskrifter ingår.
Åtaganden utom planområdet
Exploatören ska bekosta utbygganden av de dagvattendammar som VA- och dagvattenutredningen föreslår,
detta kommer att regleras i exploateringsavtalet. För utformning se dagvattenutredningen samt under Teknisk
försörjning i Planbeskrivningen.
Exploatören kommer även att vara med och medfinansiera utbyggnad/upprustning av korsningen
Marstrandsvägen-Hällebergsgatan. Exploatören kommer att stå för 25 % av utredningskostnaderna. Hur
fördelningen av kostnaderna för utbyggnaden kommer att bli, ska regleras i exploateringsavtalet.
Värme
Fjärrvärme har nyligen dragits in i området.
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El
Kungälv energi kan komma att gräva ner befintlig luftledning som försörjer Björkås med el.
Bredband
Kungälv Energi har möjlighet att dra fram fiber till området, då kanalisation ha lagts ner som en förberedelse
inför ett ev. framdragande.
Teleförsörjning
Skanova AB ansvarar för genomförande och skötsel av tele-anläggningar.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
Anna Ulvehed Projektledare/Planarkitekt
Pauline Sandberg Ramböll bollplank/Planarkitekt
Ann-Sofie Sjögren, Mark- och exploateringsingenjör, Kart och Mark
Ann-Charlotte Stålhandske Trafikingenjör, Trafik Gata Park
Carolina Bodlund VA-ingenjör, VA-Teknik
Hanna Bäck Trädgårdsingenjör, Trafik Gata Park
Dan Gorga Avfallsingenjör, Renhållningsenheten

REVIDERING (EVENTUELL)

Kungälvs kommun Klicka här för att ange datum.
För Samhälle och utveckling

Anna Ulvehed

Henrik Johansson

Planarkitekt

Enhetschef Plan
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Ulvehed

1(2)

2021-05-20

Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan (Dnr KS2018/1483-19)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400
bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station.
Bostadsområdet bedöms få ökad variation av bostäder och underlättar boendekarriär inom
stadsdelen. Ny bebyggelse ger ett bättre underlag för närservice och bedöms även medföra
ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen,
tar naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer samt nya målpunkter, som torg i
området för en mittpunkt där möten främjas.
Juridisk bedömning
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Bakgrund
Arbetet med denna detaljplan påbörjades september 2019 då projektdirektiv färdigställdes och
godkändes av planchef. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen.
Verksamhetens bedömning
Detaljplanen 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
Detaljplanen bidrar till målen om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för
kommunen och en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Detaljplanen skapar möjlighet att nå mål om;
-Hållbara städer och samhällen.
-Minskad Ojämlikhet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Se bifogad planbeskrivning.

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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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjligheten för fler människor att bosätta sig i ett centralt och naturnära läge i Ytterby.
Planförslaget möjliggör en starkare koppling till Ytterby station genom genare och tryggare
gång och cykelvägar.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter för cirka 400 bostäder i blandade
boendeformer, centrum och skola. Planförslaget syftar även till att skapa goda rekreations-och
lekmiljöer.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal samt samverkansavtal.
Förslag till beslut
1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för Baljan 1 m.fl (Björkås) i Kungälvs
kommun godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Myndighet och Planering
Expedieras till:
Henrik Johansson
Ann-Sofie Sjögren
För kännedom till:
Anna Hedlin
Gunilla Karlsson

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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f1

Byggnad ska uppföras i max 7 våningar inklusive suterrängvåning.
4 kap. 16 § 1 st1 p., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Byggnad ska uppföras i max 6 våningar inklusive suterrängvåning.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-11
1 (1)

§ 65/2021

Beslut om Samråd för Björkås Detaljplan (Dnr KS2018/1483)
Syftet med detaljplanen är att planlägga området för att möjliggöra nybyggnation av cirka 400
bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, och stärka kopplingen till Ytterby station.
Bostadsområdet bedöms få ökad variation av bostäder och underlättar boendekarriär inom
stadsdelen. Ny bebyggelse ger ett bättre underlag för närservice och bedöms även medföra
ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen,
tar naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer samt nya målpunkter, som torg i
området för en mittpunkt där möten främjas.
Beslutsunderlag
Plankarta Björkås
Planbeskrivning Björkås
Illustrationskarta Björkås
Förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för Baljan 1 m.fl (Björkås) i Kungälvs
kommun godkänns.
__________
Expedieras till:
Henrik Johansson
Ann-Sofie Sjögren
För kännedom till:
Anna Hedlin
Gunilla Karlsson

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
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ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen,
tar naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Detaljplanen
syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer samt nya målpunkter, som torg i
området för en mittpunkt där möten främjas.
Beslutsunderlag
Plankarta Björkås
Planbeskrivning Björkås
Illustrationskarta Björkås
Förslag till kommunstyrelsen
1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.
2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för Baljan 1 m.fl (Björkås) i Kungälvs
kommun godkänns.
__________
Expedieras till:
Henrik Johansson
Ann-Sofie Sjögren
För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Åsa Berglie
Frida Källberg

1(9)

2021-05-05

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling
inhyrning gruppbostad (Dnr KS2021/0725-1)
Sammanfattning
I bostadsområdet Nordtag i Ytterby finns det två markområden kvar som inte är markanvisade
(område B och D). Förvaltningen har studerat vilka behov som finns inom bostadsområdet
och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika upplåtelseformer i
Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att genomföra markanvisning
till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. Vidare görs bedömningen att
markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för bostad med särskild service
(LSS) i kommunen.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra upphandling av gruppbostad kombinerat
med markanvisning av bostäder för område B. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i
anbuden och/eller anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att
avbrytas/göras om. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och
hyresavtal beslutas politiskt. Den gamla markanvisningstävlingen i Nordtag föreslås stängas.
Förvaltningen föreslås samtidigt få i uppdrag att anvisa det sista markområdet i Nordtag
(område D) via en markanvisningstävling alternativt ett anbudsförfarande.
Juridisk bedömning
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas avseende upphandling av
hyresvärdsavtal där kommunen påverkar lokalernas utformning vid uppförandet. Vid
markanvisning i kombination med inhyrning i Nordtag ska därför LOU tillämpas.
Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av
kommunal mark och kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall
säkerställa att kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger
marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset. Försäljningen ska föregås
av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest fördelaktiga budet väljs, eller priset
baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs innan försäljningen. Förvaltningen
har inhämtat en värdering av en auktoriserad oberoende värderingsman för att säkerställa att
försäljning kan ske på marknadsmässiga grunder.
Hyran som kommer att utvärderas vid upphandlingen ska vara marknadsmässig utifrån idag
kända omständigheter och leva upp till kraven i Kommunallagens andra kapitel.
ADRESS
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Till upphandlingen
kommeratt bifogasett utkasttill marköverlåtelseavtal
och utkasttill
hyresavtalsomföljer rådandehyreslagstiftning,
tillämpligalagrumi Jordabalken
(1970:994)och
Planoch bygglagen
(2010:900).
Tilldelning,marköverlåtelseavtal
och hyresavtalföreslås
beslutaspolitisktefter genomfördupphandling.
Bakgrund
Bostadsområdet
Nordtag
Nordtagär ett nytt naturnärabostadsområde
i västradelenav Ytterbymedplaneringför ca
500nyabostäder.Detaljplanenvannlagakraft 12 december2018.Förvaltningenfick 2017i
uppdragatt gåut på markanvisningstävling
för detaljplanenNordtag(KS2016/2111).
D etaljplanendeladesin i 13 markområden(från A-M), 31 anbudskickadesin till tävlingen.
Efter att ha värderatanbudenvaldesfyra exploatörerut samtIkano Bostadsomkommunen
har tecknaten avsiktsförklaring
med.Bebyggelse
uppförsi varierandeskalaoch utformningi
småkvarteroch medolikaupplåtelseformer
somskamöjliggöraför mångfald.
Bostadskvarteren
kommeratt präglasav grönskaoch stödjaen hållbarlivsstilsåsomodling
och cykelparkeringar.
I NordtagbyggerHemsöen förskolaför ca180barn,somskadrivasi kommunalregi.Den
skaståklar till höstterminen2022.Byggnationav gata,VA, belysning,el och fiber i områdetär
klar.Femolika bostadsexploatörer
har hittills köpt marki området.Dessaär NCC, Ikano
Bostad,Götenehus.Ekebladbostad,HökerumBygg.H östen2020fick de fem
bostadsexploatörerna
tillträdetill sinamarkområdenför att börjabyggabostäder.De första
bostäderna
kommeratt ståklaraårsskiftet2021/2022. Bostäderna
somjust nu produceras
fördelarsigpå hyresrätter(60st),bostadsrätter
i lägenheter/radhus
(380st)samtvillor (24 st).
De 24 villatomtersomkommeratt säljasi NordtagförmedlasgenomBokaboch kommunens
tomtkö.Fördelningenmellanupplåtelseformer
i de redansåldamarkområdenainnebäratt ca
13%av de bostädersombyggshar upplåtelseformen
hyresrätt
, övrigaär bostadsrätt/egenägda
villor. Nedanvisasen bild över området och vilka markområdensomredansomanvisats
(markeratmedblå ring) samtvilka somkvarståratt anvisa(områdeB och D inringademed
grönt).

B

D
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Behovet av gruppbostäder enligt lokalförsörjningsplanen
Lokalförsörjningsplanen redovisar årligen vilka behov och planerade lösningar det finns av
bostäder med särskild service. Behovet av gruppbostäder/servicebostäder har under flera år
varit större än tillgången. I lokalresursplanen anges att kommunen har ett fortlöpande behov
att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Behovet av dessa bostäder har
historiskt sett alltid uppstått snabbare än de planerade leveranserna av nya bostäder. Då har
behoven ibland lösts genom att personer erbjuds en köpt plats i annan kommun i väntan på
att en bostad ska kunna erbjudas i hemkommunen. För att kunna verkställa fattade beslut om
Bostad enligt Särskild Service enl. LSS/SoL behövs en fortsatt utbyggnad/tillgång till fler
bostäder i kommunen. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av bostäder för
intellektuellt funktionsnedsatta personer nu och framåt.
En aspekt som påverkar arbetet inom bostad med särskild service är att verksamheten arbetar
med brukarna utifrån ett livsloppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning under
hela sin livstid. Det medför då att kommunen löpande måste ha tillgång nya boendelägenheter
för att tillgodose tillkommande behov, eftersom så få personer lämnar några lediga platser,
vilket sker mer frekvent i tex äldreomsorgen där boendelösningen avser en kortare tid av livet.
Definition Bostad med särskild service (BMSS)
Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453)
(SOL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad.
Målet är att ge personen möjlighet att bo i ett fullvärdigt hem utan institutionsprägel, för
permanent bruk. Boendet erbjuder personal som ger stöd och service dygnet runt.
En bostad med särskild service enligt LSS är en bostad för personer med
funktionsnedsättning, som till exempel utvecklingsstörning, autism eller med en
förvärvad hjärnskada, eller andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsvariationer
som inte beror på normalt åldrande. De flesta boende i en bostad med särskild service enligt
bor kvar i sin lägenhet under hela sin livstid.
Definition gruppbostad
En gruppbostad beviljas till personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre en kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. En gruppbostad består av ett mindre antal bostäder (max 6 st) med direkt
anslutning till gemensamma ytor och ytor för personal. De enskilda lägenheterna ska vara
fullvärdiga och finnas i direkt anslutning till gemensamma utrymmen, där service och
omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En gruppbostad kan både inrymmas i flerbostadshus
eller friliggande byggnader. Kommunen har förstahandskontraktet för gruppbostaden och hyr
sedan ut till de boende som beviljats Bostad med Särskild Service. Den boende ska själv
möblera och inreda sin lägenhet. Den som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få
bostadstillägg. Hur mycket personen kan få beror på hur mycket denne betalar för sin bostad
och hur stora inkomster denne har. Bostadstillägg söks från Försäkringskassan.
Den som bor i en gruppbostad kan behöva stöd med exempelvis:
-Att ha kontakt med vänner och anhöriga.
-Planera för måltider, äta och dricka.
-Förflytta sig, sköta personlig hygien och klä på sig.
-Sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp.
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-Hjälp att komma upp på morgonen och komma iväg till sysselsättning (arbete, skola, daglig
verksamhet m,m.)
- Att planera fritiden. Göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg planera framåt.
Kösituationen för gruppbostad i april 2021
Just nu finns det fyra personer som har beslut om gruppbostad som ej har verkställts.
Därutöver finns det tre personer på köpt plats i annan kommun som ska erbjudas boende i
hemkommunen när plats finns. Sex personer är just under utredning men det är nuläget inte
fastställt om de behöver servicebostad eller gruppbostad. De har inte fått något beslut än. Om
ett beslut om boende med särskild service inte kan verkställas inom rimlig tid (6 månader)
medför det att en särskild avgift (vite) måste betalas av kommunen, alternativt måste
kommunen köpa plats av annan aktör/i annan kommun.
Verksamhetens bedömning
I Nordtag finns det två markområden (B och D) kvar som inte markanvisades i
markanvisningstävlingen från 2017. Förvaltningen har nu studerat vilka behov som finns inom
bostadsområdet och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika
upplåtelseformer i Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att
genomföra markanvisning till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. I dagsläget är
endast 13 % av de bostäder som produceras i området hyresrätter. Vidare görs bedömningen
att markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för LSS i kommunen.
Förvaltningen gör bedömningen att markområde B är lämpligt för LSS-boende och
hyresbostäder. När ett hyresavtal ska tecknas för en nyproduktion som uppförs enligt
kommunens krav på lokalen ska lagen om offentlig upphandling tillämpas.
Förfrågningar gällande direktanvisning på de återstående markområdena (B och D) har
inkommit till kommunen (KS2015/1962). Då behovet av LSS-bostäder och hyresbostäder är
så stort föreslår förvaltningen att markanvisningstävlingen från 2017 (KS2016/2111) stängs
och att en upphandling kombinerat med en markanvisning genomförs för ett av de
kvarstående markområdena (område B). Under framtagandet av markanvisningstävlingen från
2017 och under arbetet med projektet Nordtag har variation av bebyggelse, upplåtelseformer,
utformning, trygghet och social hållbarhet varit viktiga parametrar. När det gäller det sista
markområdet som kvarstår att sälja (område D) vill förvaltningen studera behovet och
sammansättningen av bostäder och upplåtelseformer innan en marköverlåtelse görs. Det sista
markområdet kan säljas antingen genom en ny markanvisningstävling alternativt ett
anbudsförfarande. Detta bedöms kunna ske under 2021/2022.
Den totala ytan för marken som föreslås ingå i markanvisning för område B och upphandling
av hyresrätter/gruppbostad uppgår till 4867 m2 (inkl prickmark), vilket utgör den totala
fastighetsarean som kommer att avstyckas. Max bruttoarea (BTA) enligt detaljplan är fyra
våningar med 1947 m2 per våning vilket totalt kommer att utgöra 7788 m2 BTA.
En gruppbostad med sex lägenheter i bottenplan bedöms gott och väl kunna rymmas inom
detta område.
Krav och utvärdering vid upphandlingen
Vid den kombinerade upphandlingen kommer det att ställas krav på gestaltning av
byggnaderna, utformning av bostadskvarteret samt krav på själva gruppbostaden och dess
hyresnivåer. Fördelen med att kombinera markanvisning och upphandling av hyresavtal är att
det kommunala behovet av LSS-platser kan tillgodoses samtidigt som fler hyresrätter byggs.
Gruppbostaden placeras då i bottenplanet på ett flerbostadshus. Målsättningen är att det ska
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innebära en rimlig hyreskostnad för kommunen och de boende. Samtidigt kommer
gruppbostaden finnas i ett sammanhang, integrerad bland övriga lägenheter i ett
bostadsområde. Förvaltningen har arbetat fram ett upphandlingsunderlag i form av en
beskrivning av lokalerna för gruppbostad för att tydliggöra vilka krav kommunen ställer på
byggnaden. Upphandlingsunderlaget för gruppbostaden har stämts av med
brukarorganisationen FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).
Representanter från organisationen har getts möjlighet att ta del av lokalbeskrivningen och har
lämnat sina synpunkter. Förvaltningen har därefter genomarbetat dokumentet ytterligare för
att justera underlaget baserat på delar av FUBs synpunkter. De justeringar som gjorts gäller
bland annat lägenhetsstorlek, inredning/utrustning mm. Upphandlingsunderlaget är inget
ramprogram utan en lokalbeskrivning av de krav som kommunen ställer vid upphandling av
gruppbostaden i Nordtag.
Vid upphandlingen kommer krav ställas på att exploatören ska hantera frågor inom social
hållbarhet. Detta som ett led i det fortsatta arbetet tillsammans med exploatörer och
fastighetsägare som är villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I
samband med exploateringar av kommunal mark finns möjlighet att hantera socioekonomiska
värden. Exploatörer som bygger kan söka statliga investeringsstöd för hyresrätter. En av
förutsättningarna är att ett antal lägenheter för sociala boenden erbjuds till kommunen.
Socialt boende innebär att kommunen hyr in bostäder som sen hyrs ut med
andrahandskontrakt till personer som bedöms ingå i av rättspraxis definierade målgrupper för
bistånd med boende. I den praxis som uppstått utifrån domar i förvaltningsdomstolarna
definieras olika former av social problematik som kombination med till exempel betalningsanmärkningar och tidigare hyresskulder till hyresvärdarna gör att man på egen hand inte kan
ordna boende. De andrahandskontrakt som uthyrningen bygger på ser olika ut beroende på
vilken typ av problematik som föreligger.
I samband med upphandlingen i Nordtag kommer krav ställas på exploatören att kommunen,
utöver hyra av en gruppbostad, ska få tillgång 12,5% av hyreslägenheterna för att sen upplåta
dem socialt kontrakt. Procentsatsen följer Boverkets föreskrifter för investeringsstöd till
hyresrätter som byggherrar kan ansöka om via Länsstyrelsen. De hyreslägenheter som
kommunen hyr ska senare kunna gå att omvandla till förstahandskontrakt för hyresgästen när
denne kan godkännas som hyresgäst hos hyresvärden.
Tilldelning i upphandlingen kommer att ske baserat på lägsta årshyra för gruppbostaden,
kravspecifikationen på gruppbostaden, kravet på hyresrätter för social hållbarhet samt viktning
av mjuka värden för hyresbostäderna/kvarteret. Mjuka värden kommer bland annat att handla
om variation av bostäder, utemiljö, hållbarhet och arkitektonisk kvalitet.
Priset på marken kommer inte att vara ett utvärderingskriterium utan den kommer föreslås
överlåtas till fast pris enligt oberoende värdering. Överlåtelse kommer först att ske efter
genomförd upphandling och när politiskt beslut fattats om tilldelning, hyresavtal och
marköverlåtelseavtal.
Det innebär att efter genomförd upphandling kommer förvaltningen att ta upp ärendet för
politisk behandling igen. Ärendet kommer då att innehålla förslag till beslut vilken exploatör
som föreslås tilldelas upphandlingen och som ska erbjudas att teckna hyresavtal och
marköverlåtelseavtal med kommunen. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i anbuden
eller att anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att
avbrytas/göras om.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Strategiskt mål nr 2, en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Ur budgetdirektivet: Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd,
funktionshinderomsorgen inkluderat, till att underlätta och stödja behövande att kunna leva
ett gott och tryggt liv och där den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla sin
självständighet i sin vardag. Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt och
individuellt anpassade med målet att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda
förhållandena medger, kan känna att man står på egna ben med bibehållen personlig integritet.
Resultatmål nr 7: Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
En ny gruppbostad i Nordtag bedöms bidra till ovanstående två mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Projektet i Nordtag har en tydlig målsättning gällande såväl miljömässig, social som ekonomisk
hållbarhet. Bostadsområdet en tydlig miljöinriktning och krav har ställts på exploatörerna i
samband med markanvisning. Bostäder med olika upplåtelseform/specialanpassade bostäder
ska bidra till social hållbarhet. Ärendet bedöms framförallt mot mål nr 11 i Agenda 2030,
hållbara städer och samhällen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ur ”Riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning,
KS2019/0931.”
”Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning med kommunens resurser och
tillåter inte stöd till enskild näringsidkare, utom då synnerliga skäl föreligger för kommunens
del. Det innebär att en överlåtelse av mark under marknadspris därför som huvudregel är
otillåtet. Det är vidare även att betrakta som ett olagligt statsstöd enligt Europeiska unionens
statsstödsregler. Kommunen ska därför alltid vid försäljning av kommunal mark säkerställa att
marken säljs till marknadspris. Försäljningen av marken i Nordtag bedöms stödjas av
kommunens antagna styrdokument; markanvisning, exploateringsavtal och
medfinansieringsersättning, (KS2019/0931).
I enlighet med ”Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444” ska
lokalförsörjningen för de kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid
och långsiktiga planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska
eftersträvas. Det innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd
lokal eller egen verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan också
lösas genom köp av plats eller fristående huvudmannaskap. Utifrån verksamhetens
förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas. Grundläggande är att kommunen ska
eftersträva låga totala driftkostnader och tillvarata sitt fastighetskapital effektivt. Låg total
driftkostnad nås genom ändamålsenliga och verksamhetseffektiva lokaler, varsamhet med
investeringsmedel samt val av material och installationer som ger låga drift- och
underhållskostnader över tid.
I majoritetens finanspolitiska ramverk anges att graden av extern finansiering ska öka för att
minska framtida skuldbörda. ”Investeringar i kärnverksamheten prövas enligt finanspolitiskt
ramverk”. Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas
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samarbete med externa intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen
kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det
ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. Analysen ska fokusera på
finansieringsalternativ och driftkostnadskonsekvenser. Utgångspunkten är att alltid uppnå
lägsta driftkostnad över tid, med likvärdig service. Vid framtagandet av ett hyresavtal mellan en
extern hyresvärd och kommunen ska löpande jämförelser göras mellan hyror för
egenproducerade objekt i kommunen och andra alternativa lösningar, tex annan extern
inhyrning som genomförts de senaste åren.
I enlighet med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 ska Kommunstyrelsen skall följa
Kommunfullmäktiges program för Social hållbarhet, varför det är viktigt att det byggs
bostäder för alla grupper i samhället och att alla, inte minst unga ges möjligheter till bostäder.
Den politiska uppdragsgivaren ser positivt på att kommunen aktivt eftersträvar samarbeten
med bostadsföretag som med hjälp av de befintliga statliga subventionerna bygger billiga
hyresrätter.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det finns ett behov av hyresrätter i kommunen. En markanvisning till en exploatör som
bygger hyresrätter bidrar till fler hyreslägenheter i ett populärt bostadsområde med goda
kommunikationer. Att anvisa för byggnation av hyresrätter bidrar till att det kommer att finnas
bostäder med blandade upplåtelseformer.
När det gäller LSS-boenden är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder med
stöd i hemmet och i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt boende som
möjligt, men med närhet till personal. Genom inhyrning av en gruppbostad kan personer med
biståndsbeslut om bostad med särskild service (LSS) erbjudas ett boende som är anpassat för
deras behov men ändå bo i ett flerbostadshus i ett bostadsområde. Eventuella nackdelar med
att placera gruppbostaden i flerbostadshus ska elimineras genom utformning och byggnadstekniska förutsättningar. En ny gruppbostad med hög tillgänglighet, brandsäkerhet mm
bedöms bidra till en god bostadsmiljö för de boende och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.
Konkurrensutsättning av markanvisning för hyresrätter och hyresnivån för gruppbostad
innebär också varsamhet med skattemedel. Kommunen tilldelar till den som både uppfyller
kriterierna och har en attraktiv hyresnivå. Intresset från exploatörer har varit stort i Nordtag
och genom detta förfarande erbjuds både lokala, regionala och nationella bostadsaktörer att
delta i anbudsgivningen. Flera exploatörer har uttryckt att kombinationen med anvisning av
bostäder och inhyrning av gruppbostad ger dem bättre förutsättningar att lämna en attraktiv
hyra till kommunen då de kan hantera sina kostnader när det blir ett större projekt.

Ekonomisk bedömning
I enlighet med budgetdirektiv 2021–2022 eftersträvas ett utvidgat samarbete med externa
investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur
kvalitetsperspektivet försvarbart. Vid behov av nya investeringar i lokaler för kommunens
verksamheter finns möjligheten att samarbeta med externa fastighetsägare. När externa
intressenter finns måste alternativen kommunal investering och extern investering
utvärderas ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv. Utgångspunkten är att alltid uppnå lägsta
driftkostnad över tid, med likvärdig service.
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Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov
inom kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr
ut till kommunen. Förvaltningen har i uppdrag att i enlighet med budgetdirektivet att
planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i planeringen av nya bostadsområden.
Investeringsprogrammet KS2020/1019, antaget hösten 2020 innehåller därför förslag på
lösningar där kommunen hyr in en del av behovet av LSS-bostäder.

Hyresnivån för gruppbostaden ska vara ett avgörande kriterium vid upphandlingen.
Nivån på hyran kommer att jämföras med både kommunala boenden som är byggda i egen
regi och andra inhyrningar. Vad som ingår i hyran och hyresperiod kommer att regleras i ett
hyresavtal. Ett utkast till hyresavtal kommer att bifogas upphandlingen.
I antaget investeringsprogram (KS 2020/1019) redovisas de förväntade totala
driftkostnadseffekterna från planerade kommunala investeringar, inhyrningar samt planerade
köp av platser. Dessa driftkostnader inkluderar både kapitaltjänstkostnader, kostnader för
verksamhetsdrift, hyror mm. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av
nyckeltal/procentsatser. Inhyrning av gruppbostad i Nordtag ligger med i antaget
investeringsprogram och dess driftkostnadseffekter finns med i prognosen. Dessa kommer att
hanteras i kommande budgetprocesser.
Priset på marken grundas på en oberoende värdering. Marköverlåtelseavtalet kommer att ge
kommunen möjlighet att häva köpet alternativ kräva vite i det fall exploatören inte fullgör sina
åtaganden i marköverlåtelseavtalet. Till upphandlingen kommer ett utkast till
marköverlåtelseavtal bifogas. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse,
hävning, vite och andra fastighetsrättsliga frågor. Marköverlåtelseavtalets innehåll går i linje
med exploateringskalkylen för projektet.
Efter genomförd upphandling kommer förvaltningen att återkomma med förslag till beslut
rörande tilldelning, marköverlåtelse och inhyrning av gruppbostad. I samband med detta
kommer redovisning av hyresnivåer för gruppbostad och intäkter för markförsäljning att
redovisas.
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Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kombinerad upphandling av
gruppbostad och markanvisning av bostäder i Nordtag (Område B,
Kastellegården 1:52, del av.)
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal
beslutas politiskt.
3. Markanvisningstävling från 2017 (KS2016/2111) stängs.
4. Förvaltningen får i uppdrag att försälja det sista icke anvisade markområdet
(område D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Daniel Markänger
Carl Adiels
Åsa Berglie
För kännedom till:
Pia Jakobsson

Andes Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
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§ 64/2021

Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling
inhyrning gruppbostad (Dnr KS2021/0725)
I bostadsområdet Nordtag i Ytterby finns det två markområden kvar som inte är markanvisade
(område B och D). Förvaltningen har studerat vilka behov som finns inom bostadsområdet
och i kommunen. Baserat på sammansättningen av bostäder med olika upplåtelseformer i
Nordtag gör förvaltningen bedömningen att det finns ett behov att genomföra markanvisning
till en aktör som uppför bostäder i hyresrättsform. Vidare görs bedömningen att
markanvisning ska göras i kombination med en upphandling av ett hyreskontrakt för en
gruppbostad med sex platser för att lösa behovet av fler platser för bostad med särskild service
(LSS) i kommunen.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att genomföra upphandling av gruppbostad kombinerat
med markanvisning av bostäder för område B. I det fall att för höga hyresnivåer inkommer i
anbuden och/eller anbudsgivarna inte lever upp till kriterierna kan upphandlingen komma att
avbrytas/göras om. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelse och
hyresavtal beslutas politiskt. Den gamla markanvisningstävlingen i Nordtag föreslås stängas.
Förvaltningen föreslås samtidigt få i uppdrag att anvisa det sista markområdet i Nordtag
(område D) via en markanvisningstävling alternativt ett anbudsförfarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Nordtag, markanvisning bostäder kombinerat med upphandling inhyrning
gruppbostad
Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kombinerad upphandling av
gruppbostad och markanvisning av bostäder i Nordtag (Område B,
Kastellegården 1:52, del av.)
2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal
beslutas politiskt.
3. Markanvisningstävling från 2017 (KS2016/2111) stängs.
4. Förvaltningen får i uppdrag att försälja det sista icke anvisade markområdet
(område D) i Nordtag via markanvisningstävling alternativt anbudsförfarande.
__________
Expedieras till:
Daniel Markänger
Carl Adiels
Åsa Berglie
För kännedom till:
Pia Jakobsson

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Förvaltningen föreslås samtidigt få i uppdrag att anvisa det sista markområdet i Nordtag
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2. Efter genomförd upphandling ska tilldelning, marköverlåtelseavtal och hyresavtal
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr KS2021/0677-1)
Sammanfattning
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen avser verksamheter inom sektor Trygghet och stöd
under år 2020.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvalitet. Arbetet med detta ska dokumenteras. Med dokumentationen som utgångspunkt
bör vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst varje år upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse. I kvalitetsberättelsen bör det framgå hur det systematiska arbetet har
bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat som har
uppnåtts.
Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, vilka åtgärder som har vidtagits för att öla
patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen finns tillgänglig på kommunens hemsida för den
som önskar ta del av den (efter beslut).
Verksamheterna bedömer att det fortlöpande och ordinarie kvalitetsarbetet under år 2020 har
påverkats negativt av coronapandemin. Pandemin har ställt höga krav på alla nivåer för att
minska smittspridning med begränsningar och restriktioner i verksamheter samt för att lösa
bemanningsfrågan i verksamheterna till följd av hög personalfrånvaro. Verksamheter har
tillfälligt behövt omstrukturera och omorganisera utförande och resurser. Det systematiska
kvalitetsarbetet har inte prioriterats under dessa omständigheter. Verksamheterna har arbetat
på prioriterad nivå vilket innebär att andra insatser fått stå tillbaka. En vårdskuld har
uppkommit. Tid att delta eller bedriva nödvändig utbildning, förutom hygienutbildning, har
inte funnits.
Juridisk bedömning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten.

ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Enligt 3 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits,
vilka åtgärder som vidtagit för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Bakgrund
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) samt Patientsäkerhetslagen.
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa
funktionshindrade (LSS), bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en
sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående
kalenderår.
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligt ansvar för att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador
uppstår. Definitionen av vårdskada är ”Lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada,
sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig
konsekvens av patients tillstånd eller en förväntad effekt av den behandling patienter erhållit
på grund av tillståndet” (SOSFS 2007:9)
Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare. Säkrare vård ska leda till färre
vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet. En viktig del i lagen är att patientens ställning
ska stärkas. Vårdgivaren ska ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i arbetet med
patientsäkerhet. Patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspartner för
vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.
Verksamhetens bedömning
Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten. Under 2020 hade verksamheterna i Trygghet och stöd som mål för kvalitet
och patientsäkerhet att:
- arbeta med kvalitetssäkring av huvudprocesserna
- klargöra ansvar för uppdatering av rutiner i kvalitetsledningssystemet
- öka styrning och ledning för bättre användning av gemensamma resurser
- prioritera brukaren i centrum
- implementera IBIC i LSS-verksamhet för att kvalitetssäkra dokumentation kring brukare.
- kunskaps- och kompetensutveckla i arbete med hedersrelaterat våld
- återuppta adekvata brukarundersökningar av brukarens upplevelse av LSS-insats samt
uppföljning av den utförda insatsen.
- samordning av utbildningsprocessen inom hela sektorn för en gemensam och över tid
hållbar struktur. Social dokumentation med dess olika delmoment prioriteras.
- ökad digital kunskap i organisationen genom projekt MODIG
- ökad tillgänglighet av rutiner så de även kan nås via mobiltelefon
- möjliggöra digital tillgänglighet av brukares genomförandeplan via app
- samordning av rutiner som berör olika verksamheter i de fall det är möjligt att utgå från
samma rutin.
- säkerställa läkemedelsprocessen
- säkerställa avvikelsehanteringsprocessen
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-

säkerställa att riskbedömningar utförs enligt plan. Målet är att 100 % av personer 65 år och
äldre har erbjudits riskbedömning av de som har hemsjukvård
säkerställa processen ”trygg och säker utskrivning från slutenvård” i samverkan med
vårdcentral och sjukhus
fortsatt samverkan i omställningen till ”Nära Vård”
säkerställa informationsöverföring mellan omsorgspersonal och legitimerad personal i
Treserva

Under 2020 har det fortlöpande arbetet med säkring av verksamheternas kvalitet, dvs
uppföljning, planering och riskbedömning påverkats negativt av pandemiutbrott. Chefer och
ledningsgrupper har fokuserat på att minska risk för smittspridning och prioriterat åtgärder för
att dagligen lösa bemanning i verksamheterna för att säkerställa uppdragen i
socialtjänstprocessen samt hälso- och sjukvårdsprocessen.
Exempel på identifierade risker i kvalitetsplan 2020 utifrån delprocesser i socialtjänst- samt
hälso-och sjukvårdsprocessen:
-

Brukaren får inte hjälp i tid
Långa handläggningstider i samband med nybesök
Bristande samverkan mellan enheter
Bristande dokumentation
Den enskilde får inte möjlighet att påverka processen
Tandvårdsintyg saknas
Uppföljning görs inte på uppdrag
Gamla beslut och uppdrag
Saknar uppdrag enligt IBIC i Treserva
Tillgång på vidbehovs-medicin är för hög på enheten
Avvikelser rapporteras inte
Rapport om avvikelse ger inte effekt, leder inte till åtgärd
Uteblivna åtgärder i läkemedelshantering

Det finns en farhåga att avvikelser inte registreras i avvikelsemodulen eller rapporteras enligt
lex Sarah. Det totala antalet registrerade avvikelser har sjunkit med 19 % från år 2019 till 2020.
Antalet lex Sarahrapporter har sjunkit med 18 % under 2020 jämfört med 2019. Förklaring till
det sjunkande antalet avvikelser saknas, ett mörkertal befaras. Slutsatser om eventuella
effekter av pandemi utifrån rapporterade avvikelser kan inte dras. Övergripande analys av
mönster och trender i avvikelser har inte kunnat göras då stödresurs för detta saknas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål
gällande en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet relaterar till globala mål i agenda 2030 för hållbar
utveckling genom mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Det finns ett flertal styrdokument som relaterar till kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, t.ex.
Kostpolicy, social hållbarhet, äldreplan och plan för det funktionshinderpolitiska arbetet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det arbete som görs inom socialtjänst och hälso- och sjukvård riktas direkt till och
medborgarna och ska vara av god kvalitet och ge en trygg och säker vård och omsorg .
Ekonomisk bedömning
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet medför inte ökade kostnader, arbetet bedrivs inom ram.
Förslag till beslut
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Kungälvs kommun 2020 godkänns

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

Carina Andersson
T.f verksamhetschef Hälso- och sjukvård

Expedieras till: Lena Arnfelt, Carina Andersson, Peter Almgren,
Maria Stenmark, Sandra Hultén Johansson, Carina WinklerKeithsdotter, Anna-Lena Hansdotter
För kännedom till: Eva Regnéll
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Datum

Diarienummer

1 Sammanfattning
Enligt Socialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd om ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
(SOSFS2011:9)skaverksamheten
systematiskt
och fortlöpandeutvecklaoch säkrakvalitéten.Viktiga
händelserunder2020sompåverkatverksamheternas
arbetemedkvalitet- och patientsäkerhet
är:
Pandemi Covid-19:Stor del av 2020har krävt att fokuspå förebyggande
arbeteför att undvikasmitta
hosde mestsjukaäldreoch övrigabrukarepå boende,bådeomsorgsboende
och i ordinärtboende.
Helasamhälletpåverkades
och helt nyainsatserblevprioriterande.Den 1 februariklassade
regeringen,
efter begäranfrån Folkhälsomyndigheten,
infektionssjukdomen
covid-19 somsamhällsfarlig
sjukdom.
Pandeminhar påverkatallaverksamheter
inom Trygghetoch stöd.Sektorledning,
enhetschefer
och personalhar prioriteratarbetemedatt förhindraatt smittaspridstill riskpatienter,ge
medicinskainsatseroch omvårdnadtill patientersominsjuknari covid-19.Riskpatienterär
personersomär äldre– över 70 år samtpatienteri palliativvård,vilket inkluderarmerpartenav
allapersonerinom hemsjukvård,
boende och hemtjänst.Insjuknandeoch smittspridningen
av
Covid -19 har förekommitmenhar varit förhållandevislåg.
Utifrån pandeminhar verksamheterna
arbetatpå prioriteradnivå vilket innebäratt andra
insatserfått ståtillbaka.Till exempelkannämnasbedömningargällandenutrition, fall,
registreringar
i olika nationellaregisteroch mer administrativavårduppgifter.En vårdskuldhar
uppkommit.Tid att deltaellerbedrivanödvändigutbildning,förutom hygienutbildning,
har inte
funnits.
Förstapandemifal
let i Kungälvpå äldreboende
kom mars2020(bådeprivat och kommunalt
boende).Misstankeom att ävenpersonermedhemtjänstdrabbatsav pandeminfannsdå både
personaloch brukareblev sjuka.Provtagningsmöjligheten
var dock mycketbegränsad
så
misstankenkundeinte bekräftas.
Kommunensaknadenödvändigskyddsutrustning
initialt. Med ideellainsatserfrån
civilsamhället,
kyrka,företagkundedet samlasin materialsåsomplatsförkläde,
visir, munskydd.
Till en börjanvar tillgångenpå handspritbegränsad.
Risker gällande god och säker vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Kunskap och kompetens
MAS/MAR och verksamhetschef
HSL har sedan2018uppmärksammat
behovav bättrekunskapbland
omsorgspersonal
gällandehälso- och sjukvårdoch kompetensi basalomvårdna
d. Patienterblir tidigare
utskrivnafrån sjukhusoch därmedökar behovetav högrekunskapom vårdav svårtsjukapatienter.
I vårdprogrammet
för palliativvårdpåtalasviktenav kompetensi palliativvårdoch kompetenstillförsel
utifrån att patienterredan nu, menäveni ökadutsträckningkommervårdasoch behövastöd i det egna
hemmet.Att särskiltbeaktaär att palliativvårdinte enbartavservårdi livetsslutskedeutansjukdomi
kroniskasjukdomarsomvararunderfleraår. Merpartenav de patienteroch brukaresomhar
hemsjukvård,
bor på särskiltboendeellersomfår stöd i hemmethar sjukdomarsomräknastill palliativ
vård.Utbildning,handledningoch kompetensi palliativvårdbehövskontinuerligttill
personalkategorier
somundersköterskor/omsorgs
personal,biståndshandläggare,
anhörigkonsulent,
legitimeradpersonaloch chefer.Att utifrån respektiveprofessionsuppdragha god kunskapom
kroniskasjukdomstillstånd
och dessbehandling/omhändertagande
är viktigt.
Under2020har ingenutbildningutöverutbildningi basalahygienrutinerbedrivitsutifrån att alla
verksamheter
har behövtprioriterainsatsergällandepandemin.För patientsäkerhet
behövskompetens
kontinuerligtunderhållas.
Likasåbehövermedarbetare
möjlighetatt fullgörasitt uppdrag.Verksamhethemsjukvårdhar inte ökat
4
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antalpatienter,menpatienternahar ett störrebehovav insatser.Medarbetare
påtaladeäveninnan
pandemin,en markantökadarbetsbelastning
och svårighetatt fullgöraarbetsuppgifterna
och att
behövaprioritera.2020och pandeminhar inte gjort dettalättare,verksamheten
har tvingatsatt
prioriterade akutaoch livsavgörande
insatserna.Det somprioriteratsbort i olika omfattningär
förebyggande
vård,likasåhar insatserglesatsut, somexempelkannämnasomläggningav sår.
Verksamheten
har gjort allt somvarit möjligt att bemannamedkompetentpersonal.
Sårvård
Verksamheten
har ett utvecklatarbetssättgällandesårvårdi samverkan
medvårdcentralerna.
Syftetär
att uppnåhögreläkningsgrad
och säkerdiagnostisering
samt effektiv behandling.
Sårvårdsgruppen
har tyvärrinte kunnatarbetapå ett systematiskt
och utvecklandesättunderåretpga.
pandemin.Det sammagällerför våraövrigaintressegrupper,
palliativvård,hygien.De har endast
kunnatträffassporadisktoch inte kunnatutvecklaarbetetsåmycketsomplanerat/önskat.En
sjuksköterska
från hygiengruppen
har ju däremotutbildatmångai basalahygienrutiner.
Korttidsverksamheten
Bedrivspå Ytterbyhemmetsedanjanuari2019.Påenhetenfinns idag19 platservaravtvå användstill
växelvård.Växelvårdplatserna
har inte använtssedanpandemibröt ut. Genomett samarbetsavtal
med
Ale kommunköpsytterligare10 korttidsplatser.
Halvakorttidsenheten
användes
under2020till covidenhetdå flerapatientersomkom från sjukhuset
och hadebehovav korttidsboendehadeCovid -19.
Det strategiskakvalitetsarbetetinom sektornhar påverkatsav pandemin.Det systematiska
arbetet
medavvikelsehantering,
riskinventering,
riskvärdering,
åtgärderoch uppföljningpå enhetsnivåhar till
följd av pandeminvarit begränsat.
Mål medkvalitetsarbetet
2020var att arbetamedkvalitetssäkring
av huvudprocesserna,
klargöraansvar
för uppdateringav rutineri kvalitetsledningssystemet
samtökastyrningoch ledningför bättre
användningav gemensam
ma resurseroch prioriterabrukareni centrumdettahar ståtttillbaka
Under2020har arbetetmedsäkringav verksamhetens
kvalitet,dvsuppföljning,planeringoch
riskbedömning,
påverkatsnegativtav pandemin.Samtidigthar stödresurser
för systematiskt
kvalitetsarbete
varit begränsat.
Det har inneburitatt verksamheterna
"tappattempooch fokus" i
kvalitetsledningsarbetet.
Under2020har kartläggningav huvud- ellerstödprocesser
ellerprocesserdär samverkanbehövsför att
säkrakvalitetpå insatseri verksamheterna.
inte utförts.Bådehuvud- och stödprocesser
finns sedan
tidigarebeskrivnai kvalitetsledningssystemet
och det finns rutinerkoppladetill processerna.
Fleraav
rutinernabeskriversamverkaninom/mellanolikaverksamheter
och enheter.
Rapporterademissförhållandenenligt lex Sarah: Antaletrapporterade
missförhållanden
enligtlex
Sarahär 19 % lägre2020än 2019(22 rapporterår 2020,27 rapporterår 2019). I huvudsakär det
bristeri omvårdnadsomrapporterats(7 av 22),följt av bristeri bemötande(4 av 22).Under2021bör
fokusläggaspå att informeraom lex Sarahoch motiveramedarbetare
att rapporterahändelsersomkan
innebäraett missförhållande
för enskildbrukarei syfteatt skapalärandeoch utvecklaverksamheten.
Rapporteradeavvikelser: Antal rapporterade
avvikelserär 20 % lägre2020än 2019(1 000avvikelser
år 2020,1 236år 2019).40 % av avvikelserna
rör uteblivenellerfördröjd insats,30 % rör bristeri
omsorg.Förklaringtill det sjunkandeantaletavvikelsersaknas,ett mörkertalbefaras.Slutsatser
om
eventuellaeffekterpå rapporterade
avvikelserutifrån pandemikaninte dras.Övergripandeanalysav
mönsteroch trenderi avvikelserhar inte kunnatgörasdå stödresursför dettasaknas.
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Öppnajämförelser2020:
Socialstyrelsen
publicerarårligenöppnajämförelserutifrån en mängdindikatorersomvisarpå kvalitet
inom socialtjänstoch hälso-och sjukvårdi helaSverige.Öppnajämförelsergerinsynoch kananvändas
för analys,uppföljningoch utvecklinginom verksamheterna.
I marsvarjeår inrapporterasuppgiftertill Öppnajämförelseravseende
en ögonblicksbildöver
indikatoreri socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
Syftetär att stimulerakommuner
att analysera
sin verksamhet,
läraav varandra,förbättrakvalitetoch effektiviseraverksamheten.
Uppgifternasomrapporterades
i mars2020och avser2019.I mars2021kommeruppgifterredovisas
till Öppnajämförelsersomavser2020.
En årliggenomgång
av kommunensinrapporterade
data,i jämförelsemed övrigariket och de målsom
Socialstyrelsen
följer upp,gerett bra underlagför fortsattverksamhetsutveckling.
Nedanredovisas
någrakommentarerfrån verksamheterna
inom de områdendär Socialstyrelsen
gör öppnajämförelser.
Socialbarnoch ungdomsvård
o fortsattintern samverkaninom Myndighetmedbrukarfokus,till exempeleffektivisera
processeri arbetetmedvåldsutsatta
och barnsomupplevervåld
o rutin kring medhandläggarskap
i ärendesomrör bådeBarnoch ungaoch
Funktionshinderenheten
o utvecklingmot digitalalösningarför mötenoch utbildningar
Ekonomiskt bistånd
o fokuspå rättssäkerhandläggning
och dokumentationi allaärenden
o utvecklaoch tydliggörasamarbete
medArbetsmarknadsenheten
och
Arbetsförmedlingen
Hemlöshetoch utestängning
från bostads
marknaden
o fortsattmångaansökningaroch utredningargällandebostadsanskaffning
o mer restriktivbiståndsbedömning
har minskatantalsocialakontrakt.De somfår sociala
kontrakthar en komplexproblematik
Missbruks
- och beroendevård
o minskningav antalköpta vård- och behandlingsinsatser
o färreantalLVM beslut
o Vård- och stödsamordning
(VSS)erbjudsallasomfår insatsvia stöd- och boendeteamet
o Referensboende
Bagaregatan
ställerom till träningsboende
för att bättrematcha
målgruppens
behov
Stödtill personermedfunktionsnedsättning
- LSS
o planeringför implementeringav IBIC inom funktionshinder
-verksamhet
Äldreomsorgoch hemtjänst
o fokushar legatpå att trots hög frånvaropgaCovid -19 inom handläggargruppen
upprätthållaen god kvaliteti handläggning
och dokumentation
Stödtill personermedpsykiskfunktionsnedsättning
- socialpsykiatri
o handläggare
organiseras
inom Vuxenenheten
för att stärkakompetensöverföring
och
samverkanmedövrigavuxenhandläggare
Våld i närarelationer
o Våld i nära-teammeden samordningsansvarig
handläggare
har införts och organiseras
inom Vuxenenheten.
Samordningsansvaret
avserärendeni helaverksamhetsområdet.
Ärendemängden
har ökat underhösten2020.
Nationell förskjutning från sluten vård till vård i hemmet, NäraVård.Detta innebäratt allt sjukare
patientervårdasi de kommunalaverksamheterna.
För kommunensdel innebärdettaett ökat antal
insatsertill patienter,nyainsatseroch ökat behovav kompetenssåvälför omsorgspersonal
som
6
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legitimeradpersonal.Verksamhethemsjukvårdhar inte ett ökat antalpatienter,menpatienternahar ett
ökat av vårdbehov.Medarbetare
påtalarmarkantökadarbetsbelastning
och har tidvis svårtatt fullgöra
arbetsuppgifterna.
Gränsdragningsproblematik.Det finns fortfarandeen del oklarhetertill ovanbeskrivnaomställning
och mobilateamsomutgårfrån sjukhusoch specialistvård.
Oklarheternabestårfrämstav två delar.
Delshandlardet om vadlagenavserär primärvårdsansvar,vårdcentral/primärkommunalt
hälso- och
sjukvårdsansvar
och delshandlardet om resursfrågan.
Utifrån att en förskjutningav vårdenskerså
kommerfler att vårdasav kommunalhälso-och sjukvård,på korttidsenhetoch i hemtjänstvilket
kommeratt krävamer resurseri kommunen.Under2020har frågornalyfts på övergripandenivåer.
Frågornaär komplexaoch delademeningarråder.Frågornakommerblandannatatt redasi och
omhändertas
i revideringav hälso- och sjukvårdsavtalet.
Utveckling av närsjukvården.Måletär att patientenskafå god vård på rätt vårdnivå.Hembesök
utförs av läkarefrån vårdcentralerna
tillsammansmedsjuksköterska
inom kommunalhälso- och
sjukvård.Medicinskabedömningaroch beslutom åtgärderför patientenutförs i patientenshem.
Lagen om ”Trygg och säker utskrivning från sluten vård” Tillämpningav riktlinjer och rutinerär
implementerade,
arbeteåterstårännumedatt förbättrasåatt utskrivningenfrån slutenvårdblir trygg
och säker.Kommunenuppleveratt patienternalämnarsjukhusi ett tidigareskede,blir tidigare
utskrivningsklara
vilket ofta medförett ökat behovav olika insatseroch stöd,patienterhar mer ofta
behovav korttidsvistelse
underen tid innande kangåhemtill sitt egetboende.Noomi
Tandhygienist i kommunal verksamhet(TAIK) Är ett projektsomlöperöver 3 år där tandvården
bidrar meden tandhygienist
på halvtid,medstartden1 oktober2018.Tandhygienisten
(TAIK) arbetar
sommunvårdskonsult
och är en integreraddel av kommunalverksamhet.
TAIK skavarasakkunnigi
tandvårdsfrågor
samtkvalitetssäkra
och stärkakompetensoch rutinerinom kommunalomvårdnadmed
avseende
på munvård.Projektetär riktad mot målgruppen65+.
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2 Inledning
2.1 Vad är kvalitet i verksamheten?
I Socialtjänstlagen
(SoL)3 kap§ 3 framgåratt insatserinom socialtjänsten
skallvaraav god kvalitet.För
utförandeav socialnämndens
uppgifterskallfinnaspersonalmedlämpligutbildningoch erfarenhet.
Kvalitet i verksamheten
skallsystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.Lagenom stöd och
servicetill vissafunktionshindrade
(LSS)§ 6 innehållermotsvaran
de bestämmelse.
Även hälso- och
sjukvårdslagen
lyfter fram kravenpå god vårdoch god kvalitet(HSL 2 a §).
Enligt Socialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd om ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete,
SOSFS2011:9menasmedkvalitetatt en verksamhetuppfyllerde krav och mål somgällerför
verksamheten
enligtlagaroch andraföreskrifterom hälso- och sjukvård,socialtjänstoch stöd och
servicetill vissafunktionshindrade
och beslutsomhar meddelatsmedstöd av sådanaföreskrifter.
Utifrån ovanstående
lagstiftningoch föreskrifterskaverksamheten
systematiskt
och fortlöpande
utvecklaoch säkrakvaliteten.Arbetetmeddettaskadokumenteras.

Vårdgivaren(enligtHSL) ellerdensombedriversocialtjänstbör meddokumentationen
som
utgångspunkt
varjeår upprättaen sammanhållen
kvalitetsberättelse
av vilkendet bör framgåhur det
systematiska
arbetethar bedrivitsunderföregående
kalenderår,
vilka åtgärdersomhar vidtagitsför att
säkraverksamhetens
kvalitetsamtvilka resultatsom har uppnåtts.

2.2 Vad är patientsäkerhet?
Enligt 3 kapPatientsäkerhetslagen
(2010:659)
har vårdgivarenskyldighetatt bedrivaett systematiskt
patientsäkerhetsarbete.
Detta innebäratt vårdgivarenskaplanera,ledaoch kontrolleraverksamheten
på
ett sättsom ledertill att kravetpå god vårdi hälso- och sjukvårdslagen
och tandvårdslagen
upprätthålls.
Enligt 3 kap.10 § sammalagskavårdgivarensenastden1 marsvarjeår upprättaen
patientsäkerhetsberättelse
av vilkendet skaframgåhur patientsäkerhetsar
betethar bedrivitsunder
föregående
kalenderår,
vilka åtgärdersomhar vidtagitsför att ökapatientsäkerheten
och vilka resultat
somhar uppnåtts.Berättelsenskahållastillgängligför densomönskarta del av den.
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2.3 Syfte
Syftetmedkvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
är att geen samladbild av kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
i verksamheten
underåretsomgått.Detta blir ocksåett underlagtill
planeringenav fortsattsystematiskt
kvalitetsarbete
underkommandeår.
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3 Kvalitetsberättelse
3.1 Mål och strategier för kvalitetsarbetet
Enligt kvalitetsparagrafen
i 3 kap3 - 3a§§Socialtjänstlagen
(lag2001:453)skainsatserinom
socialtjänsten
varaav god kvalitet.För utförandeav uppgifterinom socialtjänsten
skadet finnas
personalmedlämpligutbildningoch erfarenhet.Socialnämnden
skasetill att det finns rutinerför att
förebygga,upptäckaoch åtgärdariskeroch missförhållanden
inom socialtjänstens
verksamhetrörande
barnoch unga.
Kvaliteteni verksamheten
skasystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.Lag(2009:596)
I lagenom stöd och servicetill vissafunktionshindrade,
LSS,(lag1993:387)finns ocksåen
kvalitetsparagraf,
6 §, somangeratt verksamheten
skavaraav god kvalitetoch bedrivasi samarbete
medandraberördasamhällsor
ganoch myndigheter.Verksamheten
skavaragrundadpå respektför den
enskildessjälvbestämmanderätt
och integritet.Den enskildeskai störstamöjligautsträckningges
inflytandeoch medbestämmande
över insatsersomges.Kvaliteteni verksamheten
skallsystematiskt
och fortlöpandeutvecklasoch säkras.
För verksamheten
enligtdennalagskadet finnasdenpersonalsombehövsför att ett gott stöd och en
god serviceoch omvårdnadskakunnages.Lag(2005:125)
.
Under2020har verksamheterna
i Trygghetoch stöd haft sommål:
Implementeringav IBIC i LSS-verksamhetför att kvalitetssäkra
dokumentationkring brukare.
Kunskaps
- och kompetensutvecklingen
kring hedersrelaterat
våld
Återupptaadekvatabrukarundersökningar
av brukarensupplevelseav LSS-insatssamt
uppföljningav denutfördainsatsen.
Samordningoch systematisering
av utbildninginom helasektorni socialdokumentation
Ökaddigitalkunskapi organisationen
genompågående
projektMODIG
Ökadtillgänglighetav rutinersåde ävenkannåsvia mobiltelefonav personalsombefinnersig
ute på fältet.
Möjliggördigitaltillgänglighetav brukarensgenomförandeplan
via app
Samordningav rutinersomberörolika verksamheter
i de fall det är möjligt att utgåfrån samma
rutin.

3.2 Struktur för kvalitetsarbetetunder året
Ett ledningssystem
för systematiskt
kvalitetsarbete
enligtSOSFS2011:9
är utarbetatoch publiceratpå
kommunensintranät.Socialtjänstens
processär beskrivenmedhuvudprocesser,
stöd- och
ledningsprocesser.
Utarbetaderutinersomär koppladetill processernafinns publiceradei
ledningssystemet.
Kvalitetsarbetet
följer ett årshjuldär planeringoch genomförande
av åtgärder,analysav avvikelseroch
egenkontroller,
identifieringav riskeroch riskbedömningsystematiskt
skautföras.Utvärderingoch
uppföljning av åtgärderskaske.Arbetetbedrivsparallelltmedanalyseroch utvärderingför innevarande
år, samtidigtmedplaneringoch riskbedömningför kommandeår.
Kvalitetsarbetet
medanalyser,
planer,kontroller,inventeringarav riskeroch utvärderingar
dokumenteras
i verktygetStratsysoch resulterari en årligkvalitetsrapport.
Under2020har samtligaverksamheter
i sektornpåverkatsav pandeminsomutbröt i mars2020.Det
10
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har inneburitatt kvalitetsledningsarbetet
underen störredel av årethar fått stå tillbakaoch "tappat
tempooch fokus".

3.3 Resultat, analysoch uppföljning
En kartläggningav socialtjänstprocessen
utfördes2016-2017.Somutgångspunkt
för de identifierade
riskernai kvalitetsplan2020har socialtjänstprocessen
och dessaktiviteteranvänts. Varjeidentifierad
risk är koppladtill en aktivitetoch delprocess
i socialtjänstprocessen.
Identifieraderiskernai 2020års
kvalitetsplanhandlart ex om:
Långahandläggningstider
i sambandmedansökan(delprocess:
Ta emotansökan/anmälan
eller
informationpå annatsätt)
Bristandesamverkan
mellanenheter(delprocesser:
Utredningoch/eller Planeringav
uppdrag/genomförande
av insats)
Den enskildefår inte möjlighetatt påverkaprocessen
(delprocesser:
Utreda,Kommunicera)
SaknaruppdragenligtIBI C i Treserva(delprocess:
Ta emotoch planerauppdraget)
Brukarenfår inte rätt stöd (delprocess:
Påbörjaoch planeragenomförandet,
upprätta
genomförandeplan)
Uppföljninggörsinte på uppdrag(delprocess:
Genomföraoch kontinuerligtfölja upp, utföra
uppdragenligtgenomförandeplan)
Rapportom avvikelsegerinte effekt,risk att det inte ledertill någonåtgärd(stödprocess:
Hanteraavvikelser,analysera,
utredaoch åtgärda)

Riskanalys
I det systematiska
kvalitetsarbetet
ingåratt identifierariskeroch därefterbedömaallvarlighets
- och
sannolikhetsgrad
av dessa.Detta görspå enhetsnivå.
I tabellennedanvisasvilka processer,
aktiviteter
samtriskersomvaltsut för riskbedömningunderåret.
Process

Aktivitet

Risk

Hanteraavvikelser

Analysera,
utredaoch åtgärda

Rapportom avvikelsegerinte effekt.
Riskenär att det inte ledertill åtgärd.
Avvikelserrapporterasinte

Ta emotansökan,begäran,anmälaneller
informationpå annatsätt

Ta emot/ aktualisera

Brukarenfår inte denhjälphenbehöver
Brukarenfår inte hjälpi tid
Mångaingångartill socialtjänsten,
risk att
informationmissasoch att
skyddsbedömning
inte görsi tid
Långahandläggningstider
i sambandmed
nybesök

Utreda

Planerautredningoch inhämta
samtycke(n)

Bristandesamverkanmellanenheter

Upprättabesluts-underlag

Minskadrättssäkerhet
på grundav
tekniskaproblem.

Bristandedokumentation

Bristandedokumentation
Kommunicera

Fel beslutellerbeslutpå fel grunder.
Den enskildefår inte möjlighetatt påverka
processen

Planeragenomförande
av åtgärder

Skickainstruktionför åtgärdtill utförare

Försämrathälsotillståndför brukaren
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Datum

Process

Diarienummer

Aktivitet

Risk
Brukarendrabbasav utebliveneller
felaktighanteringav läkemedelsordination
Personalgerläkemedelutandelegeringfel i läkemedelshantering
och delegering
Brist i uppdateringav Appvaappoch för
långfördröjningvid signeringi Appva

Påbörjaoch planeragenomförandet

Upprättagenomförande
-plan

Brukarenfår inte rätt stöd.

Åtgärda

Genomföraåtgärd

Vårdskada
Somatiskomvårdnadskompetens
saknas
Aktuellaordinationskortsaknas
Tillgångpå vid behovs-medicinär för hög
på enheten

Genomföraoch kontinuerligtfölja upp

Utföra uppdragenligtgenomförande
-plan

Personskada
hosbrukare
Brukaremed"nya,elleringa,diagnoser"
för verksamheten
får inte adekvatvård
och omsorg
Brukarenfår inte rätt insats
Brukarenfår inte denhjälphenbehöver
Uppföljninggörsinte på uppdrag
Tandvårdsintyg
saknas
Personermedoutredddemenskommer
till boendemedomsorgsinriktning
Insatsenavbrytsutansamråd

Dokumenterakontinuerligt

Minskadrättssäkerhet
på grundav
tekniskaproblem.Bristfällig
dokumentation.
Otillräckligutbildningi handhavande
av
IT/teknik

Göra regelbundna
uppföljningaroch
utvärderingarav genomförandet

Relevantmetodstödanvändsinte i arbetet
medbrukare(t ex ESL-metoden)
Gamlabeslutoch uppdrag

Följaupp, överväga,ompröva

Göra regelbundna
uppföljningarav behov
och måletmedbeslutadeinsatser

Svårtatt följa upp biståndsbeslut.
Risken
är att vi inte kanvärderaom brukarens
behovhar blivit tillgodosedda
Den enskildefår inte sinabehov
tillgodosedda

Ta emotoch planerauppdraget

Planeraoch säkerställa
hur uppdragetska
genomföras

SaknaruppdragenligtIBIC i Treserva
Insatsenavbrytspgaatt utförareutan
samrådbedömeratt insatseninte är rätt
för denenskilde

Lex Sarah
Lex Sarahregleraranställdas
m.fl. skyldighetatt rapporteramissförhållanden
och påtagligariskerför
missförhållanden
i ärendenenligtSoL och LSS.Lex Sarahinnebärskyldighetatt utreda,dokumentera
och avhjälpaellerundanröjamissförhållandet
ellerdenpåtagligariskenför ett missförhållandesom
rapporterats.
Skyldigheten
gällerför densomdriververksamheten.
12
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Datum

Diarienummer

Vidareingåren skyldighetför densombedriververksamheten
att efter utredninganmälaallvarliga
missförhållanden
till Inspektionenför vårdoch omsorg(IVO). Syftetmedlex Sarahär att kommatill
rättamedbristeri denegnaverksamheten
och förhindraatt liknandemissförhållanden
uppkommer
igen.
Avvikelser

Utfall år 2020

Antal inkomnarapporter,totalt
Antal inkomnarapportersomanmältstill IVO på grundav
allvarligamissförhållanden
ellerpåtagligrisk för allvarligt
missförhållande

22
3

Arbetetmedlex Sarahrapporter,
utredningaroch eventuellaanmälningartill Inspektionenför Vård och
omsorg(IVO) skeri enlighetmedSocialstyrelsens
föreskrifteroch allmännaråd,SOSFS2011:5.
Antaletrapporterom missförhållanden
enligtlex Sarahär någotlägre2020(22)jämfört med2019(27).
Samtligarapporterade
händelserär utredda,avslutadeoch återkopplade
till verksamheten.
16 rapporter
avserärendenmedbeslut enligtsocialtjänstlagen
(SoL),övrig sexrapporteravserärendenmedbeslut
enligtlagenom stöd och servicetill vissafunktionshindrade
(LSS).
Tre lex Sarahutredningar
har anmältstill IVO under2020,då rapporterade
missförhållanden
har
bedömtsallvarligt hotat denenskildesliv, hälsa,trygghetellerintegritetellerinneburiten påtagligrisk
för allvarligtmissförhållande
för denenskilde.IVO granskarom huvudmannen
har fullgjort sin
utrednings
- och anmälningsskyldighet,
om åtgärderhar vidtagitsför att hävamissförhållandet,
om
bakomliggande
orsakerhar identifieratssamtom åtgärderär planeradeför att förhindraupprepningav
liknandemissförhållande.
Om IVO bedömeratt huvudmannens
utredningföljer gällandebestämmelser
och att åtgärdervidtagits för att förhindraatt liknandeallvarligtmissförhållande
ellerpåtagligrisk för
allvarligtmissförhållande
upprepas,avslutarIVO ärendet.I samtligatre anmäldalex Sarahutredningar
2020har IVO avslutatärendet.
Vid utredningav rapporteratmissförhållandekategoriseras
varjehändelsei olikahändelsetyper.
Bristeri
omvårdnadär denmestrapporterade
händelsetypen
2020(sjuav 22 rapporterade
händelser),
därefterär
bristeri bemötandedenmestförekommandehändelsetypen
(fyra).Bristeri handläggningförekommeri
tre rapporteroch information/kommunikationförekommeri tre rapporter.Generelltfinns fem olika
områdensombetraktassombakomliggande
orsakertill brister:kompetens/utbildning,
rutiner/riktlinjer/procedurer,teknik/utrustning/appa
rater,kommunikation/informationoch
organisation(styrning/ledning).
Bakomliggande
orsakernai lex Sarahutredningar
under2020finns inom
samtligadessaområdenmeni minst hälftenav utredningarna
framkommerbristeri organisation
(styrningoch ledning)som en bakomliggande
orsaktill händelsen.
I rapporteroch utredningar
framkommerocksåett mönstersomhandlarom bristeri arbetsklimatoch konflikteri arbetsgrupper.
Pandeminunder2020har medförtstorapåfrestningari socialtjänstens
olikaverksamhete
r. Trots det är
antaletrapporterade
missförhållanden
lägreän föregående
år. Bedömningen
är att det relativtlåga
antaletrapportersannoliktinte är resultatav strategisktkvalitetsarbete
utansnararetyderpå bristande
kännedomom föreskriftenoch/eller motivationför att rapporteramissförhållanden.
Lex Sarahinnebär
en skyldighet
förallaanställda
i verksamheten
att rapporteramissförhållanden
somkanhota enskildsliv,
hälsa,trygghetellerintegritet.Syftetär att utvecklaverksamhetens
kvalitetgenomatt ta varapå
erfarenheteroch läraav tidigaremissförhållanden.
Därför är det viktigt att under2021aktivt arbetaför
att spridakunskapom lex Sarahsomen del i kvalitetsarbetet.

Avvikelser, synpunkter och klagomål
Vårdgivaren(HSL)ellerdensom bedriversocialtjänstellerverksamhetenligtLSSskata emotoch
utredaklagomåloch synpunkterpå verksamhetens
kvalitet.Dessakankommafrån vård- och
13
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Datum

Diarienummer

omsorgstagare
och derasnärstående,
personal,vårdgivare,de sombedriversocialtjänstellerverksamhet
enligtLSS,myndigheter,föreningar,andraorganisationer
och intressenter
(3 §, SOSFS2011:9).
Synpunkteroch klagomålsomidentifierassomavvikelserskatasemot,utredasoch åtgärdasav
närmastechef.Åretsinkomnaavvikelsersammanställs
i rapport nedan.
Inkomna avvikelser
Avvikelser

Utfall år 2020

Utfall år 2019

Antal rapporteringargällandebristeri bemötande

53

46

Antal rapporteringargällandebristeri handläggning

46

43

Antal rapporteringargällandebristeri dokumentation

35

38

Antal rapporteringargällandebristeri kommunikationoch information

92

88

295

332

31

36

Antal rapporteringargällandeuteblivenellerfördröjd insats

397

610

Antal rapporteringargällandebristeri vårdoch behandling

51

43

Antal rapporteringargällandebristeri omsorg
Antal rapporteringargällandevåld och övergrepp

Antal rapporteringargällandebrottslighandling
Antal rapporteringargällandebristeri informationsöverföring
Antal rapporteringargällandebristeri arbetsrutiner
Antal rapporteringargällandebristeri lokalerellerresurser

Avvikelseri pågående
ärendenrapporterasi Treservaavvikelsemodul.
Enhetschefansvararför att
utreda,åtgärdaoch återkopplaför att skapaorganisatoriskt
lärande.Andeloch antalrapporterade
avvikelsersomrör bristeri bemötandeökar för andraåreti rad.Under2020är andelenbristeri
bemötande5,3 % av allaavvikelser,jämfört med3,7 % för 2019.Det totalaantaletrapporterade
avvikelserhar docksjunkitmed19%från 2019till 2020(1000avvikelser2020jmfr 1236avvikelser
2019).Förklaringtill det sjunkandeantaletavvikelsersaknas,ett mörkertalbefaras.Slutsatser
om
eventuellaeffekterav pandemiutifrån rapporterade
avvikelserkaninte dras.Övergripandeanalysav
mönsteroch trenderi avvikelserhar inte kunnatgörasdå stödresursför detta saknas.

Ej verkställda beslut
Redovisningav ej verkställdabeslutvid åretsslut,31 december.
Kommunenär skyldigatt rapporteratill IVO om beviljatbiståndenligtSoLoch insatserenligtLSSinte
har verkställtstre månaderefterbeslut.Kommunenskaävenrapporteraom en insatshar avbrutitsoch
inte verkställtspå nytt inom tre månader.
Perden31 december2020fannstotalt 10 beslutsomej verkställtstre månaderefter beslutsdatum.
Fyra
beslutavsågbostadIFO enligtsocialtjänstlagen
(SoL)och sex beslutavsågom bostadför vuxnaenligt
9.9§ LSS.I samtligafall är orsakentill att beslutetinte kunnatverkställas
resursbrist.
Jämförtmed31 dec2019är det färrebeslut31 dec2020sominte har verkställtsinom tre månaderefter
beslutsdatum
och därmedanmältstill IVO. 31 dec2019uppgickantaletej verkställdabesluttill 28.I
huvudsakär det sammatyp av beslutsomanmäldessomej verkställda2019,dvsbostadför vuxna
enligtLSS.Av de sexbeslutenom bostadvuxnaLSSsomej verkställtinom tre månaderfrån
beslutsdatum
har tre ärendenväntatpå bostadmer än ett år. En förbättringhar skettunder2020när
det gällerpermanentbostadäldreomsorg(SoL)somvid årsskiftet2019redovisad11 ej verkställda
beslutmenden31 dec2020har allabeslut om permanentbostadäldreomsorgverkställtsinom tre
månaderfrån datumför beslut.
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Datum

Diarienummer

Insats

Lagrum

Kontaktperson

9.4§LSS

Korttidsvistelse

9.6§LSS

Bostadför Barnoch Unga

9.8§LSS

Bostadför vuxna

9.9§LSS

Behandlingshem

SoL

Permanentbostad

SoL

PermanentbostadÄO

SoL

BostadIFO

SoL

Ej
verkställda

Avbrott i
verkställighet

Verkställd
a
under
perio
den

6

Avslut
utan
verkställi
ghet

5

4

Sum
ma
indivi
drappo
rter

Ären
de
äldre
än ett
år

Ma
n

Kvi
nn
a

11

9

7

4

4

1

2

2

Bar
npers
pekt
iv

Egenkontroll nationell nivå
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK
I KommunensKvalitet i Korthet (KKiK ) redovisasresultatinom någraviktigaområdensomär
intressanta
för invånarna.Resultatenhar ambitionenatt beskrivakvalitetoch effektiviteti jämförelse
medandrakommuner.Det nationellaprojektetKKiK omfattarövervägande
delenav Sveriges
kommuner.
Analysav redovisadeuppgifteri KKIK 2020har utförts bristfälligt.
Område

Mått

Stöd och omsorg

Brukarbedömning
individ- och familjeomsorgtotalt förbättradsituation,andel(%)
Ej återaktualiserade
personermedförsörjningsstöd
ett år efteravslutatförsörjningsstöd,
andel(%)
Väntetidi antaldagarfrån förstakontakttillfälletför
ansökanvid nybesöktill beslutinom
försörjningsstöd,
medelvärde
Kostnadindivid- och familjeomsorg,kr/inv

Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020
57%

77%

76%

82%

82%

78%

79%

17

9

16

15

3 794

3 834

4 891

4 289

73%

73%

Väntetidi antaldagarfrån besluttill insatsavseende
boendeenl.LSS§ 9.9,medelvärde
(2018)
Kvalitetsaspekter
LSSgrupp- och serviceboende,
andel(%) av maxpoäng
Brukarbedömning
dagligverksamhetLSS- Brukaren
får bestämmaom sakersomär viktiga,andel(%)
Kostnadfunktionsnedsättning
totalt (SoL,LSS,SFB),
minusersättningfrån FK enl SFB,kr/inv
Väntetidi antaldagarfrån ansökningsdatum
till
erbjudetinflyttningsdatumtill särskiltboende,
medelvärde

7 427

7 636

7 036

6 720

83

75

64

67

16

15

16

48

53

51

Personalkontinuitet,
antalpersonalsomen
hemtjänsttagare
möter under14 dagar,medelvärde
Kvalitetsaspekter
särskiltboendeäldreomsorg,
andel
(%) av maxpoäng

40
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Datum

Område

Diarienummer

Mått

Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020

Brukarbedömning
särskiltboendeäldreomsorghelhetssyn,
andel(%)

81

73

81

81

Brukarbedömning
hemtjänstäldreomsorghelhetssyn,
andel(%)

89

89

88

88

220538

225296

241243

249532

Kostnadäldreomsorg,
kr/inv 80+ (2017)

Öppna jämförelser
Socialstyrelsen
publicerarårligenöppnajämförelserutifrån en mängdindikatorersomvisarpå kvalitet
inom socialtjänstoch hälso-och sjukvårdi helaSverige.Öppnajämförelsergerinsynoch kananvändas
för analys,uppföljningoch utvecklinginom verksamheterna.
En årliggenomgång
av kommunensinrapporterade
data,i jämförelsemedövrigariket och de målsom
Socialstyrelsen
följer upp,gerett bra underlagför fortsattverksamhetsutveckling.
I dettaavsnittbelyses
de områdendär Socialstyrelsengör öppnajämförelserinom socialtjänsten.
I marsvarjeår inrapporterasuppgiftertill Öppnajämförelseravseende
en ögonblicksbildöver
indikatoreri socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
Syftetär att stimulerakommuner
att analysera
sin verksamhet,
läraav varandra,förbättrakvalitetoch effektiviseraverksamheten.
Uppgifternasomrapporterades
i mars2020och avser2019.I mars2021kommeruppgifterredovisas
till Öppnajämförelsersomavser2020. Nedanredovisasexempelpå kommentareroch analyserfrån
verksamheterna
på utfalletav 2019.
Social Barn- och ungdomsvård
Fortsattarbetemedatt stärkadeninternasamverkan
inom Myndighetmedett brukarfokus,till
exempel:
Fortsattimplementering
av Signsof Safetyinom barnavården.Det arbetethar ävenlett till vissa
nyaarbetssättoch förstärktasamarbeten.
BlandannatsåinfördesLeantavlaunder2020för våra
öppenvårdsinsatser
i syfteatt stärkaupp det gemensamma
arbetetmellanmyndighetoch
utförare.Det blir ett ”vi” kring ärendenaoch en bättreoch gemensam
synoch koll på våra
insatser.
Påbörjatarbetetmedatt stärkadeninternasamverkaoch effektiviseraprocesserna
i arbetet
medvåldsutsatta
och barnsomupplevervåld.
VINR teametomorganiserades
och liggersenvåren2020på Vuxenenheten.
BoU och Funktionshinderhar arbetatgemensamt
i vissaärendensomrör barnmellan
enheterna.
En rutin kring medhandläggarskap
har upprättatskring dessaärenden.Treservahar
då öppnatsupp mellanenheternasomett led i att arbetagemensamt
i dessaärenden.
Informationsträffarmellanenheternaom varandrasverksamheter
har genomförts.
Coronapandemin
har inneburiten utvecklingmot digitalalösningarsomTeamsoch Inera.
Utbildningarhar genomförtsvia webiställetför på plats.
Ekonomiskt bistånd
Under2020har fokusinom Stöd- och försörjningsenheten
varit att skapaen rättssäkerhandläggning
och dokumentationi allaärendensamtatt utvecklaoch tydliggörasamarbetet
medfrämst
Arbetsmarknadsenheten
(AME), menävenmedArbetsförmedlingen(Af). Vi har pratatom
barnkonventionen,
menännuinte haft möjlighetatt skapariktlinjer för hur vi skaarbetainom enheten
utifrån att Barnkonventionen
nu är lag.
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Datum

Diarienummer

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Bostadsfrågan
och hemlöshetär fortsatten stor frågainom IFO. Fortsattmångaansökningaroch
utredningargällandebostadsanskaffning.
De flestaledertill avslagdå individeninte tillhör de
målgruppersomhar rätt till biståndenligtsocialtjänstlagen
och rättsligpraxis.
Antaletsocialakontrakthar börjatminskapga.en mer restriktivbiståndsbedömning.
De klientersom
beviljassocialtkontrakthar en mer komplexproblematik.
Missbruks- och beroendevård
Standardiserade
bedömningsmetoder
inom socialtjänstens
missbruks
- och beroendeverksamhet
användssomunderlagvid uppföljningav insatsertill enskilda.
Under2020skeddeen minskningav köptavård- och behandlingsinsatser
jämfört medpågående
år.
Även antaletLVM minskade.
Bedömningsinstrumentet
ASI (AddictionSeverityIndex) användssystematiskt
i allaärendensomavser
vård- och behandlingför missbruk.Man använderävendenfrån ASI utveckladeNET -planför att
noggrantplaneravården.Detta har gjort att antaletplaceringarpå behandlingshem
har minskat.
Socialmedicinsk
mottagninghar anställttvå nyakuratorerunder2020vilket har medförtförhöjd
kvaliteti de insatsersomgesdär.
Vård- och stödsamordning
(VSS)erbjudsallasomfår insatservia Stöd- och boendeteamet
(endel av
verksamhetsområde
Socialaresurser)från och med2020.Utbildningsinsatser
har gjortsför att
säkerställa
att allahar dennakompetens.
Under2020har Energivägen
varit igångsomdrivspå uppdragav Kungälvskommunmenpå
entreprenadav Stadsmissionen.
Energivägen
är ett stödboendemed16 platserför människori aktivt
missbruk.
Under2020har referensboendet
Bagaregatan
i högregradbörjat användas
somträningsboende
utifrån
att dettabättrematchatmålgruppens
behovav stöd.
Stöd till personermed funktionsnedsättning - LSS
Under2020har kommunens LSS-handläggare
genomgåtten omorganisation,
där LSS-handläggarna
anslutittill Biståndsenheten,
och socialpsykiatrihandläggarna
anslutittill Vuxenenheten.
I och medom
organiseringen
har handläggarna
fått tillgångtill närmarearbetsledning
i form av förste
socialsekreterare.
Underårethar en diskussionom implementeringav IBIC inom funktionshinderverksamheten
pågått.
Utvecklingsarbetet
omfattarmångadelarav verksamheten
inom Myndighetoch Utförardelarsamt
inbegriperävenatt tekniskaförutsättningarfinns på plats.Detta kräverett omfattandeförarbeteinnan
implementeringkangenomföras.
För närvarandeplanerasför ett införandeav IBIC underhösten2021.
FUB somintresseorganisation
har ett inflytandeöververksamheten
genomdialogmötensamt
stormötendär anhörigatill brukareoch godemänbjudsin för dialog.Under2020har dock stormöten
medgodemänoch anhörigainte gåttatt genomförapå grundav Covid -19,likasåhar mötenmed
deltagarevarit begränsade
av sammaorsak.Under2020har det skett en förändringgällande
jobbcoachernas
arbetssätt,
då antaletbrukaresomkangåtill denreguljäraarbetsmarknaden
minskartill
följd av högrearbetslöshet
underpandemin.Det innebäratt antaletdeltagarei dagligverksamhetökar i
antal.
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Datum

Diarienummer

Äldreomsorg och hemsjukvård
Under2020har ingetspecifiktutvecklingsarbete
utförts av Biståndsenhetens
”äldre”-socialsekreterare.
Inget särskiltutvecklingsområde
berörhellerBiståndsenheten.
Handläggarna
för "äldre"-ärendeni
biståndsenhetens
har underåretdrabbatsav omfattandefrånvaropgaCovid -19. Detta har inneburitatt
fokuslegatpå att trots frånvaroupprätthållaen god kvalitéi handläggning
och dokumentation.
Socialtjänstenskrisberedskap
Vid en kris kanpersonersomvanligtvisklararsigsjälvabehövastöd från socialtjänsten
och för brukare
somredanfinns i socialtjänstens
verksamheter
kandet krävasnyaellermer omfattandeinsatser.I
begreppetkrisberedskap
ingårförmåganatt förebygga,motståoch hanterakrissituationer.
Krisberedskap
kanbeståav åtgärderoch strukturersomskapasföre, underoch efter en kris.
Verksamheternas
enheterhar utarbetadeplanerför krisberedskap
vid olika typerav händelser.
Myndighetär representerad
i POSOMledningsgrupp.
En verksamhetsberättelse
från POSOM
avseende
2020 har upprättats.
Stöd till personermed psykisk funktionsnedsättning - socialpsykiari
Handläggarna
ingårsedanhösten2020i Vuxenenheten.
Genomdettahar synergieffekter
uppnåtts
tillsammansmedövrigavuxenhandläggare
när det gällerkompetensöverföring
och samverkan.
Arbetetgällandeatt implementeraIBIC (Individensbehovi centrum)har påbörjatstillsammansmed
övrigaFunktionshinderverksamheten.
Våld i nära relation
Handläggningen
har under2020flyttatstill Vuxenenheten
och beståridagav två socialsekreterare
varav
deneneävenhar ett samordningsansvar
för myndighetsutövningen
inom helaverksamhetsområdet.
Dessatvå handlägger
allaärendensomrör våldi närarelation.Ärendemängden
har ökat underhösten
2020.
En kuratorhar anställtsför att arbeta medvåldsutsatta
inom Krismottagningen/Familjerådgivningen.
Sedantidigarefinns det en behandlare
somarbetarmedförövaren.
Socialstyrelsensnationella brukarundersökning för äldreomsorgen
Socialstyrelsen
frågarårligenpersoneröver 65 år somhar hemtjänstellerbor på äldreboende
hur de
uppfattarkvaliteteninom verksamheten.
Detta redovisasi en rapportfrån Socialstyrelsen.
Siffrornagår
ävenatt hämtafrån kommun- och landstingsdatabasen
Kolada(underKKiK, Kommunerskvaliteti
korthet).Nedanföljer ett mått kring brukaresnöjdhet.
Hemtjänst
I Socialstyrelsens
brukarundersökning
2020framgåratt denupplevdakvalitetsnivånav hemtjänsteni
Kungälvliggeri nivåmedmedelvärdet
i riket, 89 %. Kvalitetenvärderasav brukarnai en bedömning
utifrån 19 olika delområden,t ex trygghet,tillräckligtmedtid för insatsen,personalkommerpå avtalad
tid, möjlighetatt påverkatider,möjlighetatt få kontaktmedhemtjänstpersonal,
bemötande,behov
anpassas,
val av utförare,förtroendeför personalenoch hälsotillstånd.I de flestadelområdenligger
resultateti Kungälvi nivåmedmedelvärdetför riket. Ett delområdeär Kungälvsresultatbättreän
medelvärdetför riket, det handlarom möjlighetenatt väljautförareav hemtjänstinsats.
Kungälv
redovisarett resultatpå 77 %, medelvärdetför riket liggerpå 58 %. När det gällerbrukarnasupplevelse
av möjlighetenatt få kontaktmedhemtjänstpersonalen
är resultateti Kungälvsämreän medelvärdet
för riket, 75 % jämfört med77 %.
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Datum

Diarienummer

Boende ÄO
Den brukarupplevda
kvalitetsnivåni vård och omsorgsboende
för äldrehar under2013-2019försvagats
successivt.
Från2017har kvalitetsnivåni Kungälvlegatundermedelvärdet
för riket. I Socialstyrelsens
brukarundersökning
2020förbättrasbrukarnasupplevelseav kvalitetsnivåni Kungälvoch är i nivå
medelvärdeti riket, 81 %. Resultatetredovisarhelhetssynen,
dvsett sammanvägt
resultatutifrån 24
olika områdeninnefattandet ex trygghet,trivsel,måltider,bemötande,tillgångtill sjuksköterska,
sociala
aktiviteter,information om förändringar,ensamhet,
förtroendeför personaloch hälsamedmera,med
mera.I de flestaav dessadelområdenredovisarKungälvett värdesomär i nivåmedmedelvärdet
för
riket, meni tre delområdenuppfattaskvalitetensämreän medelvärdet.
Det handlar om tillgångpå
sjuksköterska
(64 % i Kungälv,75 % riket),platspå äldreboende
(84 % i Kungälv,87 % i riket) samt
rörlighetinomhus(12 % i Kungälv,18 % i riket).Ett av delområdena
är utfalletbättrei Kungälvän
medelvärdetför riket. Det gällerbrukarnasupplevelseatt varabesväradav ensamhetsomi Kungälv
redovisar14 %, medelvärdet
för riket är 19 %.
Utfall
Utfall 2019 Riket 2020 Riket 2019
2020

Område

Mått

Hemtjänsten

Mycketellerganskanöjdamedhemtjänsten
(helhetssyn),
andel(%)

89%

89%

88%

88%

Särskilt boende
äldreomsorg

Mycketellerganskanöjdamedboendet
(helhetssyn),
andel(%)

81%

73%

81%

81%

Egenkontroller kopplade till socialtjänstprocessenoch hälsosjukvårdsprocessen
Egenkontrollerkoppladetill socialtjänstprocessen,
ledningsprocesser
och hälso-och sjukvårdsprocessen
är utfördaunder2020i form av att självskattningar
utförts och frågeformulärkvalitethar besvarats
Socialtjänstprocessen
Egenkontroll

Beskrivning av egenkontroll

Utredningstid0-20 år skallliggainom 4 månaderom inte beslut
om förlängningfinns.

11 kap.2 § andrastycketSoL
Utredningenskabedrivasskyndsamtoch varaslutfördsenast
inom fyra månader.Finnsdet särskildaskälfår socialnämnden
beslutaatt förlängautredningenför visstid.
Uppgifternahämtasi Treserva.Antal utredningarsomavslutats
och hur många(procent)somliggerinom perioden4 månader.
Målvärdeför utredningstidBoU skaliggapå 90%avslutadeinom
4 månader.

Utredninginom försörjningsstödskavaraklar inom 3 veckor

Ett mål är att 90%av allahandlagda
utredningarinom Stödoch
försörjningskavaraslutfördainom tre veckorfrån beslutom att
inledautredning.Ta fram uppgifternai Treserva:
Ta fram listapå avslutadeutredningarunderredovisnings
periodenför organisationerna
försörjningsstödsamtgemensam
mottagning.Seantaldagarsomförflutit mellanstartdatumoch
avslutsdatum.
Räknafram antaletsom avslutatsinom 3 veckor.
Skrivi kommentarenandeli procentsomslutförtsinom 3 veckor.

Totalt antalavslutadeutredningar0-20 år underår 2020uppgårtill 330.Av dessauppgårantal
avslutadeutredningar0-20 år sompågåttlängreän 4 måntill 42.Av avslutadeutredningar0-20 år som
pågåttlängreän 4 månaderhar 5 utredningarhaft beslut
omförlängd
utredningstid,
resterande
37
utredningarhar inte beslutom förlängdutredningstid.Andelenavslutadeutredningarsomliggerinom 4
mån,inkl. utredningarmedförlängdutredningstiduppgårtill 88 % (målvärde90 %).
Svårighetatt hållautredningstidernakanförklarasav ökadärendemängd
och visspersonalomsättning
somkräverintroduktion. Arbetehar ocksåskettmedatt hållaen högrekvalitéi utredningsprocessen
då kommuniceringstiden
skaingåi utredningstiden.
Det har underåretsketten förbättringav resultatet.
19

26 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 - KS2021/0677-1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 : Kvalitets- och patientsakerhetsberattelse 2020 - rapport

Datum

Diarienummer

69 % av allautredningarom försörjningsstödhar utförts inom tre veckorfrån beslutatt inleda
utredning.Det innebäratt måletinte uppnåtts.Måletär att 90%av allautredningarinom Stödoch
försörjningskavaraslutfördainom tre veckorfrån beslutom att inledautredning.Hög
personalomsättning
har påverkathandläggningstiden.
En annanförklaringär att det förekommitatt
utredningsprocessen
inte avslutatsi Treservatrots att utredningenär klar,vilket påverkarden
dokumenter
adeutredningstiden
i verksamhetssystemet
meninte i praktikenför denenskilde.
Ledningsprocesser
Egenkontroll

Beskrivning av egenkontroll

Händelselogg
Treserva

För att säkerställa
att medarbetare
inte är innei ärendensominte
rör demskaslumpvisahändelseloggar
av enskildamedarbetares
aktiviteti Treservagranskas.
Ta ut slumpvisahändelseloggar
om
hur användare
rör sigi systemetenligtrutin "Händelselogg
Treserva".

Genomförfrågeformulär- Kvalitet

För löpandesystematisk
egenkontrollskallfr ågori frågeformulär
- kvalitetbesvaras
en gångper år. Seunderfliken "Utvärdera"där
du har enhetensfrågor.

Utbetalningarekonomisktbistånd

Internkontrollav utbetalningarekonomisktbiståndenligtrutin.
Blankettskafyllasi av enhetschefoch återlämnasför
sammanställning
till systemförvaltare
för Treserva.

Genomförfrågeformulär- Patientsäkerhet

För löpandesystematisk
egenkontrollskallfrågori frågeformulär
- patientsäkerhet
besvaras
en gångper år. Seunderfliken
"Utvärdera"där du har enhetensfrågor.

Enhetenidentifierarriskerför kvalitetsplan2021

Påenhetsnivåskallriskeridentifierasi proaktivtsyfte,elleranalys
av avvikelser.Detta kanmedfördel skelöpandeunderåret,men
inför årsplaneringen
behöverriskernasammanställas
. Använd
bifogadblankett(underfliken dokumentnär du öppnar
skrivblocket)somsedantasmedtill ledningsgrupp
för
sammanställning
på övergripandenivå.

Verksamhetens
ledningsgrupp
identifierarriskerför kvalitetsplan
2021

Riskerskaidentifierasi proaktivtsyfte,elleranalysav avvikelser.
Detta kanmedfördel skelöpandeunderåret,meninför arbetet
medkvalitetsplanen
behöverriskernasammanställas.
Använd
bifogadblankett(underfliken dokumentnär du öppnar
skrivblocket)somsedantasmedtill ledningsgrupp
för
sammanställning
på övergripandenivå.

Genomförfrågeformulär- självskattning
hemtjänst

För löpandesystematisk
egenkontrollskafrågori frågeformulär
självskattning
hemtjänstbesvaras
en gångper år. Seunderfliken
"Utvärdera"där du har enhetensfrågor.

UppdateraLäkemedelshantering
- lokalinstruktionoch Lokala
hygienrutiner

I oktobermånadskasamtligaberördaenheteruppdatera
dokumentenLäkemedelshantering
- lokalinstruktionsamtLokala
hygienrutiner.Varjeenhetuppdaterarsina dokument.

Frågeformulär kvalitet
Frågeformuläret
är en egenkontrollsombestårav utvaldaprocesser/aktiviteter.
Frågeformuläret
är
besvaratav respektiveenhet.Frågeområdena
rör vårdhygienisk
standard,systematiskt
förbättringsarbete,
dokumentationoch kost,Svarsfrekvens
är godtagbari frågeområdena
vårdhygienisk
standardoch kost.När det gällersystematiskt
förbättringsarbete
och dokumentationsjunker
svarsfrekvensen
och fler uppgerbristeri kunskap,information,handhavande,
analysosv.Den lägre
svarsfrekvens
kanförklarasav organisatoriska
förändringaroch chefsbyteninom
verksamhetsområdena,
somkanha försvåratöverföringav kunskapoch kännedomom det aktuella
lägetpåenhetenvid svarstillfället.
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Datum

Diarienummer

Vårdhygienisk standard
Fråga
Bär all vårdpersonal
kortärmadearbetskläder
i vårdtagarnära
arbete?

Svar,Antal
24 (st)
1 (st)
3 (st)

Finnsdet olika markeradeytor för att hanteraren respektiveoren
tvätt?

6 (st)
3 (st)
2 (st)

Finnsdet tillgångtill handdesinfektionsmedel,
handskar,
skyddskläder
och ytdesinfektionsmedel
i tvättstugan?

8 (st)

Diskuterasvårdhygieniska
frågorregelbundet?

25 (st)

4 (st)

1 (st)
3 (st)
Finnsförutsättningarför att bytaarbetskläder
dagligensamtvid
behov?

24 (st)
1 (st)
1 (st)
3 (st)

Finnshandskaroch plastförklädenlättåtkomligtplacerade
där
dom skaanvändas?

27 (st)

Finnshandspritlättåtkomligtplaceratdär handdesinfektion
ska
utföras?

27 (st)

Finnsrutinerför hur denrenatvättenskahanterasoch förvaras?

19 (st)

2 (st)

2 (st)

1 (st)
1 (st)
2 (st)
Finnsrutinerför hur smutstvättenskatransporteras
till
tvättstuganoch var denskaförvaras?

9 (st)

Finnsrutinerför hur vårdtagare
medriskfaktorer,tex såroch
diarréer,vårdas/omhändertas?

25 (st)

3 (st)

1 (st)
3 (st)

Finnsrutinerför rengöringoch smittreningav vårdtagarnära
ytor?

24 (st)
1 (st)
4 (st)

Följsbasalahygienrutiner?

27 (st)
2 (st)

Ingårgenomgång
av basalahygienrutineroch klädregleri
introduktionsprogram
för vårdpersonal/studenter
på enheten?

25 (st)

Om basalahygienrutineroch klädreglerinte följs lederdet till
någonpåföljd?

23 (st)

4 (st)
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Datum

Diarienummer

Fråga

Svar,Antal
1 (st)
1 (st)
4 (st)

Besvaras
formulärom basalahygienrutiner(självskattning)?

23 (st)
2 (st)
4 (st)

I februari/mars 2021utfördesen utökadsjälvskattning
om rutineroch skyddsutrustning
med
anledningav Covid -19.Självskattningen
riktadestill allamedarbetare
i samtligaverksamhetsområden
inom sektorTrygghetoch stöd.Frågornavar ett komplementtill självskattningsformulär
om basala
hygienrutiner.De kompletterande
frågornafokuseradepå kännedomom rutiner för brukarnäraarbete
underpandemi,tillgångoch användande
av skyddsutrustning
(visir,munskydd,handsprit)samten fråga
om ev.utvecklingav egnarutinerpå arbetsplatsen
för att kunnautföra brukarnäraarbetepå säkertsätt
underpandemiutbrottet
Enkätenbesvarades
underfebruari/marsmånad2021inom samtligaverksamhetsområden
men
resultatetär ännuinte sammanställt
på aggregerad
nivå.
Systematisktförbättringsarbete
Fråga
Informerasall ny personalom arbetsplatsens/enhetens
rutiner för
att identifieraoch rapporteraavvikelser,d.v.s.avvikelsehantering
i
Treservaoch rapportenligtLex Sarah?Beskrivhur i kolumnen
kommentar.

Svar,Antal
60 (st)
5 (st)
1 (st)
22 (st)

Analyseras
avvikelsersystematiskt
på enheten/arbetsplatsen?
Beskrivi kolumnenkommentarhur och vilka förbättringardetta
har lett till i verksamheten
underaktuellperiod.

34 (st)
5 (st)
2 (st)
11 (st)

Kännerdu dig säkerpå handhavandet
av avvikelsemodulen
i
Treserva?
Vid nej beskrivi kommentarenvilket/vilka momentdu
är osäkerpå.

32 (st)
21 (st)
7 (st)
11 (st)

Använderdu dig av analysfrån avvikelsersomhanteratsi
Treserva?

26 (st)
19 (st)
15 (st)
11 (st)

Dokumentation
Fråga
Har allabrukareen aktuellgenomförandeplan
utifrån beslutenligt
SoL/LSS.Vid svarnej ellerdelvis,kommenterahur stor andel
somhar en aktuellgenomförandeplan.

Svar,Antal
13 (st)
8 (st)
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Datum

Diarienummer

Fråga

Svar,Antal
2 (st)
3 (st)

Har allaanställdatillräckligkunskapför att utföradokumentation
enligtgällanderutineroch riktlinjer?Vid nej ellerdelvis,
kommentera

44 (st)
13 (st)
14 (st)

Kost
Fråga
Finnsdet lokalt utseddakostombudpå respektiveenhet?

Svar,Antal
21 (st)
1 (st)

Har all personalkännedomom riktlinjer för kost och nutrition?
Vid nej ellerdelvis,kommenterai kolumnenkommentar

18 (st)
6 (st)
1 (st)

Finnsdet beskriveti genomförandeplanen
hur individenönskar
ha det vid måltider?

8 (st)

Har all personalfått grundutbildningi kost och nutrition?Vid Nej
ellerDelvis,kommenteravarför.

13 (st)

2 (st)

8 (st)
1 (st)
1 (st)

Det finns kostombudpå i stort settallaenhetervilket är positivtoch visarpå att manarbetarmed
nutritionsfrågorpå fleraplan.
Riktlinjerför kost och nutrition är till stor del kända,vilket bådargott.
Önskemålgällandemåltidsmiljöfinns beskrivetmer ellermindrei genomförandeplaner
inom vård och
omsorgsboende.
I enstakafall vill inte hyresgästen
att det skrivsner och därför stårdet delvis.
Grundutbildningkost för äldrehar varit en utmaningi pandemin.Mångabeskriveratt delarav personal
inte kunnatskickastill utbildningpgapersonalbristmendet har ocksåerbjuditsmindreantal
utbildningarunderåret.

3.4 Självskattning av kvalitet från leverantörav hemtjänst
Varjeår gör samtligaleverantöreren självskattning
av verksamhetens
kvalitet.Syftetmed
självskattningen
är att skapamedvetenhet
om ansvaroch kvalitetskravhosleverantören.
Svareni
självskattningen
liggertill grundför kommandeuppföljningaroch förbättringsarbete.
Under2020har egenkontroll/självskattning
av kvaliteti hemtjänstutförts av kommunalaverksamheter
och en externutförare(Attendo).Den kommunalahemtjänstenbesvararfrågeformulärkvalitetsom
bestårav frågorom Vårdhygienisk
standard,Systematiskt
förbättringsarbete,
Dokumentationoch Kost.
Kommunenhar mottagiten rapportom utförd egenkontrollfrån Attendo(externleverantör),
självskattningen
utfördesi oktober2020.Attendosegenkontrollfokuseradepå medarbetarnas
kännedomoch hanteringav Avvikelser(händelser,
rapportering,klagomål),Delaktighet,inflytandeoch
självbestämmande
för kunden,Basalahygienrutiner,Barnperspektivet
samtUtmanandebeteende.
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Diarienummer

Kommunenhar haft avstämningsmöt
e en gångper terminoch delgettde privatautförarnakommunens
rutinerkring Covid fortlöpande.

3.5 Samverkanför att säkra kvaliteten
Under2020har kartläggningav huvud- ellerstödprocesser
ellerprocesserdär samverkanbehövsför att
säkrakvalitetpå insatseri verksamheterna
inte utförts.Bådehuvud-, stöd- och ledningsprocesser
finns
sedantidigarebeskrivnai kvalitetsledningssystemet
och det finns rutinerkoppladetill processerna.
Fleraav rutinernabeskriversamverkaninom/mellanolika verksamheter
och enheter,t ex anhörigstödHSL - Myndighet.Helasektornhar under2020fokuseratpå att säkerställa
informationoch utforma
rutineroch åtgärderför att hanterasituationenkring Covid -19 och hur pandeminhar påverkat
verksamheten.

3.6 Övrigt kvalitetsarbete under året
ProjektModig har pågåttunder2020(startapril 2019)och skaavslutasi mars2021.Projektetsyftartill
att stärkakunskapsnivån
inom digitalteknikhosbaspersonal
och cheferinom LSS/DV, socialpsykiatri,
boendestöd,
HVB samthemtjänst
. Utbildningenriktar sigi förstahandtill baspersonal,
totalt ca500
personeri Kungälv.Projektetsmål är bl a att befintligaIT -verktygi respektiveverksamhetskabli det
självklaravaletför medarbetarna
för att utföra arbetet.Utbildningsinsatserna
har,trots pandemin,
kunnatfortgåmenformernaför genomförande
har anpassats
medhänsyntill pandemirestriktioner.
Utbildningarnahar genomförtsdigitalti högregradän de ursprungligaplanerna.De förändrade
formernaför genomförande
av utbildningenhar dessutominneburitatt fler personerhar kunnatdelta,
vilket varit positivtför verksamheterna.
Projektetsutbildningaromfattarmångaolika digitala
system/verktyg,
t ex Windows10,SharePoint,
Personec,
KIA, Treserva,Outlook,
Iphone/Ipad/läsplattor,InternetExplorer,Word och Excel.Digitaliseringsombud
skastödjaden
digitalautvecklingenpå enheterna.
Metodutvecklare
har fortsattatt utbildapersonali IBIC bådei gruppoch individuelltinom hemtjänst
och särskiltboende.
Valideringsutbildning
undersköterska
har genomförtsför 15 medarbetare
medstöd av utbildaresom
finansieratsav omställningsfonden
TLO. Utbildningenslutfördesundervåren2020.
Inom äldreomsorgslyftet
utbildastotalt 18 medarbetare
medstarthösten2020.Utbildningenberäknas
vara genomfördi december2021.Utbildningarnagenomförspå distans.
15 medarbetare
har underhösten2020påbörjatutbildningför handledare
somskata emot eleverfrån
vård- och omsorgsprogrammet.
Utbildningenhar uppehållmedanledningav pandeminmenberäknas
återupptasundervåren2021.
Pågrundav pandeminhar minderårigaeleverinom vård- och omsorgsprogrammet
inte haft möjlighet
att görapraktikinom äldreomsorgoch funktionshinderområdet
understoradelarav 2020.Dessutom
har funktionshinderverksamhe
ternainte tagit emoteleverallsundervissadelarpå grundav rådande
omständigheter.
Inför sommaren2020skapades
en webbintroduktionför nyanställda
för att fortsattkunnahållaen god
kvalitetpå introduktionen,trots pandemin.Webbintroduktionen
användssedandessvid all
introduktionav nyanställdpersonalinom äldreomsorgen
och personligassistans.
Enligt SOSFS2014:4(kap1) skasocialnämnden
fastställamål för arbetetmedvåldsutsatta
och barn
sombevittnatvåldsamtbeskrivanär och hur målenskauppnås.Under2020har förvaltningenkartlagt
och genomlystförvaltningenssamladearbetemedVåld i närarelationer.Kartläggningen
har även
innefattatöversiktkring insatserfrån externaaktörersåsomhälso-och sjukvården,polisenoch
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Datum

Diarienummer

civilsamhället.
Utifrån hedersrelaterat
våldoch förtryck har utbildningsinsatser
genomförtsmot barnoch ungdomspersonal,
utredaresamtledningoch politik. Underårethar revideringinlettskring
befintlighandbokhedersrelaterat
våldoch förtryck.

3.7 Mål och strategier för kvalitetsarbetetkommande år
Mål och strategier för kvalitetsarbetet2021
Förtydligadokumentationsansvar
och förbättrarutinerkring dokumentation.
Utifrån genomfördkartläggningoch översynslutförarevideringav anvisningvåldi nära
relationeri Kungälvskommun
I samverkanmedskolaoch socialtjänstslutförauppdateringav befintlighandbok
Hedersrelaterat
våldoch förtryck.

3.8 Riskanalys
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4 Patientsäkerhetsberättelse
4.1 Övergripandemål och strategier
SFS2010:659,3
kap.1 § ochSOSFS2011:9,3 kap.1§
Vårdgivarenär,enligtpatientsäkerhetslagen
(2010:659),
skyldigatt bedrivasystematiskt
patientsäkerhetsarbete.
Detta genomplanering,ledningoch kontroll av verksamheten
såatt kravetpå
god vård upprätthålls.Vårdgivarenskasenast1 marsvarjeår upprätta en patientsäkerhetsberättelse
av
vilkendet skaframgå.
vilka åtgärdersomvidtagitsför att ökapatientsäkerheten
och
vilka resultatsomuppnåtts.
Övergripandemål
Varjeomsorgstagare/patient
skakännasigtryggoch säkeri kontaktenmedomsorgen/vården
. Likaså
skavarjemedarbetare
kunnautföra sitt arbeteundersådanaförutsättningaratt en säkeromsorg/vård
kanges.Ett kvalitetsledningssystem
tydliggöroch synliggörverksamhetens
kvalitetoch dessresultatför
personal,omsorgstagare/patienter
och övrigamedborgare.
Tydlighetenbildaren säkergrundoch är en
förutsättningför att identifieraförbättringsmöjligheter.

4.2 Organisatoriskt ansvarför patientsäkerhetsarbetet
SFS2010:659,3
kap.9 § ochSOSFS2011:9,7 kap.2 §, p 1
Kommunstyrelsen(KS)
KS skaplanera,ledaoch kontrolleraverksamheten
på ett sättsomledertill att kravetpå god vård enligt
hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)upprätthålls.KS skafastställaövergripande
mål för det
systematiska
kvalitetsarbetet
samtkontinuerligtfölja upp och utvärderamålen.
Sektorchefen
Sektorchefen
har huvudansvaret
för verksamheten
inom sektorTrygghetoch stöd
Verksamhetschefenligt HSL skall enligt hälso- och sjukvårdslagensvaraför att:
verksamheterna
tillgodoseren hög patientsäkerhet
och god kvalitetav vårdensamtfrämjar
kostnadseffektivitet
säkerställa
att det finns fastställdaoch dokumenterade
rutinerför hur det systematiska
kvalitetsarbetet
kontinuerligtskallbedrivasför att kunnastyra,följa upp och utveckla
verksamheterna.
är ytterstansvarigför att det finns en patientsäkerhetsberättelse
tillgängligsombeskriver
föregående
årspatientsäkerhetsarbete
ledningssystemet
innehållertydlig och väl förankradansvarsfördelning
Medicinskt ansvarigsjuksköterska(MAS)/medicinskt ansvarigför rehabilitering (MAR)
ansvararför att:
setill att författningsbestämmelser
och andrareglerär kändaoch efterlevs
det finns behövligadirektivoch instruktionerför verksamheten
patienternafår en säkeroch ändamålsenlig
vårdoch behandlingav god kvalitet inom
kommunensansvarsområde
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rutinernaför läkemedelshantering
är ändamålsenliga
och väl fungerande
setill att rutinerför patientsäkerhetsarbetet
är uppdaterade
beslutom att delegeraansvarför vårduppgifterär förenligamedsäkerhetför patienterna
Enhetscheferansvararför att:
utarbetalokalarutineri samrådmedlegitimeradpersonal”Lokalahygienrutiner”och
”Läkemedelshantering
- lokalinstruktion”
rutineroch riktlinjer (somverksamhetschef
och MAS/MAR fastställt)är väl kändai
verksamheten
rutineroch riktlinjer efterlevsi verksamheten
ny hälso- och sjukvårdspersonal
får denintroduktionsomkrävsför att utföra hälso- och
sjukvårdsuppgifter
personalenverkställerdelegerade
och ordineradearbetsuppgifter
på ett säkertsätt
Legitimerad personal ansvararbland annat för att:
bedöma,behandlaoch utföravård- och rehabiliteringsinsatser
identifierariskpersoneroch planeraförebyggande
åtgärderför att förhindraatt fallskador,
trycksåroch undernäringuppstår
delegera,
ordinerasamtinstruera vård- och rehabiliteringsinsatser
genomföra,av läkare,givnaordinationer
kontinuerligtfölja upp och utvärderavård- och rehabiliteringsinsatser
tillsammansmedpatient
bedöma,provaut samtförskrivapersonligahjälpmedel
handledaomvårdnadspersonal
samarbeta
medpatient,leg.personal,enhetschef,
övrigainternayrkesutövare
och externa
vårdgivare
planera,konsultera,informeraoch samverkamedandraaktöreri vårdkedjan
verkaför adekvatinformationsöverföring
och samverkaför att uppnåkontinuitet,effektivitet
och kvalitet
avsättatid för analysoch reflektiontillsammansmedkollegor,kring det dagligavård- och
rehabiliteringsarbetet
inhämtanyakunskaperoch rön, genomatt ta del av forskningoch studiebesök
Omvårdnadspersonal
Omvårdnadsperson
al betraktasenbartsomhälso- och sjukvårdspersonal
då de utför en av
sjuksköterska,
fysioterapeutellerarbetsterapeut,
delegerad
hälso- och sjukvårdsuppgift.
Omvårdnadspersonal
ansvararför att:
efter delegeringutföra hälso- och sjukvårdsuppgifter
efter ordinationutförahälso- och sjukvårdsuppgifter
kontaktaleg.personalvid förändringari patientenstillstånd
observeraoch rapporterateckenpå biverkningar,ickeönskadeeffekterellerreaktionertill leg.
personal
vid felaktigheteroch misstagkontakta leg.personalsamtenhetschef
rapporteranegativahändelseri verksamhetssystemet
Treserva
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4.3 Struktur för uppföljning och utvärdering
SOSFS2011:93 kap.2 §
Avvikelserär ett samlingsbegrepp
för negativahändelseroch tillbud somskeri verksamheten
kopplat
till patient.
Enhetschefen
ansvararför att gåigenomavvikelserapporten
medberördomvårdnadspersonal.
Legitimeradpersonalansvararför att vidta åtgärderberoendepå avvikelsen/tillbudets
karaktärsamtför
att dokumenterai journal.Legitimeradpersonalskainformerapatient/närstående
om avvikelsen
föranletten negativhändelseellertillbud av vikt.
Medicinsktansvarig(MAS/MAR) utrederallvarligaavvikelser/tillbudoch anmälerdemtill
Inspektionenför vård och omsorg(IVO) och Läkemedelsverke
t samteventuellttill tillverkareoch
Hjälpmedelscentralen.
MAS/MAR utrederoch bedömerom en Lex Maria-anmälanskallgörastill IVO.
MAS/MAR sammanställer
samtligaavvikelseroch rapporterardemtill kommunstyrelsen
samt
Trygghetsoch stöds ledningsgrupp
.
Avvikelseri vårdsamverkan
skaanalyseras
på systemnivå.

4.4 Hur patientsäkerhetsarbetethar bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS2010:659,3 kap.10§p1-2
Målen 2020avsåg:
Fortsätt arbetet med att säkerställaläkemedelsprocessen
MedicationCareSupportSystem(MCSS)är en lösningför mobil och digitalsigneringinom kommunal
omsorg.MCSSdigitalsigneringär införd på allaberördaenheterinom kommunen.MCSSskickarut
påminnelsevid varjetillfälle ett läkemedelinte givitsi tid, samtger möjlighettill uppföljningav
läkemedelshanteringen.
BrukaremedkommunalhemsjukvårdavvänderMSCCmedundantagför de
somhar privatautförare.MCSSgeren säkrareläkemedelshantering.
Fortsätt arbetet med att säkerställaavvikelsehanteringsprocessen
Externautförarehar fått tillgångtill kommunensavvikelsesystem
i Treservavilket är positivt.
Samverkansavvikelser
skrivsocksåi gemensamt
avvikelsesystem
MedControlPro (inleddes2020och
fortgår2021)
Del av avvikelsesystemet
iTreservahar legatneresedanaugustioch understor del av hösten2020då
det inte gickatt läggain allvarlighetelleravslutaavvikelserna.
Det har resulterati ca 1500öppna
avvikelser.
Säkerställaatt riskbedömningar utförs enligt plan
Måletär att 100% av personer65 år och äldreoch har hemsjukvårderbjudsriskbedömning
Under2020är riskbedömningen del av de arbetsuppgifter
och insatsersomtill vissdel fått ståtillbaka
när verksamheterna
tvingatsatt arbetapå prioriteradnivå för att kunnahanterapandemin.
Fortsätt säkerställaprocessen”trygg och säker utskrivning från slutenvård” i
samverkanmed vårdcentraloch sjukhus
För att säkerställa
tryggoch säkerutskrivninghar allaberördaverksamheter
inom delregional
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samverkanSIMBA gjort s.k.GAPanalyseröver identifieradebristerinom det egnaansvaret.Syftetär
att varjeverksamhetskaförbättraoch åtgärdai sin egenverksamhet.
Berördaverksamheter
inom
Kungälvskommunhar vidtagitåtgärderframför allt gällandeatt lämnabättreuppgifteri vårdbegäran
gällandepatientensfunktionsstatus
till sjukhuset.Uppgift om funktionsstatus
kanskeunder
förutsättningatt patientengett sitt samtycke.Processen
medSkaraborgsmodellen
gällandein och
utskrivninghar påverkatsnegativtav pandemin.
Fortsatt samverkani omställningen till ”Nära Vård”
Omställningtill NäraVård fortgårnationellt.Berördaledningsgrupper
inom sektorTrygghetoch stöd
har informeratsom omställningen.
GR har anordnatworkshopsdär ledningoch medarbetare
medverkati att beskrivavilka möjlighetersomnäravårdgeroch vadsombehövergörasför att
genomföranäravård.En sammanställning/slutrapport
av resultatetav workshopsarbetetkommeri
slutetav februari2021,sammanställningen
kommerliggatill grundför fortsattarbetemedomställning
näravård.
Säkerställainformationsöverföringenmellan omsorgspersonaloch legitimerad personal
i Treserva
Utifrån Pandeminhar verksamheten
inte kunnatarbetameddennapunkt.
Övriga utvecklingsområden
Pandemin
2020har till allrastörstadel präglatsav pandeminoch påverkatsamtligaverksamheter
inom ToSi olika
omfattning.Detta har gjort att tid för utvecklinghar varit starktbegränsat.
Föstafalletdykerupp och
blir känti Kina i januari2020.Förstaverifieradefalletav Covid-19 i Sverigediagnosticerades
den31
januari2020i Jönköping.Den 1 februariklassade
regeringen,
efter begäranfrån Folkhälsomyndigheten,
infektionssjukdomen
covid-19 somsamhällsfarlig
sjukdom.
Under2020blev huvuduppgiftenfokuspå arbeteför att förebyggasmittspridningoch sjukdom i Covid
-19 hosde mestsjukaäldre,i hemsjukvård,
på vårdoch omsorgsboende
och i ordinärtboende.Hela
samhälletpåverkades
och helt nyainsatserprioriterades.
Sektorledning,
enhetschefer
och personalhar prioriteratarbeteför att förhindrasmittspridningtill äldre
och andrariskpatienter.Somriskpatienträknasäldrepatienter(över70 år) samtpatienteri palliativ
vård,vilket inkluderarmerpartenav allapatienterinom hemsjukvård,
vård-och omsorgsboende
och
hemtjänst.
Smittspridningoch insjuknandei Covid -19 har förekommitmenvar förhållandevislågundervåren
2020för att underhösten2020ökanågot.
Verksamheterna
har i olikaomfattningarbetatpå prioriteradnivå,vilket innebäratt andrainsatserfått
ståtillbaka.Somexempelpå andrainsatserkannämnasbedömningargällandenutrition,fall,
registreringar
i olika registeroch mer administrativavårduppgifter.En vårdskuldhar uppkommit.Tid
för att deltaellerbedrivanödvändigutbildning,förutom hygienutbildning,
har inte funnits.
Förstainsjuknandeti Kungälvskommunidentifierades
mars2020på ett äldreboende
(bådeprivat och
kommunaltboende).Förvaltningens
ledningsgrupp
har undervårenhaft dagligamötenför att leda
arbetetunderpandemin.De dagligamötenaåterupptogsunderhösten 2020.Sektornsledningsgrupp
inkl. MAS och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper
har på motsvarande
sätthaft mötenför att leda
verksamheternas
arbeteunderpandemin.
Sektornhar deltagitoch samverkatregelbundeti digitalamötenmedvårdhygien,smittskydd,med
primärvårdens
vårdcentraleroch sjukhus.Samverkan
har varit viktigt för att finna bästamöjliga
lösningarallteftersomolika problemområden
uppstod.Likasågällanderiktlinjer och rutiner,allt för att
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finna lösningarför att skyddabrukare/patienterpå bästamöjligasätt.
Initialt saknades
skyddsutrustning,
framföralltmunskydd.Med stödav ideellainsatserfrån både
kommunoch kyrka,företag,medarbetare
kundeskyddsutrustning
samlasin. Handspritvar
inledningsvisen bristvaramenatt ett företagi en grannkommunställdeom sin produktiontill
handsprit,vilket underlättade
tillgången.
En materielgruppstartades
för att hanterabeställningav skyddsmaterial,
logistikoch leveranser
samtatt
varasakkunniga.
Gruppenbestodav MAS,administratöroch enhetschefer
från fleraverksamheter.
Gruppenhar ävenansvarför att säkerställa
lagerhållning
av nödvändigskyddsutrustning
för 6
månader.
Två sjuksköterskor
inom hemsjukvården
har repeteratoch utbildatomvårdnadspersonal,
enhetschefer,
lokalvårda
re, vaktmästare,
m.fl. i basalahygienrutiner.För att säkerställa
att brukarnafick optimal
omsorggällandevårdhygienuppdaterades
hygienavtalet
för personal.Dvs denblankettsompersonal
skriverunderför att följa gällanderiktlinjer.
MAS och verksamh
etschefHSL tog fram handlingsplan
medrutineroch riktlinjer gällandeCovid som
berörpatienter.Utifrån att nationellarutineroch riktlinjer har revideratsofta har handlingsplanen
skrivitsom ett flertalgånger,vilket i sin tur innebäratt cheferoch personalfått nya riktlinjer och rutiner
att förhållasigtill. Påsammasätthar riktlinjer gällandeskyddsutrustning
förändrats.Detta har ställt
storakrav på all personalatt helatidenvarauppdaterade
medaktuellariktlinjer/rutiner för att görarätt.
För att skyddapatienter/brukarehar provtagningför Covid -19 gjortsvid minstasymptomhos
patienter/brukareoch personal.Provtagningav patienterhar gjortsav sjuksköterskor
i hemsjukvård.
Personalhar provtagitsgenomegentestning
samtav primärvård.
Primärvårdenhar i samverkanmedberördaenheteri kommuneninlett smittspårningnär personaleller
patient/brukarepå enheteninsjuknati Covid -19.Screening,
testför Covid -19, har gjortsi
förebyggande
syfteför att säkerställa
att brukareinte för medsmittavid inflyttning till boendeoch i
sambandmedatt patientlämnarsjukhusför att återgåtill korttidsenhetellerhemtjänst.
Ett Coronateambildadesi syfteatt undvikasmittspridninginom hemtjänstsamtatt kraftsamla
professionerna
för denförväntadevågenmedsmittadebrukare/patienter.
Alla brukaremed
konstateradCovid -19 somhadehemtjänstsköttesav ett coronateamet.
Teamet bestodav frivilla
undersköterskor
inkl nattpersonal,
sjuksköterska,
arbetsterapeut
och fysioterapeutsomutför sina
uppdragutifrån HSV. Två enhetschefer
hadearbetsmiljöansvar
för undersköterskorna
och en
enhetscheffrån hemsjukvården
var sakkunnigi medicinskafrågorför teamet.
Hemsjukvårdens
sjuksköterskor
var behjälpligamedinsatserdär brukarenhar hemsjukvård.
I ett senare
skedevar de ävenbehjälpligamedbrukareutanhemsjukvård.
I dettafannsen stor vinst medtankepå
undersköterskornas
arbetsmiljö,vilket gjordeatt arbetetblev patientsäkert
och äventryggadearbetetur
ett personalperspektiv.
Coronateamet
sammankallades
och startadedirekt när det visadesigatt flerabrukareinsjuknati Covid 19. Teametansvarade
för att åtgärdaallatrygghetslarm
från Covidsjukabrukare.Teametutgickfrån
en egenlokal somhademöjligheteratt hanteratvätt av arbetskläder,
omklädning,kök och utrymmeför
skyddsutrustning.
Coronateamet
var aktuelltundervårenoch sommaren2020.
Kommuneninrättadeäven en covid-enhetpå del av korttidsenheten
för att kunnaomhändertacovid
sjukapatienter.Behovetav covid platserhar varit förhållandevislågtunder2020för att under
decembermånad2020öka.Vanligtvisverkställsväxelvårdsbeslut
menfrån april till septemberhar
dessabeslutinte verkställtsutifrån risk för att smittabrukare.Ett försökatt öppnaväxelvårdsplatserna
gjordesunderhöstenför att i decemberstängasner igendå smittanökadei samhälletoch såävenpå
korttidsenheten.
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Nationelltbesöksförbudi äldrevården
infördesav regeringenden31 mars2020och upphördeden1
oktober.2020.
Primärvårdoch kommunalhälso- och sjukvårdhar ökat sin samverkanför att patienterskafå rätt vård
utifrån Covid -19.För dettahar en checklistapå ansvarsfö
rdelningtagitsfram.
Andnings- och positioneringsutbildning
Kompetenshöjning
inom områdetskermedexternföreläsaresamtwebbutbildningar
för att möta
behovetav andningsgymnastik
och kunskapkring positioneringi sambandmedsvårtsjukaCovid-19
patienter.Rehabenheten
arbetarundervåren2020fram utbildningsmaterial
för omvårdnadspersonal
inom hemtjänst,vård och omsorgsboende
och funktionshinder.Samtligaboendenerhållermaterialet
och rehabföljer sedanupp dettamedstrukturerade
utbildningstillfällenpå platsi de olika
verksamheterna.
Förflyttningsteknik
Rehabverksamheten
arbetatstruktureratmedförberedelser
inför uppläggav förflyttningsutbildning,
dettaför att på ett såanpassat
sättsommöjligt kunnautföra utbildningarnarent fysisktoch i mindre
grupper.Personalinom hemtjänst,vårdoch omsorgsboende
och funktionshinderhar genomgåttde
praktiskautbildningarna.Eleverfrån Omvårdnadsprogrammet
samtsommarvikarier
för
omvårdnadspersonal
har genomgåttutbildninginom förflyttning medsyftetatt säkerställa
säker
förflyttning av patientersamtförebyggabelastningsskador
hospersonal.Digitalt materialhar
sammanställts
ihop medmetodutvecklare
somett komplementtill utbildningenför sommarvikarier.
Sju
tillfällenav totalt 13 genomfördes.
Uppföljning hjälpmedel
En betydandedel av tid för uppföljninggällandehjälpmedelhar lagtspå uppföljningav lyftselar
framföralltundervåren2020.Kartläggningav vilka selarsomfinns förskrivetinom vård- och
omsorgsboenden
samtbesiktningav de sammahar utförts Arbetethar lagtgrundenför att på ett mer
struktureratoch kontrolleratsättkunnafölja upp lyftselari fortsättningen.
Rehabombudinom Vård- och omsorgsboenden
Undervåren2020genomfördesoch utvärderades
två utbildningstillfällenför s.k.Rehabombud
inom
vårdoch omsorgsboende.
Utbildningenssyfteär att ökakunskapenkring grundutrustningoch vadsom
ingåri denna.Övrigaplaneradeutbildningstillfällenför rehabombudfick pausasunderhöstenpga
pandemin.
Digital signering av ordinerade och delegeradehälso- och sjukvårdsinsatser
Införandetär klart på allaenheterför hälso- och sjukvårdsinsatser
(sjuksköterska,
arbetsterapeut
och
fysioterapeut).
Det somåterstårär privataleverantörerav hemtjänstpga.det tekniskainte är löst.
Klassificering av vårdåtgärder- KVÅ koder
En arbetsgrupphar sedanhösten2019arbetataktivt medatt sättasigin i hur registreringav s.k.KVÅ
koderi journalanteckningar
(klassificering
av vårdåtgärder)
har implementera
ts under2020.
Implementeringe
n har fungeratväl.Undersenaredelenav hösten2020arbetades
utvecklingav koderna
fram i systemetMCSS(MedicationCareSupportSystem),dettaför att möjliggörautdragav statistik
samtunderlättaför denenskildeanvändaren.
Implementeras
i börjanav 2021för sköterskoroch
arbetsterapeuter/fysioterapeuter.
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4.5 Samverkanför att förebyggavårdskador
SOSFS:2011:9,4kap.6 §, 7 kap.3 § p 3
Här beskrivsvilka processersomidentifieratsdär samverkanbehövtsför att förebyggaatt patienter
drabbasav en vårdskada
samthur samverkan
skeri denegnaverksamheten
och medandravårdgivare.
Ex. överenskommelser
mellanolikavårdenheter,
medicintekniska
enheter,mellanvårdcentraloch
sjukhussamtmellankommuneroch landsting.
En viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
är hur kommunensverksamheter
för hälsooch sjukvårdoch socialtjänstsamverkarmedandravårdgivare.
Samverkaninom kommun samt med andra vårdgivare
Inom SIMBAsoch inom Närområdesgrupp
arbetarvårdcentralerna,
sjukhusetoch kommunenmed
samverkanöver vårdgivargränser
för att förebyggaatt vårdskadoruppstår.SIMBA är en
samverkansorganisation
för hälsaoch dennäravårdeni Stenungsund,
Ale, Kungälvoch Tjörn.
(Samverkan
i MellerstaBohuslänoch Ale).
Utifrån lagenom ”Trygg och säkerutskrivningfrån slutenvård” 2017,
inrättandeav mobilaspecialistteam,
SIMBAshandlingsplan
samtarbetsgruppäldre,bedrivs
samverkansmöte
regelbundetmellanberördavårdgivare.
Kommunalhälso- och sjukvårdoch socialtjänstsamverkarmedsjukhusoch vårdcentral.Regelbundna
mötenskerområdesvis
mellanvårdcentralernas
läkareoch hemsjukvårdens
sjuksköterskor.
Inom kommunensolikaverksamheter
skerstruktureradsamverkanmellanyrkesgrupper
och enheter.
Kommunalhälso- och sjukvårdarbetari samverkan
medfunktionshinder,socialpsykiatri,
hemtjänst
och vård och omsorgsboende.
Nära Vård och Mobila team
"Nära vård" är en pågående
nationellomställningav hälso- och sjukvård,medsyfteatt behålla
ellerökakvaliteteni Hälso- och sjukvårdenoch mötadendemografiska
utvecklingen.För att ha
kontroll på kostnaderna
kaninte vård och omsorgorganiseras
på sammasättsomidag.Det
krävsen strukturoch organisationsförändring
för att såvälåstadkomma
en ökadkvalitetsom
bättretillgänglighetoch effektivareresursutnyttjande.
Omställningeninnebäratt mer resurser
styrstill de delari systemetsomhar godaförutsättningaratt hanterabådenärhettill patienter
och komplexiteteni sjukdomstillstånd,
primärvården,observeraatt denkommunalahälso- och
sjukvårdenpå vårdnivåär en del av primärvården.Färrepatienterkommervårdaspå sjukhus
och att fler vårdasi ordinärtboende.Närhetkaninnebärageografisknärhet,relationsnärhet
samttillgänglighet.Omställningenpågårmellan2017-2027.
"Mobilt närsjukvårdsteam
(MT)" är samverkanmellansjuksköterskor
i kommunalhälso- och
sjukvårdoch vårdcentralsläkare.
MT möjliggöratt patientenfår hembesökav läkaretillsammans
kommunalsjuksköterska
sammadagellerdagenefteratt behovav läkarkonsultation
påtalats.
"Mobilt palliativtteam(MPT)" utgårfrån slutenvården
och skabedrivaspecialiserad
palliativ
vårdi hemmetsomkomplementtill och i samverkanmedvårdoch omsorgsomgesav andra
vårdgivareför patienterboendei SIMBA-området.Teametskafinnastillgängligaför
konsultverksamhet
för primärvård,kommunoch sjukhuset.
"Närsjukvårdsteam
(NSVT)" utgårfrån slutenvården
och bedriverspecialiserad
vårdi hemmet,
det vill sägavårdsomkräverspecialistmedicinsk
kompetensoch specialistkompetens
inom
omvårdnadoch somutgårfrån specialistvårds
-verksamhet.
Vårdenskeri samverkan
med
hemsjukvårdsläkare,
och kommunalhälso- och sjukvård.Arbetetskavarateambaserat,
personcentrerat
och proaktivtoch bedrivasför de patientgrupperdär arbetssättet
skapar
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patientnytta.Målgruppär patientermedbehovav specialiserad
vårdi hemmet,det vill säga
medicinsktinstabilpatientmedbehovav mer intensivainsatserän vadhemsjukvårdsläkare
har
möjlighetatt erbjuda.I förstahandbör vårdi NSVT erbjudaspatienter medkommunalhälsooch sjukvård,menkanocksåerbjudaspatienterutankommunalhälso- och sjukvård
Det övergripande
syftetmedpågående
nationellaomställningen
till Näravårdoch mobilateammed
läkarefrån primärvårdalternativtfrån slutenvård/sjukhussomutför hembesök,är att geökadtrygghet
för patientenoch att arbetaproaktivt.Måletär undvikaför patientenonödigainläggningarpå sjukhus
alternativtbesökpå primärvårdens
mottagningarellersjukhusets
akutmottagning,
patientenskafå god
vårdpå rätt vårdnivå.Medicinskabedömningaroch beslutom åtgärderför patientenutförs i patientens
hem.Förändringenupplevssompositivt för patienternaav samtligaberördavårdgivare.
Lagen om ”Trygg och säker utskrivning från sluten vård”
Lagenom Tryggoch säkerinskrivningfrån slutenvårdträddei kraft i januari2018.I VästraGötaland
startadearbeteutefterlagenseptember2018efter att det därförinnanarbetatsfram riktlinjer och
rutiner.Under2019har sjukhusen,vårdcentralen
och kommunernaarbetatmedatt lärasigtillämpa
dessa.Kommunenoch vårdcentralhar ansvarför, utifrån att patientengersitt samtycke,lämnainfo till
sjukhussomunderlättarför sjukhusatt sevilket behovpatientenhar.Påsammasättskasjukhuset
säkerställa
att ordinationer,eventuellahjälpmedelsombehövsför att patientenskakunnaomhändertas
på vårdcentralellerhemsjukvårdär klarainnanpatientenkanlämnasjukhuset
Tillämpningav riktlinjer och rutinerär ännuinte implementerade
i tillräckligomfattning,mycketarbete
återstårmedatt förbättrasåatt utskrivningenfrån slutenvårdblir tryggoch säker.Kommunen
uppleveratt patienternalämnarsjukhusi ett tidigareskede,blir tidigareutskrivningsklara
vilket ofta
medförett ökat behovav olika insatseroch stöd.Patienterhar vid utskrivningfrån sjukhusoftare
behovav korttidsvistelse
underen tid innande kangåhemtill sitt egetboende.Dennautvecklinghar
blivit än mer tydligefteratt dennyalagenom tryggoch säkerutskrivningfrån slutenvård införts.
Sammantaget
innebärdet förändradearbetssättet
att mer resurserbehövstill denkommunalahälsooch sjukvården,korttidsverksamhet
samthemtjänst.
Gränsdragningsproblematik
Det finns fortfarandeen del oklarhetertill ovanbeskrivnaomställningoch mobilateamsomutgårfrån
sjukhusoch specialistvård.
Oklarheternabestårfrämstav två delar.Delshandlardet om vadlagenavser
är primärvårdsansvar,vårdcentral/primärkommunalt
hälso- och sjukvårdsansvar
och delshandlardet
om resursfrågan.
Utif rån att en förskjutningav vårdenskersåkommerfler att vårdasav kommunal
hälso-och sjukvård,på korttidsenhetoch i hemtjänstvilket kommeratt krävamer resurseri
kommunen.Under2020har frågornalyfts på övergripande
nivåer.Frågornaär komplexaoch delade
meningarråder.Frågornakommerblandannatatt redasi och omhändertas
i revideringav hälso- och
sjukvårdsavtalet.
Tvisteärendeav principiell karaktär
Kungälvskommunhar två pågående
ärendei tvist medregionen.Bådaärendenaär av principiell
karaktär.Det enaärendetpågårsedan2017och det andraärendetsedan2019.
LSS- kortidsverksamhetbarn och unga - ansvarför hälso- och sjukvård
Nedanredovisasutdragur rapportfrån Inspektionenför vårdoch omsorgs(IVO) ”Nästansom
hemma”2016.Inspektionutfördesi totalt nio korttidsboendeför barnoch ungaenligtLSSi tre län:
”Granskningen
visaratt kommunerna
inteharsamverkat
medlandsting
ochregion
i tillräckligomfattning
föratt få till
tillfredsställande
lösningar
fördeberörda
barnen.
Detframgår
också
att landsting/regioner
somharansvaret
ävennär
barnen
vistaspåkorttidsboende,
intehellertagitsittansvar
föratthittasäkralösningar
påfrågan.
Medtankepåden
iblandriskfylldahanteringen
avläkemedel
ochandrahälso
-ochsjukvårdsinsatser
är detförvånande
attkommunerna
inte
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varitmerangelägna
omatt fåtill enlösning
medlandstinget/regionen.
Detär också
förvånande
att
landstingen/regionerna
intehellerhartagitsittansvar”
Fråganhar manarbetatmedi olika samverkansf
ormersedandessmenfortfarandeär inte hälso- och
sjukvårdsåtgärder
på korttidsverksamheten
helt säkrade.
I slutetav 2019tillsattesen partsammansatt
arbetsgruppmellanregionoch kommunför att ta fram
förslagför säkerställande
av patientsäkerheten
på korttidsbarnoch ungaLSS.Arbetsgruppenhadetill
uppgift att undervåren2020ta fram underlag/förslagtill beslutoch intentionenvar att beslutskulle
varafattat i slutetav 2020.Utifrån pandemin2020har inte arbetetkunnatfortskridai dentakt som
initialt avsågs.
Beredningsgruppen
kommeratt lämnaen delrapportundervåren2021sominnehålleren beskrivning
nulägetoch förslagpå hur mankangåvidare.Beredningsgruppen
kommerävenatt omformasdå flera
deltagareslutat.
Beslutsstöd
Användsav hemsjukvårdens
sjuksköterskor
för att systematiskt
bedömapatientenstillståndför att
patientenskafå vård på rätt vårdnivå.Beslutstödetinnehållerbedömningsparametrar
somär till stöd
för beslut.
Tandhygienist i kommunal verksamhet(TAIK) Är ett projekt somlöperöver 3 år där tandvården
bidrarmeden tandhygienist
på halvtid,medstartden1 oktober2018.Tandhygienisten
(TAIK) arbetar
sommunvårdskonsult
och är en integreraddel av kommunalverksamhet.
TAIK skavarasakkunnigi
tandvårdsfrågor,
samtkvalitetssäkra
och stärkakompetensoch rutinerinom kommunalomvårdnad
medavseende
på munvård.Projektetär riktad mot målgruppen65+. TAIK har under2020:
Vid två tillfällensamverkatmedintegrationsstödjare
inom delprojektetHälsoskolaför
nyanlända.
TAIK har hållit i utbildningmedfokuspå munhälsa/munvård
samthur tandvård
fungerari Sverige/Västra
Götaland
Arbetatfram informationsmaterial
kring munvårdi sambandmedCovid-19. Informationentill
65+ finns i form av en broschyrsomfinns tillgänglig i stadshuset
samtpå Kungälvsexterna
hemsida.Informationsomär riktadtill vård- och omsorgspersonal
finns i form av en lathund
och ett bildspel.Skallfinnaspå Kungälvsintranät
TAIK har skapatutbildningsmaterial
i denwebbaserade
introduktionenför
nyanställda/sommarvikarier
i ett egetavsnittkring munhälsa/munvård
somtidigareinte funnits
med.
Arbetatfram en mall på tre punkterkring tandvårdsuppgifter
somtidigaresaknatsoch
efterfrågatsav baspersonal.
Uppgifternaskrivsin i Treservasåatt de finns tillgängligaför alla.
TAIK har fått tillgångtill intygsbeställningen
efterinitiativ av MAS.En inventeringav antal
intyg och identifieringav potentiellapersonersomhar rätt till intyghar gjortsinom SÄBOoch
hemtjänst/hemsjukvård.
Samarbete
medbiståndsenhet
pågår.
Fortsattsamarbete
medvuxenutbildningen,
folkhälsoenhet
och dietist-digitalomställning
TillsammansmedMAS revideratdokumentrutinför uppsökande
verksamhetoch nödvändig
tandvård

4.6 Riskanalys
SOSFS:2011:9,5 kap.1 §
H älso- och sjukvårdenanvändersigav socialstyrelsens
beslutsmatris
vid riskanalys,
sekapitel3.
Processägare
(sektorchefoch verksamhetschef
hälso- och sjukvård)har genomprocessteamarbete
identifieratriskerpå systemnivå
somresulterati att riskanaly
serhar utförts underår 2020enligt
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Diarienummer

kvalitetsplan.SOSFS:2011:9,5 kap.1 §
Riskbedömning
har medanledningav Covid -19 skettav lokaler,såatt avståndkanhållas,materialsamt
avseende
personalsomär riskgrupp,exempelvisastmatikeroch gravida.

4.7 Häl so- och sjukvårdspersonalensrapporteringsskyldighet
Personalinom sektorTrygghetoch stöd är enligtlagskyldigaatt rapporteraen negativhändelseellerett
tillbud. Hälso- och sjukvårdspersonal
är skyldigatt bidratill att hög patientsäkerhet
upprätthålls.
Personalen
skai dettasyfterapporterariskerför vårdskadorsamthändelsersomhar medförtellerhade
kunnatmedföraen vårdskada.
Rapporternaskalämnastill vårdgivaren.
Avvikelserapporteringen
skeri verksamhetssystemet
Treserva.Den somupptäcker en negativhändelse
registrerardennai systemet.Personalen
börjarnu behärskaavvikelsesystemet,
dock finns fortfarande
bristeri analysoch uppföljning.Verksamhetschef
enligtHSL, MAS/MAR seratt dettaär under
utvecklingoch blir bättreoch bättre.
Underhösten2020har kommunenhaft problemmedavvikelsemodulen
i Treserva.Problemen
uppstodefter en uppdateringav Treservasomgjordesi september.
Efter det har det inte gått att
registreraallvarlighetsgrad
ellerslutföraavvikelseri verksamhetssy
stemet.Enligt CGI, leverantörav
Treserva,kundeen lösningpå problemetinte förväntasförrän februari2021.Från1 juni 2020till 31
december2020är ca1500avvikelserinlagdai verksamhetssystemet
när det gällerfallolyckoroch
läkemedelsavvikelser.
SOSFS2011:9,5 kap.3 §, 7 kap2 § p 6
Inkomnasynpunkteroch klagomålredovisasi kvalitetsberättelsen
underkapitel3. Om synpunkteller
klagomålresulterari en avvikelsebehöverdenhanteras.

4.8 Hantering av synpunkter och klagomål
SOSFS2011:9,5 kap.3 §, 7 kap2 § p 6
Inkomnasynpunkteroch klagomålredovisasi kvalitetsberättelsen
underkapitel3. Om synpunkteller
klagomålresulterari en avvikelsebehöverdenhanteras.

4.9 Samverkanmed patienter och närstående
SFS2010:6593 kap.4 §
Genomvårdplanenblir patientendelaktigi sin omvårdnad.Närstående
blir delaktigaom patientenså
önskaroch gersitt samtycke.
Den enskildeoch/ellerdennesgod man/närstående
är delaktigi sin omvårdnadi störstamöjligaste
mån.Detta skerpå olika sätti olika verksamh
eter,exempelkanvaravårdplanering,
vid upprättandeav
individuellaplaner(SIP)och samverkansmöten.
Patientansvarig
sjuksköterska
har regelbunden
kontakt
medpatienterinom sitt omvårdnadsansvar.

4.10 Resultat
Strukturmått (utgörförutsättningarför att nå definierademål)
Alla medarbetare
somär aktuellaför att ta emoten delegerad
arbetsuppgiftgenomgårutbildningi
läkemedelshantering.
Detta för att kunnaadministreraläkemedelpå delegeringav sjuksköterska.
2020har varit oerhörtpressatför all personal på grundav pandemin,vilket har resulterati att
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delegeringar
förlängtsunder3-månadersperioder
i vissaarbetsgrupper.
Processmått(utgörsav aktivitetersomgenomförtsför att uppnådefinierademål)
För att sättaprocessmål
gentemotpatientsäkerhetsfrågor
krävsatt verksamheten
har möjlighetatt ta ut
statistikfrån verksamhetssystemet.
Införandeav "Klassifikationav vårdåtgärder"(KVÅ)
förväntasöka
möjligheternatill bättreuppföljningav åtgärder.
Resultatmått
Underår 2020har 1 346personerfått av insatserfrån hemsjukvården
inom sektorTrygghetoch stöd.
Det är en marginellökningfrån år 2019med14 individer.Varjemånadskrivsi genomsnitt60 personer
in i hemsjukvården
och 60 personerskrivsut. Genomsnittetinskrivnapatienterper månadär 887
personervarav185personerunder65 år.
Sjuksköterskeverksamheten
har underår 2020utbildat369medarbetare
i läkemedelsdelegering.
Av
dessaunderkändes
62 personervid utbildningstillfället.85 personerhar gått utbildninginför
insulindelegering,
antaletutbildadeför att geinsulinliggeri linje medföregående
år.
Dietistenhar underåret2020utbildat30 undersköterskor
om bra mat för äldreoch haft mötenmed25
kostombudvid två tillfällen.Detta är en ordentligminskningjämfört med2019,orsakenär pandemin
Metodstöd”Mat vid diabeteshosäldrepersonerinom äldreomsorgen
medrisk för undernäring”har
tagitsfram i samverkanmedvästsvenska
kommundietistnätverket.
Palliativ vård och SvenskaPalliativregistret
Socialstyrelsens
utvärderingav denpalliativavårdeni livetsslutskedevisadeatt det finns ett antal
förbättringsområden
inom såvälregionersomkommuner.Vårdenoch omsorgenbehöverlägga
ytterligarekraft på att i högregradfölja det nationellakunskapsstödet,
kompletteratmeddet nationella
vårdprogrammet
somskautgöraen gemensam
grundför en god och jämlik palliativvårdi livets
slutskede.
Två av målnivåerna
är att 100% av allapatientersomär bedömdaatt varai livetsslutskedehar
smärtskattats
och 90%fått en munhälsobedömning
sistalevnadsveckan.
I kommunenshemsjukvårdkanmanfrån registretutläsaatt år 2020smärtskattades
59 % av patienterna
samtatt munhälsobedömning
utfördespå 41 %. Verksamheten
behöverbli bättrepå att dokumenterai
registret.
En förutsättningför att nå målnivåerna
och gegod vårdi livetsslutskedeär att allapersonalkategorier
somvårdarpatientererbjudsfortbildningi Palliativvård,Socialstyrelsens
Kunskapsstöd
för god
palliativvårdi livetsslut.
Inom hemsjukvården
har en Web-utbildningi Palliativvårderbjuditsvia regionaltcancercentrum,
RCC.Syftetär att säkerställa
att all nyanställdpersonali hemsjukvården
får kunskapom palliativvård.
Utbildningvia RCChar nu upphört,under2021kommerBetaniastiftelsens
utbildningatt användas
istället.Det saknasutbildningtill omvårdnadspersonalen.
Beslutom att erbjudaomvårdnadspersonal
dennautbildningfinns inte.
Svenskapalliativregistret

År

antal
avlidna

varavpå
sjukhus

varav på
hospice

2016

267

68

9

antal
patienter
antal
som inte är registrerade
registrerade i palliativi palliativregistret
registret
26

164

varav
särskilt
boende

varav
ordinärt
boende

varav
korttids boende

83

56

25
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antal
patienter
antal
som inte är registrerade
registrerade i palliativi palliativregistret
registret

varav
särskilt
boende

varav
ordinärt
boende

varav
korttids boende

196

111

51

34

26

181

106

44

31

4

16

175

91

52

32

4

31

196

106

72

18

År

antal
avlidna

varavpå
sjukhus

varav på
hospice

2017

264

53

5

10

2018

270

56

7

2019

238

43

2020

287

56

Uppgifternai ovanstående
tabellär hämtadeur verksamhetssystemet
Treservasamtur Svenska
Palliativregistret
Nödvändig tandvård (N -tandvård)
Totalt finns 747intyg om nödvändig
tandvård
utfärdadeinom LSS,vård- och omsorgsboende
samt
ordinärtboendei Kungälvskommun.Det är en ökningav utfärdadeintygpå totalt 12 intygjämfört
med2019.
Till årligmunhälsobedömning
(uppsökande
tandvårdsbesök)
har totalt 423personertackatja. De som
tackatja utgör 57 % av intygsinnehavarna.
Det finns en förbättringspotential
i att identifierafler
personerinom bådeLSS,vård- och omsorgsboende
samtordinärtboendesomkanvaraberättigade
till
tandvårdsintyg.

Inkomna avvikelserunder året och analys
Verksamhetschef
och MAS/MAR är osäkrapå tillförlitlighetenav antaletregistrerade
avvikelser.
Verksamhetens
erfarenhetär att avvikelsesystemet
i Treservaär svårtatt hanteraoch inte
användarvänligt.
MAS och verksamhetschef
har denuppfattningenatt fler registreraravvikelserän
tidigare.Kunskapenoch viktenav att registreraavvikelserhar ökat.Hur mångaav faktiskaavvikelser
har registrerats?
Svårigheten
underåretär att avvikelsemodulen
inte fungerathelt optimaltsedan
augustiblandannatoch det inte gåttatt stängaavvikelseroch hellerinte läggain allvarlighetsgrad.
Detta
är fortfarandeett förbättringsområde
då det inte blevklart förrän efter årsskiftet.MAS/MAR har heller
inte haft möjlighetatt arbetapå önskvärtsättmeduppföljning av avvikelserpå grundav pandemin
Vårdpersonal
signerar102087insatserper månad,varav90 % avserläkemedelssigneringar
(narkotiska
preparat1 015signeringar.)
AndrainsatserkanvaraHSL insatserfrån sjuksköterska,
fysioterapeutoch
arbetsterapeut.
Underåret2020har ingenavvikelsegåttvidaresomLex Mariaanmälantill Inspektionför vårdoch
omsorg.
Ingaärendenhar inkommittill patientnämnden
från Kungälvunder2020.
Klagomål Anhöriga
År 2020har varit ett svårtår, specielltför brukare menävennärstående,
då boendenunderperioder
varit stängdaför besökpgapandemin.Anhöriga/närstående
har inte kunnatvaralika delaktigasom
tidigare.Klagomålkring besöksförbudoch restriktionenhar framförts,dessaingårinte i statistiken.
Synpunkter från anhörigahar inkommitom varför kommuneninte har syrgaspå boende.men
kommunenskainte tillhandahållasyrgasom det inte är förskrivit på individnivå.
Vid utredning/analys
av inkomnaklagomålhar det framkommitbristeri kommunikationmellanolika
yrkeskategorier
och bristeri dokumentation.Klagomålenhar påskyndatinförandeav s.k.SBAR
-kort.
SBARär en enkeloch struktureradmetodatt säkerställa
adekvatinformation/kommunikationi vård
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och akutahändelser.
SBARstårför Situation,Bakgrund,Aktuellt tillståndoch Rekommendation.
Användandeav SBAR-kort minskarriskenför att informationglömsbort ellermisstolkasoch därmed
minskarriskenför vårdskador.
Avvikelser med medicintekniska produkter
Ingaanmälningarom negativahändelseravseen
de medicintekniskprodukthar rapporteratsin till
Läkemedelsverket
av MAR.
Avvikelsetyp

Utfall år 2018

Utfall år 2019

Utfall år 2020

9

15

15

62

45

91

Avvikelsedär läkemedelvarit inblandade

2 267

1 630

1 672

Fallolyckasomledertill ingenellermindrekroppsskada

1 519

1 443

1 722

6

7

2

Avvikelsedär medicintekniskproduktvarit inblandad

46

44

109

Uteblivenbehandling

20

15

59

8

8

0

110

19

86

3

1

1

Avvikelsefrån annanvårdgivare
Avvikelseskickadtill annanvårdgivare

Fallolyckasomledertill allvarligkroppsskada

Felaktigbehandling
Brist i informationsöverföring
som ledertill avvikelse
Infektionersom har uppkommitundervårdtiden
Avvikelsetyp
"Utebliven
behandling"
heterfr o m 2020"Insatser
utebliven
ellerfördröjd
HSL"

Antaletrapporterade
fallolyckorhar ökat meddrygt19 %, endasttvå har lett till allvarligkroppsskada.
Antaletavvikelserdär läkemedelvarit inblandathar ökat meddrygt2,5 %,
Det totalaantaletHSL-avvikelserunderåret uppgårtill 3 757vilket är en ökningmeddrygt16 % från
föregående
år (3 227HSL-avvikelser2019).

Frågeformulär patientsäkerhet
Patientsäkerhet
Fråga
Är ledningssystemet
för systematiskt
kvalitetsarbete
känt för dina
medarbetare

Svar,Antal
22 (st)
3 (st)
4 (st)

Är riktlinjer och rutineri ledningssystemet
kändaför dina
medarbetare

25 (st)

Är riktlinjer och rutinerför systematiskt
kvalitetsarbete
ett stödi
arbetet.

25 (st)

Är instruktion"När och hur kontaktassjuksköterska”,
alt.
”Kontakta arbetsterapeut
och fysioterapeuti hemsjukvård– när
och hur” kändoch tillgängligför dina medarbetare.

23 (st)

Är riktlinjenför läkemedelshantering
kändav dinamedarbetare

24 (st)

4 (st)

4 (st)

4 (st)

4 (st)
Tillämparallaberördamedarbetare
basalahygienrutiner

24 (st)
4 (st)
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Datum

Diarienummer

Fråga

Svar,Antal

Erbjudsallapatienter/brukareriskbedömningenligtriktlinje för
förebyggande
arbetssätt

16 (st)
8 (st)
4 (st)

Har avgiftsfrimunhälsobedömning
erbjuditsföre inflyttningtill
vårdoch omsorgsboende?

15 (st)
3 (st)
9 (st)

Är rutinenför hanteringav grundutrustningkändav dina
medarbetare

7 (st)
3 (st)

Ovanstående
frågorgällandepatientsäkerhet
besvaras
av enhetschefer
för boenden,hemtjänstsamt
hemsjukvård
Under2020redovisasen förbättradsvarsfrekvens
och ett förbättratresultat på respektivefrågajämfört
med2019,mensystemetupplevsfortfarandesvårtatt arbetai.

4.11Övergripandemål och strategier för kommande år
SBAR(Situation,Bakgrund,Aktuellt til lståndoch Rekommendation
åtgärd),förändringoch
kompletteringav befintligtmaterialsomimplementeras
2021
Förändringi delegeringsprocess
av läkemedelen webbmaterial
somimplementeras
2021
Externaavvikelseri samverkansprocessen
rapporterasfr o m 2021via MedControl.
Individanpassad
vård och omsorgmedett personcentrerat
förhållningssätt
Vaccinationav brukareoch personal
Palliativautbildningi samarbete
medBetaniastiftelsen.
Grundutbildningi Palliativvårdför all
omvårdnadspersonal
och legitimeradpersonal.Detta saknasbeslutom när utbildningsinsatsen
skagenomförasför omvårdspersonal.
RedovisaKVÅ kodertill Socialstyrelsen
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Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks
havsområde i Nordsjön och Östersjön (Dnr KS2021/0751-2)
Sammanfattning
Naturvårdsverket har inkommit med en remiss med möjlighet att lämna synpunkter på
Danmarks förslag till skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön och
Östersjön. Naturvårdsverket ger sedan ett samlat svar till Miljöministeriet i Danmark.
Miljöministeriet i Danmark har nu presenterat ett förslag till nya skyddade
havsstrategiområden i Nordsjön och Östersjön omkring Bornholm. Det är
tillsammans 13 nya områden varav 12 anges som strikt skyddade. Inom alla
utpekande områden föreslås exempelvis förbud mot bottensläpande
fiskeredskap, medan det i de strikt skyddade områdena föreslås förbud mot allt
slags fiske. De skyddade områdena omfattar 4 301 km2 vilket motsvarar 4,1 %
av Danmarks havsareal.
Förvaltningen har inga synpunkter på Danmarks förslag till nya skyddade marina områden för
Danmarks kustområde i Nordsjön och Östersjön.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter på Danmarks förslag till
nya skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön och Östersjön.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter på Danmarks
förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks kustområde i Nordsjön
och Östersjön.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

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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områden.pdf; Consultation letter SE.pdf; DA Environmental Assessment
Report.pdf; ENG Non-technical summary and transboundary effects.pdf;
SE Follow up letter.pdf
SANDRA
NV-07448-20

Samråd om förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och
Östersjön i enlighet med Esbokonventionens protokoll
Ni ges härmed möjlighet att lämna synpunkter på Danmarks förslag till nya skyddade marina
områden.
Naturvårdsverket önskar få eventuella svar på detta samråd senast den 16 juni 2021.
Bifogat finns:
Samrådsskrivelse för samrådet i Sverige
Samrådsbrev från Danmark
Nye beskyttede havsstrategiområde i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm, Miljøministeriet,
mars 2021
Non-technical summary and transboundary effects
Reply to consultation response regarding the Danish proposal for new marine protected areas,
Miljøministeriet, mars 2021
I den sist nämnda bilagan finns också följande länk till underlagsmaterial: Identifikation af mulige
beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm (au.dk)
Allt underlagsmaterial och tidigare dokument i ärendet kommer också att finnas tillgängligt på
Underrättelse från Danmark om ny strategi för skydd av marina områden i Nordsjön och Östersjön Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) (Uppdatering pågår)
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Enocksson, Egon
Tel: 010-698 1191
Egon.enocksson
@naturvardsverket.se

2021-04-15

Ärendenr:
NV-07448-20

Sändlista

Samråd om förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks
havsområde i Nordsjön och Östersjön i enlighet med Esbokonventionens
protokoll.
Danska myndigheter underrättade Sverige i oktober 2020 om att Danmark tagit
fram förslag till en ny strategi för skydd av marina områden som en del i
Danmarks marina strategi.
Efter ett tidsmässigt kort samråd där det framkom att vissa instanser inte hade
möjlighet att lämna synpunkter så skickade Naturvårdsverket ett samlat svar från
Sverige den 27 januari 2021.
Miljöministeriet i Danmark har nu presenterat ett förslag till nya skyddade
havsstrategiområden i Nordsjön och Östersjön omkring Bornholm. Det är
tillsammans 13 nya områden varav 12 anges som strikt skyddade. Inom alla
utpekande områden föreslås exempelvis förbud mot bottensläpande
fiskeredskap, medan det i de strikt skyddade områdena föreslås förbud mot allt
slags fiske. De skyddade områdena omfattar 4 301 km2 vilket motsvarar 4,1 %
av Danmarks havsareal.
Miljöministeriet bifogar också en icke-teknisk sammanfattning på engelska och
ett separat dokument med kommentarer på de svenska synpunkterna. I det
sistnämnda dokumentet finns en länk till ett bakgrundsdokument där möjliga
skyddsvärda områden har identifierats och analyserats.
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P O S T : 1 0 6 4 8 S T OC K H O LM
TE L : 0 1 0 -6 9 8 1 0 0 0
F A X : 0 1 0 -6 9 8 1 6 0 0
E - P OS T : R E G IS T R AT O R @ N AT U R V AR DS VE R KE T . S E
I N TE R NE T : WW W . N A T UR V AR DS VE R KE T . S E
ÖS TE R S U ND

s havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : 210415 SAmrådsbrev i Sverige, förslag på skyddade marina Danska områden

2(3)

NAT URVÅRDSVERKET

Möjlighet att lämna synpunkter på Danmarks förslag till skyddade marian
områden
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter på Danmarks förslag till
skyddade marina områden senast den 16 juni 2021 för att samlat kunna svara
Danmark senast den 18 juni 2021.
Svar sänds med e-post till registrator@naturvardsverket.se, ange NV-07448-20.
Danmark har särskilt efterfrågat svar på hur förslaget kan påverka miljön i
Sverige och på den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i förslaget.
Danmark välkomnar även övriga kommentarer på förslaget som inkommer från
myndigheter, organisationer och allmänhet.
Danmark efterfrågar också särskilt om Sverige anser att det kan behövas fortsatt
samråd kring förslaget. I så fall önskar de ett svar på detta senast den 1 maj 2021
och Naturvårdsverket önskar i så fall en indikation på detta senast den 26 april
2021.
Underlag till detta samråd liksom tidigare underlag och yttranden i detta ärende
kan hämtas på Naturvårdsverkets webbplats
http://www.naturvardsverket.se/esbo.
Ytterligare information om Danmarks strategi för skyddade marina
För ytterligare information om denna samrådsremiss vänligen kontakta
Naturvårdsverket, Egon Enocksson egon.enocksson@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 11 91
________________________
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
För Naturvårdsverket

Christian Haglund
Enhetschef
Egon Enocksson
Bilagor
Samrådsbrev från Danmark
Nye beskyttede havsstrategiområde i Nordsøen og Østersøen omkring
Bornholm, Miljøministeriet, mars 2021
Non-technical summary and transboundary effects
Reply to consultation response regarding the Danish proposal for new marine
protected areas, Miljøministeriet, mars 2021
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Sändlista
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
Vattenmyndigheten för Västerhavet
Havsmiljöinstitutet
Stockholms universitet Östersjöcentrum
Tjärnö Marina Laboratorium
Sveriges Fiskares PO (SFPO)
Swedish Pelagic Federation
BirdLife Sverige
Världsnaturfonden WWF
Naturskyddsföreningen SNF
Ystads kommun
Simrishamn kommun
Göteborgs stad
Lysekils kommun
Orust kommun
Tjörns kommun
Kungälvs kommun
För kännedom
Miljödepartementet, Emma Sjöberg
Miljödepartementet, Jorid Hammersland
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To Espoo Point Of Contact in
Sweden

Notification regarding proposal for new marine protected
MSFD areas in accordance with the Espoo Convention and the
protocol relating thereto
The Espoo Convention12 and the protocol relating thereto (the SEA Protocol) on
transboundary environmental effects incorporated into the EIA Directive and the
SEA Directive3 as well as the Danish Environmental Assessment Act4 oblige
parties to notify and consult affected countries, and to implement environmental
assessments in a transboundary context.
This notification is, therefore, being submitted prior to the public consultation on
the proposed new protected MSFD areas according to Article 10 of the SEA
Protocol in connection with the Espoo consultation of affected neighbouring states
under the provisions of Article 7 of the SEA Directive and Article 7 of the EIA
Directive.
The Danish Ministry of Environment plans to complete a public Espoo hearing
from 26 May to 20 June 2021 regarding a proposal of new marine protected MSFD
areas in the Danish part of the North Sea and in the Baltic Sea around Bornholm
(illustration 1). The environmental impact assessment of the proposal written in
1

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context of 25
February 1991
Executive Order on Protocol of 21 May 2003 on Strategic Environmental Assessment for the
Convention
on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context of 25 February 1991
3

Directive 2011/92/EU of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain
public and private projects on the environment and Directive 2014/52/EU of 16 April 2014
amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and
private projects on the environment as well as Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the
assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
4

Consolidating Act no 973 of 25 June 2020 on environmental assessment of plans and
programmes and of specific projects

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Landskab og Skov
Ref. SIZI
Den 26. marts 2021
J.nr. 2020-48523
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Danish is enclosed. The non-technical introduction and the chapter on
transboundary environmental effects are translated to English and enclosed as
separate documents.

Illustration 1. The maps shows the two sea basins in which protected
MSFD areas are proposed – the North Sea including Skagerrak and the
Baltic Sea around Bornholm
Prior scoping process
The proposal for new protected MSFD areas was prepared with a view to create a
better marine environment. On this basis, a positive environmental effect is
expected. The Danish Ministry of Environment assessed that possible significant
transboundary environmental effects in connection with the proposal could be
relevant for the following countries: The UK, Norway, Sweden, Finland, Germany,
Belgium, France, the Netherlands, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.
Therefore, these countries were invited to submit comments through an Espoo
consultation during 5 October to 21 October 2020.
The proposal entails restrictions of fishing activities in the new protected MSFD
areas. In connection with preparation of the proposal, international fisheries data
were requested from the following EU Member States: Sweden, Finland, Germany,
Belgium, France, the Netherlands, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.
The Danish Ministry of Environment received consultation response from the
following countries: Lithuania, Sweden, Norway, Belgium, Estonia, Finland and
Poland. Sweden and Belgium wished to participate in the Espoo process regarding
the proposal. Poland asked for further information about the process, but not for
further participation.
Short summary of the received consultation responses:
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Belgium noted particular fishing interests in the Danish North Sea. In
response Denmark notes that fisheries data for areas in the North Sea has
been acquired from Sweden, Finland, Germany, Belgium, France,
Netherlands, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. This dataset has been
considered in the process of designating MSFD areas. More information
can be found in the Environment assessment report.
Poland noted an interest in the process, and a wish to receive further
information. Denmark has included the information in this letter.
Sweden notes the importance of analysing MPA connectivity as well as a
positive interest in the process and the importance of transnational
cooperation. Denmark agrees with the Swedish comments. Furthermore,
Denmark informs Sweden that designations are based on scientific reports
which include connectivity as a parameter. The report can be found here:
https://dce2.au.dk/pub/SR362.pdf.

In consultation responses several countries note the short timeframe to provide
responses. This has resulted in a limited possibility to carry out an internal process
nationally. More detailed follow up letters will be send to all parties that responded
to the consultation.
Description of the plan/programme
The Marine Strategy Framework Directive5 obliges EU Member States to prepare
marine strategies to achieve good environmental status by 2020. A marine strategy
consists of three parts. The first part contains a description of good environmental
status, assessment of status and environmental targets. The second part consists of
a monitoring programme, and the third part consists of a programme of measures.
The marine strategies are updated every six years.
The programme of measures under Denmark’s Marine Strategy I (2012) states that
there must be an assessment of whether there is a need to designate additional
MSFD areas in the North Sea (excl. the Kattegat) and the central Baltic Sea
region.6 The first part of Marine Strategy II (2019) includes an environmental
target that Denmark must assess the need for supplementary marine protected
areas or other initiatives in the North Sea and the Baltic Sea. In connection with
the upcoming programme of measures under the Marine Strategy Framework
Directive, the Danish Ministry of Environment, therefore, expects to designate new
MSFD areas in the North Sea and in the Baltic Sea around Bornholm.
The proposal is to designate 13 marine MSFD areas of which 12 will include strictly
protected MSFD areas - either as a core within a protected MSFD area or in some
cases the whole MSFD area will be strictly protected. The proposal is based the
Marine Strategy Framework Directive and its requirements concerning spatial
protection measures. Furthermore, socio-economic considerations have been
taken into account. The proposed new MSFD areas are shown in illustration 2.
5

See Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008
establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy
(Marine Strategy Framework Directive)
6
https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/havet/havmiljoe/danmarkshavstrategi/indsatsprogram/
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In the proposal the 13 MPAs will be protected by limiting a number of activities,
which can affect species and habitat types negatively. Management measures in
the MSFD areas relates to the marine ecosystem as a whole, however with a special
focus on the seabed. Within the MSFD areas fishing with bottom contacting gears
will be prohibited (including bottom trawls, beam trawls and Danish seines), as
will offshore wind and wind energy hubs (including construction, seismic surveys
etc.), oil- and gas activities (including construction, drilling, seismic surveys etc.)
extraction of raw materials (including seismic surveys etc.) dredging, carbon
storage (including construction, drilling and seismic surveys etc.) aquaculture
(including fish farms, mussel farms and kelp farms etc.), new transport
infrastructure (including bridges and tunnels etc.) as well as geological and seismic
surveys not related to environmental research, management of protected areas or
laying or maintaining pipes and cables.
In those parts of the MSFD areas that are strictly protected all fishing gears both
commercial and recreational will be prohibited in addition to the measures
mentioned above.
The proposal will not affect activities at sea by the Danish Defence or shipping.
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Illustration 2: Proposal for new protected marine strategy areas in the
North Sea, Skagerrak and the Danish part of the Baltic sea around
Bornholm.
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Timetable for the proposal for the new protected marine-strategy areas,
including consultation process and other public involvement
The proposal will be submitted for a 12-week national consultation in Denmark
from 26th March to 18th June 2021. During the hearing process it will be possible to
submit a consultation response. The relevant materials can be found here
www.hoeringsportalen.dk. and at mim.dk. The ESPOO process will run in parallel.
Based on incoming responses the final designation of MSFD areas will be
determined.
As part of the process of designating new MSFD areas stakeholder involvement
has taken place. A number of interested stakeholders have been able to give their
input and wishes to the process. Reports and other materials used as the scientific
basis for the designation has been shared with stakeholders.
Denmark kindly asks you to submit your comments no later than 20th June 2021
and to:




provide comments concerning the assessment of the environmental impacts
of the project affecting your country from Denmark;
submit any comments you might receive from the public and the authorities
in your country; and
indicate preferably already before 1st May 2021 if you see a need for
additional consultations.

Please send your comments to: Espoo@mst.dk file no. 2020-48523.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Best regards

Sif Zimmermann
Espoo Point Of Contact
+45 21 99 57 45
sizi@mst.dk

Appendix:
National follow-up to responses to the scoping
Environmental assessment report
Translated parts of the Environmental assessment report.

6

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Miljørapport
Nye beskyttede
havstrategiområder
i Nordsøen og Østersøen
omkring Bornholm
Marts 2021

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Redaktion: Miljøministeriet

2 Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Indhold
1.

Ikke-teknisk resumé

5

2.

Indledning

7

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Udpegningens hovedformål samt baggrund
Hovedformål med udpegningen
Baggrund for udpegningen
Indhold af udpegningen
Hensyntagen til havstrategiens miljømål
Forhold til anden lovgivning og andre relevante planer og programmer

8
8
9
9
12
13

4.
4.1
4.2

Nuværende miljøtilstand og områdebeskrivelse
Nuværende miljøtilstand
Områdebeskrivelser

18
18
20

5.
5.1
5.2

Miljøpåvirkninger
Fysiske forstyrrelser
Anden forstyrrelse

43
43
45

6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Udpegningens forventede indvirkning på havmiljøet og på maritime
aktiviteter
Udvikling hvis udpegningen ikke gennemføres
Udpegningens indvirkning på havmiljøet
Udpegningens indvirkning på maritime aktiviteter
Udpegningens øvrige indvirkninger

47
47
47
49
57

7.

Udpegningens grænseoverskridende effekter

58

8.

Habitatvurdering

60

9.

Alternativer

62

10.
10.1
10.2

Datagrundlag og manglende viden
Identifikation af naturgrundlaget, manglende viden
Identifikation af fiskeritryk og opgørelse af landingsværdier og
erhvervsøkonomiske konsekvenser for fiskeri i Nordsøen og Østersøen
omkring Bornholm, herunder manglende viden

63
63

11.

Afværgeforanstaltninger

66

12.
12.1
12.2

Overvågning
Naturovervågning
Fiskerikontrol

67
67
67

63

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 3

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

13.
13.1

Bilag
Bilag 1 – koordinater for beskyttede og strengt beskyttede
havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

68
68

4 Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

1. Ikke-teknisk resumé
Miljøvurderingen beskriver de sandsynlige og væsentlige effekter på miljøet ved udpegning af
beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm. Udpegningen er
en del af det kommende indsatsprogram under Danmarks Havstrategi i medfør af havstrategidirektivet 1 med det formål at bidrage til opnåelse af god miljøtilstand i havmiljøet. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven 2.
Det foreslås at udpege 13 beskyttede områder, hvoraf 12 af dem indeholder en del med streng
beskyttelse, enten som en kerne eller i hele området. Udkast til udpegningen er udarbejdet
med udgangspunkt i havstrategidirektivet og bestemmelsen om geografiske beskyttelsesforanstaltninger. Endvidere er inddraget socioøkonomiske hensyn.
Med nærværende udkast til udpegning vil 13 områder blive beskyttet ved at begrænse en
række aktiviteter, som kan påvirke arter og naturtyper negativt. Beskyttelsestiltag i områderne
fokuserer på hele økosystemet, men dog med et særligt fokus på havbunden. Inden for områderne vil der blive forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber (herunder bomtrawl,
bundtrawl og snurrevod mv.), havvind og energiøer (herunder konstruktioner, seismiske undersøgelser mv.), olie- og gasaktiviteter (herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.), råstofindvinding (herunder seismiske undersøgelser mv.), klapning, CO2-lagring
(herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.), akvakultur (herunder havbrug (fiskeopdræt), muslingebrug og tanganlæg mv.), ny transportinfrastruktur (herunder broer
og tunneller mv.) samt geologiske / seismiske undersøgelser, der ikke er relateret til naturvidenskabelig forskning, forvaltning af naturbeskyttelse eller anlæg og vedligehold af kabler, rør,
ledninger mv. I de dele af områderne, som er strengt beskyttede, vil der desuden blive forbud
mod fiskeri med alle redskaber (både erhvervsfiskeri og fritids/rekreativt fiskeri).
De 13 beskyttede havstrategiområder er fordelt med 8 områder i Nordsøen, herunder Skagerrak, og 5 områder i Østersøen omkring Bornholm. Områderne udgør samlet set 6.568 km2.
Der udpeges i alt 12 områder med streng beskyttelse, der enten udgør en kerne inden for de
enkelte beskyttede områder, eller i visse tilfælde hele området. Streng beskyttelse udgør
4.301 km2, svarende til 4,1 pct. af det samlede danske havareal.
Områderne er udpeget med fokus på at supplere og skabe synergi med det eksisterende netværk af beskyttede havområder (Natura 2000-områder) i de to farvande. Udpegningen har fokus på beskyttelse af en række naturtyper og arter, som enten ikke ligger inden for eksisterende beskyttede områder, eller ikke er omfattet af beskyttelsestiltag inden for et eksisterende
beskyttet område. Det omfatter fx beskyttelse af dybereliggende naturtyper med sand, grus og
mudrede substrater, såvel som vandsøjlen og en række rødlistede arter og truede naturtyper.
Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, idet udpegningen af områder finder sted
inden for store havområder, hvor der generelt også er få miljødata tilgængeligt. Af samme
grund vil vurderingen af de enkelte områder variere afhængig af datatilgængelighed.
Udpegningen forventes samlet set at have en gunstig effekt på havmiljøet. En beskyttelse af
de marine områder vil ekskludere væsentlige presfaktorer, herunder særligt fysisk forstyrrelse
af havbunden. Beskyttelsen bidrager til at sikre den naturlige udvikling af artssamfundene på
bunden og i vandsøjlen. Det skal bidrage til, at truede arter og arter sårbare over for forstyrrelse beskyttes og samtidig give grundlag for en højere biodiversitet på tværs af arter. Ud over
beskyttelsen inden i områderne forventes en forbedring af biodiversiteten i de omkringliggende
områder (spill-over effekt), hvor arterne spreder sig ud af områderne. Det kan gavne naturtil-

1

Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme
for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)

2

Jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020
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standen i hele farvandet. Et større artsantal af bundlevende arter og fisk kan bidrage med forøget fødegrundlag for andre marine arter, herunder fx torsk, men også fugle og havpattedyr.
Områder i god tilstand vil også have mere modstandsdygtighed (resiliens) overfor øvrige påvirkninger, som eksempelvis klimaforandringer.
Inden for områderne er der ikke i dag eksisterende tilladelser til olie og gas indvinding, havvind
og energiøer, råstofindvinding, klapning, CO2-lagring eller akvakultur. Udpegningen forventes
ikke at have væsentlige negative konsekvenser for udbygning af havvind og energiøer, råstofforsyningen eller muligheder for klapning, CO2-lagring og akvakultur. Der er dog samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med udpegningen ift. olie og gas efterforskning- og indvinding, idet områderne vil sætte begrænsninger på mulighederne for olie og gas tilladelser.
Udpegningen vil ikke få indvirkning på Forsvarets aktiviteter på havet eller på sejlads.
I alle områder er der fiskeri. Fiskeri med bom- og bundtrawl er udbredt i store dele af Nordsøen. I Østersøen fiskes der ikke med bomtrawl. Her er fiskeri med bundtrawl og garn det
mest udbredte. Udpegningen vil beskytte områderne mod fysiske påvirkninger fra fiskeri i
fremtiden – også selv om for eksempel fiskerimønstrene ændrer sig. Udpegningen vil påvirke
det eksisterende fiskeri i områderne, da fiskeri med bundslæbende redskaber (herunder også
snurrevod) forbydes i alle områderne, og al fiskeri forbydes i strengt beskyttede områder. De
samlede årlige landingsværdier fra danske fartøjer for fiskeri i havstrategiområderne i Nordsøen er 9,1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i Østersøen. Landingsværdierne inden for områderne udgør cirka 0,36 % af de samlede landingsværdier for dansk fiskeri i Nordsøen/Skagerrak. I
Østersøen udgør de danske landingsværdier inden for områderne under 3 promille af de samlede landingsværdier for dansk fiskeri i farvandet. Opgøres de mulige konsekvenser for fiskeriet i et såkaldt worst case-scenarie, hvor det antages, at der ikke kan findes alternative fiskepladser, men at det samtidig medfører reduktion i variable udgifter til fx brændstof og vedligehold, vurderes det, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri på kort sigt vil
udgøre et årligt tab på 4,9 mio. kr. i Nordsøen og 0,3 mio. kr. i Østersøen.
Fiskefartøjerne har til en vis grad mulighed for at fiske deres kvoter i andre dele af de to farvande Det er derfor samlet set forventningen, at havstrategiområderne kun i begrænset omfang vil påvirke de konkrete fiskerimuligheder og den afledte økonomiske aktivitet i fiskerihavnene. Det må dog forventes, at placeringerne af områderne i et vist omfang kan gøre det praktiske fiskeri mere besværligt og omkostningskrævende, da der kan være situationer, hvor det
ikke længere er muligt at fiske i sammenhængende trawltræk i samme omfang som tidligere,
ligesom der kan blive længere transporttid ud til fiskeripladser og dermed større udgifter forbundet hermed.

6 Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

2. Indledning

Miljørapporten er udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven og reglerne om grænseoverskridende espoo-høring.
Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af blandt andet en scopingproces, hvor der er foretaget en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket
af udpegningen af beskyttede havstrategiområder. Den indledende høring (scopingproces) var
i perioden 5. til 21. oktober 2020 hos berørte myndigheder og nabolande. Miljøvurderingen har
taget hensyn til høringssvar fra berørte myndigheder i Danmark samt relevante lande (Norge,
Sverige, Polen, Finland, Estland, Belgien og Litauen), for så vidt de ligger inden for de overordnede rammer for vurderingen.
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3. Udpegningens hovedformål
samt baggrund
3.1

Hovedformål med udpegningen

Som led i gennemførelsen af EU’s havstrategidirektiv udarbejdes nationale havstrategier med
henblik på at opnå god miljøtilstand i de danske havområder. Aktuelt er arbejdet med Danmarks Havstrategi II i gang, og der skal udarbejdes et indsatsprogram herfor i 2021.

Figur 3.1. Afgrænsning af farvandene Nordsøen (herunder Skagerrak) og Østersøen omkring
Bornholm
Ifølge havstrategidirektivet skal indsatsprogrammet omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder,
der i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer. Udarbejdelse af havstrategiens indsatsprogram, skal endvidere ske under hensyntagen til de sociale og økonomiske
konsekvenser af de påtænkte foranstaltninger.
Hovedformålet med udpegningen af beskyttede områder i Nordsøen og Østersøen omkring
Bornholm er at bidrage til at opnå og opretholde god miljøtilstand i havmiljøet ved at etablere
et netværk, som friholder de udpegede områder fra væsentlige negative menneskelige påvirkninger. Dermed beskyttes en række identificerede arter i naturtyper, særlig på havbunden,
som vurderes ikke at være tilstrækkeligt beskyttet i dag. Beskyttelse af havbunden har en positiv effekt på de arter, der har havbunden som levested, hvilket blandt andet omfatter en
række truede arter. Det betyder, at beskyttelsen af havbunden medvirker til at sikre beskyttelse af de tilknyttede arter og deres habitater/levesteder i havstrategiområderne.
De strengt beskyttede havstrategiområder har til formål at beskytte livet i vandsøjlen, hvorfor
aktiviteter, som kan påvirke arterne og livet i vandsøjlen, begrænses. Strengt beskyttede havstrategiområder kan således udgøre et refugium næsten uden påvirkninger fra menneskelige
aktiviteter.
Klimaforandringer kan også betragtes som en presfaktor på havmiljøet sidestillet med forurening, fiskeri og andre fysiske forstyrrelser, men er sværere at sætte hurtigt ind over for. Studier
viser, at store lukkede områder er et vigtigt værktøj for bevarelsen af arter og habitater, også i
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forbindelse med klimaforandringer 3, da strengt beskyttede områder kan øge modstandsdygtigheden for populationer af arter og habitater i områderne og bidrage til at mindske effekterne af
klimaforandringer.
Udpegningen af beskyttede havstrategiområder skal ses i sammenhæng med den særskilte
udpegning af flere marine Natura 2000-områder i form af marine fuglebeskyttelsesområder.
Udpegningerne af havstrategiområder og fuglebeskyttelsesområder supplerer hinanden og bidrager til beskyttelsen af det danske havmiljø.

3.2

Baggrund for udpegningen

I indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi I (2017) 4 har Danmark forpligtet sig til at
undersøge, om der er behov for at udpege yderligere beskyttede havområder i Nordsøen
(ekskl. Kattegat) og Østersøen omkring Bornholm. Dette videreførtes i første del af Havstrategi
II (2019) 5, hvor Danmark forpligtede sig til at vurdere behovet for supplerende beskyttede havområder eller andre tiltag i Nordsøen og Østersøen.
Et konsortium bestående af DTU, DCE, GEUS og DHI gennemførte i 2017 en stor analyse af
det eksisterende netværk af beskyttede områder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 6. Heri konkluderes det, at en række arter og naturtyper ikke beskyttes i det eksisterende
netværk af beskyttede områder. Der er blandt andet tale om dybe mudderbunde og de tilhørende artssamfund, som ikke er tilstrækkeligt beskyttede via det eksisterende netværk.
På baggrund af ovenstående rapport har DCE og DTU i 2019 identificeret en række områder
med udgangspunkt i, at områderne indeholder værdifulde naturværdier, der ikke allerede er
beskyttet, og at de samtidig bidrager til et sammenhængende netværk af beskyttede områder.
I rapporten er identificeret områder, der kan være relevante at beskytte, så de dækker 40 % af
Nordsøen og Østersøen og samtidig dækker 40 % af de pågældende havbundstyper og arter i
Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm uden hensyntagen til eksisterende eller kommende statslige og erhvervsmæssige interesser i danske farvande. 7.
Miljøministeriet har på den baggrund, og under hensyntagen til socioøkonomiske forhold, udarbejdet et udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder.

3.3

Indhold af udpegningen

Det foreslås at udpege 13 havstrategiområder - 8 beskyttede havstrategiområder i Nordsøen
inklusive Skagerrak og 5 beskyttede havstrategiområder i Østersøen omkring Bornholm. Om-

Nye beskyttede havstrategiområder i
Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.). Identificeringen af områderne er sket

råderne udgør samlet 6.568 km2 (Figur 3.2.

på et fagligt grundlag samtidig med, at økonomiske konsekvenser er søgt begrænset. Med udpegningen beskyttes områderne ved begrænsninger på en række aktiviteter, som kan påvirke
3

https://www.iucn.org/sites/dev/files/mpas_and_climate_change_issues_brief.pdf

4

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen (2017). Danmarks Havstrategi, Indsatsprogram.
https://mst.dk/media/131381/danmarks-indsatsprogram-under-havstrategien.pdf

5

Miljø- og Fødevareministeriet (2019). Danmarks Havstrategi II, Fokus på et godt havmiljø.
https://mim.dk/media/216848/danmarks_havstrategi_ii_dk.pdf

6

Part 1: https://pure.au.dk/portal/files/120844754/Analysis_of_marine_protected_areas_Part_1.pdf
Part 2: http://pure.au.dk/portal/files/121030121/325_2017_Analysis_of_marine_protected_areas_part2.pdf

7

Göke, C., Christensen, A., Tonetta, D., Petersen, I.K., Olsen, O., Dahl, K. og Sveegaard, S. 2019. Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 78 s. - Videnskabelig rapport nr. 362.
http://dce2.au.dk/pub/SR362.pdf
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arter og naturtyper negativt. Beskyttelsestiltag i områderne fokuserer på hele økosystemet
men dog med et særligt fokus på havbunden.

Figur 3.2. Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.
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I kerneområder inden for de enkelte beskyttede områder, og i visse tilfælde i hele området, udpeges 12 strengt beskyttede områder. De strengt beskyttede områder udgør 4.301 km2, svarende til 4,1 pct. af det samlede danske havareal. Koordinaterne for områderne kan ses i bilag
1. Tabel 3.1 opsummerer grunddata for de enkelte områder.
Tabel 3.1 Areal af de enkelte områder.
Område
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
I alt

Areal af beskyttede områder
km2
2970
287
108
41
131
130
1099
414
194
321
206
263
403
6568

Areal af strengt beskyttede områder
km2
2472
78
108
41
131
130
426
259
321
84
130
121
4301

I alle områderne vil der blive iværksat forbud mod følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiskeri med bundslæbende redskaber (herunder bomtrawl, bundtrawl og snurrevod mv.).
Havvind og energiøer (herunder konstruktioner, seismiske undersøgelser mv.).
Olie- og gasaktiviteter (herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.) *.
Råstofindvinding (herunder seismiske undersøgelser mv.).
Klapning.
CO2-lagring (herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv.).
Akvakultur (herunder havbrug (fiskeopdræt), skaldyrsopdræt og tanganlæg).
Ny transportinfrastruktur (herunder broer og tunneller mv.).
Geologiske / seismiske undersøgelser, der ikke er relateret til
videnskabelig forskning eller forvaltning af naturbeskyttelse.
anlæg og vedligehold af kabler, rør, ledninger mv.

* Hvis særlige geologiske eller produktionsmæssige forhold er til stede ved eksisterende
olie/gas tilladelser, kan naboblok-proceduren anvendes, hvilket giver rettighedshaver til en eksisterende tilladelse mulighed for at søge om en ny tilladelse i et tilstødende område. Såfremt
der til eksisterende olie/gas tilladelser er behov for at give nabobloktilladelse, skal beskyttede
områder, der ligger inden for en bufferzone på 15 km til en nabobloktilladelse, erstattes af tilsvarende beskyttede områder uden for bufferzonen.
I de strengt beskyttede havstrategiområder vil der ud over ovenstående blive iværksat supplerende forbud mod følgende aktiviteter:
• Fiskeri med alle redskaber (både erhvervsfiskeri og fritids/rekreativt fiskeri).
Anlæg og vedligehold af kabler, rør, ledninger mv. vil fortsat være muligt i begge typer af beskyttede områder, men det pålægges godkendelsesmyndigheden, at det sker under størst mulig hensyntagen til de beskyttede havstrategiområder. Der vil også ved denne vurdering kunne
tages sociale og økonomiske hensyn. Seismiske undersøgelser ifm. dette vil være muligt.

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 11

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Sejlads og flydende sejladsafmærkninger, der har betydning for sejladssikkerheden vil ikke
blive forbudt i de beskyttede områder. Derudover vil der være mulig at gennemføre naturgenopretning og undersøgelser ifm. naturvidenskabelig forskning under forudsætning af, at det
sker under størst mulig hensyntagen til de beskyttede områder. Udpegningen vil ikke få indvirkning på Forsvarets aktiviteter på havet.
Der kan eventuelt blive behov for at forbyde eller begrænse nye typer aktiviteter, som ikke
kendes i dag, men som kan vise sig at påvirke havbunden tilsvarende ovennævnte aktiviteter.
Det vil bero på en vurdering af de pågældende aktiviteter. Inden sådanne begrænsninger træder i kraft, skal det indskrives havstrategiens indsatsprogram, fx i forbindelse med ajourføring
heraf.
Begrænsningerne indføres inden for de beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder,
og der sættes således ikke begrænsninger ift. aktiviteter, der finder sted uden for områderne,
uanset om de kan medføre en påvirkning ind i områderne.
Områderne omfattes af forbud mod de nævnte aktiviteter, og der stilles således ikke krav om
en konkret vurdering af aktiviteternes påvirkning på områderne. Øvrige miljøregler om miljøvurdering og lignende gælder dog fortsat, ligesom eksisterende forvaltningshensyn for overlappende Natura 2000-områder fortsat gælder.

3.4

Hensyntagen til havstrategiens miljømål

Det overordnede formål med havstrategidirektivet og havstrategiloven 8 er at fastlægge rammerne for at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med at en
bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer muliggøres. Etablering af nye beskyttede havområder skal bidrage til forbedring af havmiljøets tilstand og bidrage til at sikre beskyttelse af havbunden, havets biodiversitet og livet i havet ved at beskytte prioriterede naturtyper og arter.
Havmiljøets tilstand skal iht. havstrategidirektivet vurderes for 11 overordnede emner (deskriptorer). Deskriptorerne er fastsat i havstrategidirektivets bilag I 9. I første del af Danmarks
Havstrategi II fra 2019 beskrives den nuværende tilstand i det danske havmiljø samt de fastsatte miljømål for opnåelse af god tilstand. Miljømålene danner grundlag for udarbejdelsen af
næste indsatsprogram i 2021 med henblik på at opnå god miljøtilstand.

8

Jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 25. november 2019

9

Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for
Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger.
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Udpegningen af beskyttede områder skal bidrage til at opfylde første del af følgende miljømål i Danmarks Havstrategi II:
Behovet for supplerende beskyttede områder eller andre tiltag i Østersøen og
Nordsøen vurderes, og tilsvarende vurdering foretages for Bælthavet efterfølgende.
I udkast til udpegning af beskyttede områder er der derudover taget særligt hensyn til havstrategiens miljømål, der har tilknytning til havbundens integritet (deskriptor 6). Samtidig
skal udpegningen af områderne udgøre et væsentligt bidrag til opnåelse af god miljøtilstand for deskriptor D1 biodiversitet (havpattedyr, plankton, fisk og fugle) og D4 havets fødenet.
Udpegning af havstrategiområderne kan bidrage til opnåelse af nedenstående miljømål:
-

-

3.5

Miljømål 1.1: Utilsigtet bifangst af fugle ligger på et niveau, som ikke truer arten
på lang sigt.
Miljømål nr. 1.5: Behov for beskyttelsestiltag for HELCOM og OSPAR rødlistede
arter vurderes. Findes der rødlistede arter, som er truede eller ikke tilstrækkeligt
beskyttede, vil Miljø- og Fødevareministeriet konkret vurdere behov for og evt.
gennemføre yderligere tiltag i samarbejde med relevante ministerier.
Miljømål nr. 1.6: Utilsigtet bifangst af marsvin reduceres mest muligt og som minimum til et niveau under 1,7 % af den samlede bestands størrelse.
Miljømål nr. 1.7: Utilsigtet bifangst af sæler ligger på et tilstrækkeligt lavt niveau,
som ikke truer bestande af sæler på lang sigt.
Miljømål nr. 1.8: Marsvin, spættet sæl og gråsæl opnår gunstig bevaringsstatus i
overensstemmelse med den tidshorisont, der er fastsat under habitatdirektivet.
Miljømål nr. 1.13: Forekomsten af plankton følger langtidsgennemsnittet.
Miljømål nr. 6.7: De væsentlige habitater indeholder de for danske havområder
almindeligt forekommende arter og samfund.

Forhold til anden lovgivning og andre relevante planer og programmer

Ifølge havstrategilovens § 18 er statslige, regionale og kommunale myndigheder ved udøvelse
af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes i medfør af Danmarks Havstrategi. Det indebærer, at de ved udøvelsen af deres beføjelser inden for lovgivningens rammer skal lægge miljømålene og indsatsprogrammet i Danmarks Havstrategi til grund. De beskyttelses- og forvaltningstiltag, der bliver fastsat i forbindelse med udpegning af områderne, vil blive skrevet ind i indsatsprogrammet og vil herefter
være bindende for offentlige myndigheder. Det betyder, at retningslinjerne for havstrategiområdernes beskyttelse skal følges, og at der ikke må meddeles tilladelser til de aktiviteter, der
forbydes i havstrategiområderne.
Erhvervsfiskeri reguleres gennem dansk lovgivning og EU’s fælles fiskeripolitik. Fiskeriregulering i de udpegede beskyttede områder skal udformes og forhandles i en regional EU-proces
med berørte medlemslande i overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s fælles fiskeripolitik. Reguleringen vil være gældende for alle medlemslandenes fiskefartøjer.
Rekreativt fiskeri reguleres gennem udarbejdelse af bekendtgørelse i medfør af § 10 d, stk. 1,
og § 130, stk. 2, i fiskeriloven 10.
3.5.1
Naturdirektiverne
Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, og udgør
sammen med Ramsarområder de internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark. De ud-

10

Jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019.

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 13

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

pegede Natura 2000-områder er en del af et større europæisk naturnetværk. Habitatdirektivet 11 har til formål at bidrage til at fremme biodiversiteten i medlemslandene ved at sikre eller
genoprette en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af direktivet. Fuglebeskyttelsesdirektivet 12 omfatter alle vilde fugle og har til formål at beskytte, opretholde og genskabe biotoper og levesteder for fuglene.
Et hovedelement efter begge direktiver er udpegningen af beskyttede områder med henblik på
at beskytte særlige arter eller naturtyper. Områderne udgør tilsammen med Natura 2000-områderne, hvor der gælder pligt til at beskytte områderne mod skade, at undgå forringelser og til
at iværksætte en aktiv indsats for at understøtte områdernes bidrag til direktivernes formål.
I områderne skal det sikres, at de arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget for,
ikke påvirkes negativt, at naturtilstanden fastholdes eller forbedres, og at der ikke skabes hindringer for, at området kan bidrage til at nå direktivets målsætning om gunstig bevaringsstatus.
De arter og naturtyper, som et habitatområde udpeges for at beskytte, udgør områdets udpegningsgrundlag.
Flere naturtyper og arter er prioriterede. Prioriteringen medfører et særligt ansvar for beskyttelse i form af yderligere begrænsninger af muligheden for at fravige de regler, der skal sikre
beskyttelsen. Habitatdirektivet forpligter desuden medlemslandene til at sikre en streng 13 beskyttelsesordning for en række arter, hvor de forekommer, dvs. uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor (bilag IV-arter). For dyrearter,
omfattet af bilag IV, gælder, at de ikke må fanges, dræbes, forstyrres forsætligt eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder.
Habitatdirektivet implementeret ved habitatbekendtgørelsen mfl. 14 rummer bestemmelser, der
skal bidrage til at sikre overholdelse af beskyttelsen af disse strengt beskyttede arters yngleeller rasteområder i forbindelse med myndigheders administration.
For fugle fastlægger fuglebeskyttelsesdirektivet en generel beskyttelse af alle vilde fugle og
deres levesteder, både i og udenfor Natura 2000-områder. Hvad angår beskyttelsen af fugle
generelt, fremgår det af fuglebeskyttelsesdirektivet, at medlemslandene er forpligtede til at
træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for alle fugle. Medlemslandene skal endvidere
bestræbe sig på at undgå forurening eller forringelse af levesteder også uden for de udpegede
områder.
Nærværende udpegning er ikke i strid med Natura 2000-planerne for de marine Natura 2000områder, da udpegningen ikke strider mod bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. I område A-F og J-M kan udpegningen endda bidrage til at fremme bevaringsmålsætningerne i Natura 2000-områderne, idet fysiske påvirkninger af havbunden, herunder fiskeri
med bundslæbende redskaber vil blive forbudt.

11

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde
fugle.

12

Med streng beskyttelsesordning menes ikke nødvendigvis streng i ordets betydning for nærværende udkast til udpegning.

13

Jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018

14
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3.5.2
Vandrammedirektivet
Ifølge vandrammedirektivet 15 er medlemsstaterne forpligtet til at sikre, at overfladevandområder ikke forringes, og at der som udgangspunkt opnås god økologisk og god kemisk tilstand
for overfladevandområder senest i 2015. Denne frist kan under visse betingelser udskydes til
senest i 2027 med henblik på gradvis målopfyldelse. Vandrammedirektivet omfatter, hvad angår økologisk tilstand, kystvande, mens det for kemisk tilstand omfatter både kystvande samt
territorialfarvande. Medlemsstaterne udarbejder i henhold til direktivet vandområdeplaner og
beslutter i forbindelse med indsatsprogrammet, hvilke indsatser, der måtte være nødvendige
at iværksætte for at nå målopfyldelse. Det følger af vandrammedirektivet og EU-Domstolens
praksis, at medlemsstaterne ikke må træffe afgørelser, der kan medføre forringelse af tilstanden af et overfladevandområde, eller som skaber risiko for, at miljømålet ikke nås. Vandrammedirektivet er gennemført i dansk ret ved lov om vandplanlægning 16 og underliggende bekendtgørelser, herunder bl.a. indsatsbekendtgørelsen 17. Udpegningen er ikke strid med indsatser eller mål under vandrammedirektivet. Med offentliggørelsen af udkast til vandområdeplaner i høring, vil planerne være ledsaget af en beskrivelse af de sandsynlige væsentligste
effekter på miljøet ved gennemførelse af vandområdeplanen. Miljørapporten bliver udarbejdet i
henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
3.5.3
Havplanen
Udpegning af beskyttede havstrategiområder bliver en del af Danmarks første havplan. Havplanen skal sætte de overordnede planlægningsmæssige rammer for energisektoren til søs,
søtransport, transportinfrastruktur (fx broer), fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet, landindvinding af væsentlig samfundsmæssig betydning samt bevarelse, beskyttelse og
forbedring af miljøet. Havplanen er bindende for danske myndigheder, der fremover ikke må
give tilladelser eller foretage planlægning, som er i strid med havplanen.
Rammerne for havplanen er fastlagt i lov om maritim fysisk planlægning 18, der gennemfører
dele af direktivet om rammerne for maritim fysisk planlægning 19. Direktivets formål er at bidrage til at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv, en bæredygtig udvikling af havarealerne og en bæredygtig udnyttelse af havressourcerne under anvendelse af
en økosystembaseret tilgang. Direktivet har ydermere til formål at fremme sameksistensen af
forskellige relevante aktiviteter og anvendelser samt at tage hensyn til samspillet mellem vand
og land. Endelig skal direktivet også bidrage til at styrke det grænseoverskridende samarbejde
mellem EU-medlemsstater, der grænser op til de samme havområder.
3.5.4
Internationale mål for biodiversitet
Udpegningen af havstrategiområder bidrager også til opnåelse af internationale mål for beskyttelse af den marine biodiversitet. Områderne vil bidrage til opnåelse af EU’s samlede mål i
biodiversitetsstrategien, herunder mål om 30 pct. beskyttede områder og 10 pct. strengt beskyttede områder i 2030 20, samt FN-mål under Biodiversitetskonventionen og verdensmål 14.
Endelig kan det bidrage til forpligtelser i regi af de regionale havkonventioner, OSPAR og
HELCOM.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme
for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

15

16

Jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017

17

Jf. bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

18

Jf. lovbekendtgørelse nr. 400 af 06. april 2020

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk
planlægning

19

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eubiodiversity-strategy-2030_en#documents

20
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3.5.4.1 EU's biodiversitetsstrategi
EUs nye biodiversitetsstrategi for 2020-2030 er en omfattende og langsigtet plan for at
standse tabet af biodiversitet ved at beskytte naturen og genoprette ødelagte økosystemer nationalt, regionalt og internationalt. Formålet med strategien er blandt andet at opbygge et reelt
sammenhængende netværk af beskyttede områder og at genoprette naturen i Europa frem
mod 2030. Et af hovedelementerne i strategien er at skabe et netværk af beskyttede områder
til havs, som udgør 30 % af det samlede havareal i EU. Heraf bør en tredjedel (10 %) være
strengt beskyttede områder.
3.5.4.2 Biodiversitetskonventionen
FN’s Biodiversitetskonvention udgør rammen om det globale biodiversitetssamarbejde, som
blev vedtaget på FN’s Verdenstopmøde om miljø og udvikling i 1992. Den er ratificeret af alle
verdens lande med undtagelse af USA. Konventionen har tre overordnede formål: 1) bevarelse af biodiversiteten, 2) bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten og 3) fair udbyttedeling i
forbindelse med udnyttelsen af biodiversiteten. I 2010 vedtog parterne en strategisk plan indeholdende 20 mål, de såkaldte Aichi-mål 21, der samlet skal standse tabet af biodiversitet senest
i 2020. Udvikling af en ny strategisk plan og nye globale biodiversitetsmål (post-2020) er under
forhandling, og nye globale naturmål, inklusiv et mål for beskyttede havområder skal vedtages
på den 15. partskonference (COP15) i Kina.
3.5.4.3 FN’s verdensmål
FN fastsatte i 2015 17 verdensmål, der frem mod 2030 skal sætte en global kurs mod en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Mål nr. 14 22 Livet i havet skal bevare
og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Som en del af målet indgår
delmål såsom:
delmål 14.2: Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes
bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres
modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have delmål 14.4 Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for
overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika
delmål 14.5: Inden 2020 skal mindst 10 procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den
bedste tilgængelige videnskabelige information.
3.5.4.4 Regionale havkonventioner
Danmark er medlem af to regionale havkonventioner, OSPAR og HELCOM, der har til formål
at beskytte havmiljøet. OSPAR dækker det nordøstatlantiske område, herunder Nordsøen,
Skagerrak og Kattegat. HELCOM dækker Østersøen og Kattegat.
OSPAR konventionen
OSPAR konventionen har til formål at beskytte havet og den marine biodiversitet mod forurening og andre menneskelige aktiviteter, der kan påvirke havet negativt. Konventionens område
omfatter den nordøstlige del af Atlanterhavet og det Arktiske hav fra Gibraltar i syd til Nordpolen og havet øst for Grønland til Kattegat i Øst. Det er et stort område, der både omfatter nationale havområder med en tæt koncentration af menneskelig aktivitet og store havområder uden
for national jurisdiktion, det vil sige i internationalt farvand.
OSPAR har også fokus på at etablere et netværk af beskyttede områder, som skal hindre
yderligere skade på områdernes naturværdier og sikre beskyttelse og genopretning af arter,
21

Aichi-mål: https://www.cbd.int/sp/targets/

22

SDG 14: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-14/
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naturtyper og økologiske processer, som er påvirket af menneskelige aktiviteter. Der er særligt
fokus på hotspots områder med størst diversitet. OSPAR er i gang med at opdatere sin strategi for det fremadrettede arbejde under konventionen, the North-East Atlantic Environment
Strategy 2030. I den nuværende strategi for 2010-2020 er det overordnede mål blandet andet
via en økosystembaseret tilgang at genoprette og bevare marine økosystemer ved at beskytte
dem mod væsentlige negative menneskelige aktiviteter.
HELCOM
Helsinki konventionens formål er gennem internationalt samarbejde at beskytte det marine
milljø i Østersøen mod alle former for forurening. Helsinki kommissionen, refereret til som
HELCOM, er det styrende organ i arbejdet under Helsinki konventionen.
HELCOMs vision for fremtiden er, at Østersøen er sund, med en divers biodiversitet, med økosystemer I balance, således at god miljøtilstand opnås, og hvor en række bæredygtige økonomiske og sociale aktiviteter samtidig understøttes. HELCOM har stort fokus på beskyttede områder og etablering af et netværk af velforvaltede geografisk sammenhængende områder, hvor
både bredden af biodiversiteten beskyttes men også hotspots for biodiversitet og økologiske
processer. I 2021 skal HELCOMs Baltic Sea Action Plan (BSAP) opdateres. Den skal sætte
rammen for samarbejdet omkring beskyttelse af Østersøen frem mod 2030.
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4. Nuværende miljøtilstand og
områdebeskrivelse
4.1

Nuværende miljøtilstand

4.1.1
Nordsøen
Nordsøen er et havområde mellem det åbne ocean og kystzonen. Vanddybderne i Nordsøen
stiger fra øst mod vest ud til 80 m dybde længst mod vest, 25 m mod sydvest og mod nord
ned til 500 m i den sydlige del af Norske Rende i det centrale Skagerrak. I den østlige del af
Nordsøen findes flere banker og rev med lavere dybder, inklusiv Horns Rev og Jyske Rev. De
mest almindelige bundtyper i Nordsøen er domineret af sand og mudder med varierende indhold af større sten, grus og ral fra grovkornet sand til store deciderede revformationer af sten
(ref. Tabel 1 i afsnit 3.3). Store dele af bunden består af sandbund, og vest for den jyske vestkyst ud for Limfjorden, er der områder med stenet moræne, grus og groft sand, hvor der er
kortlagt spredte stenrev. Bundtyperne i de dybere områder består i højere grad af blødere
bund og over halvdelen af den kortlagte havbund består af siltet sand. Bentisk fauna og flora i
Nordsøen er fordelt primært efter bundhabitattyperne, hvor der er bestemte faunagrupper tilknyttet hver af de overordnede bundtyper som blød bund, sand, blandet sediment og store
sten (rev) (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Dyrene har tilpasset sig de fysisk-kemiske
vilkår og biologiske forhold (prædation, pladskonkurrence mm.), der hersker i de enkelte habitater. Det marine planteliv er repræsenteret ved arter af alle de større algegrupper i de områder, hvor anvendeligt substrat (sten og skaller) findes i den fotiske zone.
I Nordsøen er de pelagiske habitater generelt præget af større vanddybder og længere perioder med lagdeling af vandsøjlen end i de andre danske havområder. Havområder i Nordsøen
har generelt lavere næringsstofkoncentrationer, da de ikke i samme grad er påvirket af næringssalttilførsler fra land som fjorde og kystnære havområder. Den vestjyske kyststrøm, der
løber fra syd mod nord, fører næringsstoffer fra de store tyske floders udløb i den sydlige del
af Nordsøen mod nord. De højeste sommerkoncentrationer af klorofyl i Nordsø/Skagerrak-området findes derfor i de kystnære vandområder. Klorofylkoncentrationerne falder gradvist op
langs den jyske vestkyst til Skagen, som følge af den aftagende koncentration af næringsstoffer i Jyllandsstrømmens vand. Der er også faldende klorofylkoncentrationer fra den jyske vestkyst ud mod de mere åbne dele af Nordsøen/Skagerrak. Planteplankton er divers, dog kun
med et meget beskedent bidrag af dinoflagellater og cyanobakterier.
Der findes en række havpattedyr i den danske Nordsø. Det inkluderer blandt andet marsvin,
som er almindeligt forekommende i hele Nordsøen med større koncentrationer i visse områder. Modellerede data viser endvidere, at hvidnæse findes i den vestligste del af Nordsøen,
mens vågehval er mere udbredt i Nordsøen med de højeste koncentrationer i den vestlige del.
Spættet sæl og gråsæl er begge almindeligt udbredte i Nordsøen og Skagerrak, men de højeste koncentrationer findes for spættet sæl på hvilepladserne i Vadehavet. Der findes en lang
række fuglearter i Nordsøen og Skagerrak. Området nord for Skagen langs den sydlige kant af
Norske Rende er et særdeles vigtigt fugleområde, der huser et antal individer af international
betydning for mallemuk, storkjove og lomvier særligt i sensommeren. Lomvier og alke findes
ligeledes i stort antal om vinteren. Nordsøen er også levested for en række arter af hajer og
rokker, der er truede og rødlistede fx skade og sildehaj.
4.1.2
Østersøen
Bentisk fauna og flora i Østersøen er fordelt primært efter bundhabitattyperne på samme
måde som beskrevet ovenfor for Nordsøen, men i høj grad også af salinitet. Generelt falder
saliniteten i østgående retning ind i Østersøen. Med faldende salinitet falder antallet af arter,
der kan leve i områderne og størrelsen af de enkelte organismer. Derfor er artssammensætningen i blødbundssamfundene i Østersøen i høj grad styret af saltholdigheden. Specifikt for
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regionen omkring Bornholm, som er en del af den mere brakke Østersø, findes Østersøsamfundet/Macoma-samfundet (østersømusling). Østersøen har en minimal vandudveksling med
Nordsøen, som er afhængig af de rette meteorologiske forhold. Samtidigt er Østersøens bathymetri præget af en række dybe bassiner, hvor vandmasserne har en meget lang opholdstid.
Derfor er Østersøen præget af store områder med iltsvind, hvor vandsøjlen i nogle områder
har iltsvind op til 30 m over bunden.
I Østersøen findes de højeste klorofylkoncentrationer i de kystnære områder, og de laveste
koncentrationer findes i Østersøen omkring Bornholm og i det sydlige Øresund/Køge Bugt. I
modsætning til i Nordsøen, så er der en større forekomst af cyanobakterier pga. en lavere salinitet i Østersøen. Sammensætningen af vandloppesamfundet i Østersøen adskiller sig fra de
andre områder, idet de oceaniske slægter ikke er til stede.
En række fiskearter findes i områderne, men flere fiskebestande er truet og i tilbagegang så
som torsken. Endvidere findes en stor bestand af gråsæl i den indre Østersø, hvoraf en mindre andel optræder i farvandet omkring Bornholm. Bestanden af marsvin, som findes i Østersøen, er kritisk truet. Undersøgelser viser, at arten yngler i svensk farvand, men den forventes
særligt at opholde sig i farvandet omkring Bornholm i vinterhalvåret. Der findes flere fugle i
Østersøen. I den danske del er havlit den hyppigst forekommende fugleart. Havlit forekommer
i området primært på Rønne Banke og Adler Grund, og anvender overvejende området som
overvintringsområde, i mindre grad som rasteområde på træk.
4.1.3
Farvandenes pelagiske habitater
Pelagiske habitater er en fælles betegnelse for økosystemer i de frie vandmasser mellem havoverfladen og bunden. Systemerne er drevet af energi fra solen som fytoplankton, der hovedsageligt er autotrofe éncellede organismer, kan udnytte. De omdanner lysenergi til biomasse
gennem fotosyntese ved brug af opløste næringsstoffer i vandet. Heterotrofe organismer fx
heterotrofe nanoflagellater, vandlopper eller fiskelarver græsser de autotrofe organismer og
dermed transporteres energi og biomasse videre op i fødenettet 23. Det organiske stof, der tabes undervejs, transporteres via det, der kaldes, den mikrobielle løkke, som består af de mindste organismer (bakterier, flagellater, ciliater mv.), tilbage til fødenettet.
Dette system er grundlaget for de pelagiske habitater i alle danske farvande, men kompleksiteten og antallet af involverede arter varierer geografisk og er afhængig af flere faktorer, herunder salinitet og lagdeling af vandsøjlen. Lagdeling er en vigtig faktor for udvikling og tilstand
af marine økosystemer, hvor vandsøjlen er delt i to eller flere lag som følge af forskelle i temperatur eller salinitet. I danske farvande er det sæsonbestemt, hvor de øverste vandlag opvarmes af solen i foråret og dermed bliver lettere end køligere bundvand og en lagdeling formes,
der forstærkes i løbet af sæsonen med skarpe forskelle i vandlagenes densitet, salinitet og
temperatur 24. Dyr og organisk materiale kan passere mellem lagene i modsætning til næringsstoffer og ilt. Biologiske og kemiske processer kan ændre forhold i vandlagene, så længe de
er adskilte. Planktonsystemet af autotrofe og heterotrofe organismer er fødegrundlag for en
lang række større organismer i de pelagiske habitater.
Fisk som sild, brisling, makrel og yngel af flere senere bundlevende fiskearter lever af plankton, mens de selv er føde for marine pattedyr og havfugle. Koblingen mellem pelagiske og
bentiske habitater, hvor den pelagiske algebiomasse omsættes af bentiske filtratorer (blandt
andet muslinger, blødkoraller, svampe, bløddyr og ledorme) er stærkest i lavvandede områder, men findes også i de mere åbne vandområder.

23

Nielsen, T.G. & Hansen, P.J. (1999). Dyreplankton i danske farvande. TEMA-rapport fra DMU no. 28

Bendtsen, J., Christiansen, T., Gustafsson, K. & Fenchel, T. (Ed.) (2006). Havets fysiske forhold. In T.
Fenchel (Ed.), Naturen i Danmark: Havet (pp. 49-68). Gyldendal.
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4.2

Områdebeskrivelser

I forbindelse med forberedelse af udkast til udpegningen af nye beskyttede havstrategiområder blev der i 2017 udført en analyse 25 af det eksisterende netværk af beskyttede områder i
Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm. Analysen blev udarbejdet af et konsortium af
DTU, DCE, GEUS og DHI, som identificerede en række arter og naturtyper, der ikke er beskyttet i det eksisterende netværk beskyttede områder i hhv. Nordsøen og Østersøen omkring
Bornholm. På den baggrund har Miljøministeriet identificeret arter og naturtyper som så vidt
muligt er blevet prioriteret med henblik på at forbedre netværket af beskyttede havområder.
DCE og DTU Aqua har på den baggrund udarbejdet en videnskabelig rapport om placeringen
af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm 26,
som har indgået i forberedelse af udkast til udpegningen af nye beskyttede havstrategiområder.
Tabel 4.1. Prioriterede arter og naturtyper i Nordsøen/Skagerrak og Østersøen omkring
Bornholm. Grundet mangel på data for flere rødlistede arter er der fokuseret på en udpegning af deres levesteder med formodning om, at hvis naturlige levesteder beskyttes gives
bedre vilkår for arten. Beskyttelse af fugle er kørt i særskilt proces med udpegning af nye
marine fuglebeskyttelsesområder.
Prioriterede arter og naturtyper for Nordsøen og

Prioriterede arter og naturtyper for Østersøen

Skagerrak:
•
Bentiske naturtyper med sandede eller mudrede sedimenter (klassificeret efter EUNIS
systemet)
o
Offshore circalittoral groft (coarse)
sediment
o
Offshore circalittoral mudder
(mud)
o
Offshore circalittoral sand
o
Øvre bathyal sediment
•
Pelagiske habitater, særligt fronter og upwellingszoner
•
Dybe sandbanker
•
OSPAR rødlistede arter/habitater:
o
Molboøsters (Arctica Islandica)
o
Søfjer og gravende megafauna
o
Sabellaria spinulosa rev
o
Rev af blåmusling
o
Rev af hestemusling
o
Marsvin
o
Ride
o
En række rokker og hajer så som
sildehaj, pighaj, brugde, havengel,
skade og sømrokke
•
Fuglearter: alk, lomvie, havlit, mallemuk,
storkjove, rødstrubet lom, krikand, troldand,
toppet lappe- dykker.
•
Delfinen hvidnæse og vågehval.

omkring Bornholm:
•
Bentiske naturtyper (klassificeret efter EUNIS systemet):
o
Infralittoral sten og biogene rev
o
Infralittoral sand
o
Circalittoral mudder
o
Offshore circalittoral blandet sediment
o
Offshore circalittoral mudder
o
Offshore circalittoral sand
•
Pelagiske habitater herunder fronter og
upwellingszoner
•
Sandbanker
•
HELCOM rødlistede arter/habitater:
o
Stor østersømusling
o
Afotisk mudderbund domineret af
astarte
o
Afotisk pelagisk habitat under
springlaget
o
Marsvin
o
Havlit, gråstrubet lappedykker,
ride og fløjlsand
o
Torsk
•
Ålegræsområder

I det følgende beskrives de 13 havstrategiområder, herunder beliggenhed og eksisterende viden om den marine natur i områderne med særligt fokus på havbunden. De marine bundhabitattyper kategoriseres i havstrategidirektivet som Broad Habitat Types (Figur 4.1), baseret på
lystilgængelighed og dybde. Mere information om bundhabitattyperne og de samfund, der
Analyse af de det eksisterende netværk af beskyttede havområder i Nordsøen og Østersøen omkring
Bornholm (del 1 og del 2).
Del 1: https://orbit.dtu.dk/files/142652156/Publishers_version.pdf
Del 2: https://pure.au.dk/portal/files/121030121/325_2017_Analysis_of_marine_protected_areas_part2.pdf

25

Rapport om Identifikation af mulig beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring
Bornholm (2019). https://dce2.au.dk/pub/SR362.pdf
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knytter sig dertil, er beskrevet i tabel 4.2. Naturværdier i områderne beskrives i muligt omfang,
men datagrundlaget for naturværdier varierer for de enkelte områder.

Figur 4.1. Kort med oversigt over bundhabitattyper (Broad Scale Habitat types) i de danske
havområder.
De mest almindelige bundhabitattyper for Nordsøen og Østersøen kan opdeles efter lystilgængelighed og følger seks dybdegrupper (stigende dybde):
Littoralzonen, som er tidevandszonen.
Infralittoralzonen, der er konstant under vand med tilstrækkelig lysnedtrængning til, at vegetation som ålegræs og grønne makroalger kan leve der. Habitattyperne er domineret af makroalger.
Circalittoralzonen med svag lystilførsel, faunadomineret dog med bevoksninger af rød- og
brunalger.
Offshore circalittoralzonen er den nederste del af den circalittorale zone uden lys til vegetation.
Øverste og nederste bathyalzone er kontinentalskråningen, der i danske havområder kun
findes i det nordligste Skagerrak.
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Tabel 4.2 Karakteristika for prioriterede og andre bundhabitattyper i de beskyttede områder i
Nordsøen og Østersøen.
Nordsøen
Offshore Circalittoralt mudder

Offshore Circalittoral groft sediment

Offshore circalittoralt sand

Offshore circalittoralt mudder er i zoner dybere end 50-70 m og er
mudder eller sandet mudder. Her lever et bredt spænd af bundfauna
afhængig af bundens indhold af silt/ler og organisk stof. Bundfaunasamfund er typisk domineret af børsteorm og ofte med store tætheder
af muslinger, pighuder og foraminiferer.
Groft sediment i den circalittorale zone (generelt dybere end 15-20 m)
inkluderer groft sand, grus, ral og mindre sten, der er påvirkelige af tidevands- og bølgebevægelser. Habitattypen har lavt siltindhold og
mangler typisk makrovegetation på grund af områdets dynamiske karakter. Faunaen er ofte domineret af nedgravede muslinger
Offshore circalittorale områder med fint sand eller mudret sand. Typisk
mere stabile områder I forhold til fysiske forstyrrelser og karakteriseret
ved artsrige samfund med børsteorme, krebsdyr, muslinger og pighuder.

Circalittoralt sand

Circalittoral sand er typisk områder med rent sand med mindre end 5%
silt/ler på dybder fra 15-20 m. Habitattypen er generelt mere stabil i
forhold til fysiske forhold end tilsvarende områder på lavere vand og
derfor ofte mere artsrig. Typiske faunagrupper inkluderer arter af børsteorme, bløddyr og krebsdyr

Øvre bathyal sediment

Øvre bathyal sediment. Typisk infauna er diverse samfund af børsteorme. Der kan også forekomme samfund med arter af opretstående filtrerende organismer som glassvampe, søfjer og blødkoraller

Offshore circalittoralt blandet
sediment

Offshore circalittorale områder med blandet sediment af sand og mudder blandet med grus, ral, sten og skaller. Områderne er typisk meget
artsrige på grund af den heterogene bundtype især med infauna-arter
af børsteorme og muslinger. Biogene rev af hestemusling (Modiolus
modiolus) kan dannes i dette bundtypehabitat

Circalittoral blandet sediment

Blandet (heterogent) sediment i den circalittorale zone inkluderer mere
eller mindre blandede mudrede grusbanker med skaller, småsten og
grus i eller på overfladen. Habitattypen er mere variabel i struktur og
deraf følger også en mere variabel og artsrig fauna med en bred vifte
af arter af børsteorme, bløddyr, pighuder og nældedyr. I områder med
mere hårdt substrat som skaller og sten er der typisk også en større
repræsentation af epifauna, såsom hydroider og blødkoraller

Østersøen
Infralittoral sten og biogene
rev

Offshore circalittoral sand

Infralittoral sand

Infralittoral sten og biogene rev. Bundtype i den fotiske zone med >90
% dækning af klipper eller sten >63 mm i diameter og/eller hårdt ler.
Findes i alle salinitetsregimer i Østersøen, typisk i eksponerede områder. Arter inkluderer epifytiske alger, invertebrater eller evt. muslingebanker med <10% algedækning.
Offshore circalittoral sand. Bundtype i den afotiske zone under springlag med mindst 90 % sanddække med kornstørrelser 0,063–2 mm og
<20 % silt. Findes overalt i Østersøen.
Infralittoral sand. Samme som ovenfor men i den fotiske zone. Karakteristiske arter inkluderer frøplanter og kransalger.
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Offshore circalittoral mudder

Offshore bundtype i den afotiske zone og under springlag med >90%
dækning af mudret sediment. Mindst 20 % mudder/silt/ler med kornstørrelse <63 µm. Karakteristiske arter inkluderer Østersømusling Limecola balthica (Macoma balthica) og børsteorm af slægten Marenzelleria spp.

Circalittoral mudder
Offshore circalittoral blandet
sediment

Circalittoral mudder. Samme som ovenfor i den circalittorale zone
Offshore bundtype i den afotiske zone og under springlag med <90%
dækning af en bestemt sedimenttype. Blandet sediment kan bestå af
alle blandingsforhold mellem bløde, mobile og hårde, immobile substrater.

4.2.1
Område A
Området ligger vest for Esbjerg og er på ca. 2.970 km2 med varierende dybder i området. Området er domineret af bundhabitattyperne circalittoralt sand og circalittoralt groft sediment
(Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Halvdelen af arealet er på dybder større end 20 m og
med varierende kornstørrelser. Størstedelen af området er udpeget til at være strengt beskyttet.
Området omfatter det udpegede Natura 2000 område bestående af habitatområde nr. 255
Sydlige Nordsø og fuglebeskyttelsesområde nr. 113 Sydlige Nordsø. På habitatområdets udpegningsgrundlag er den marine naturtype sandbanker og havpattedyrearterne marsvin, spættet sæl og gråsæl. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er arten rødstrubet
lom 27 (Miljøstyrelsen, 2020).
Sandbanker består af sand med varierende kornstørrelse og med indslag af mere blandet sediment, små og større sten. Naturtypen er domineret af infauna-arter, herunder havbørsteorme, muslinger (blandt andet molboøsters) og pighuder (søstjerner, slangestjerner og søpindsvin), hvilket er underbygget af observerede arter i området (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) fra kortlægninger 28 (GEUS og Orbicon, 2019). Nyeste kortlægningsdata indikerer en
mere homogen bundtype over det meste af området. Området ligger i frontzoner med høj pelagisk produktion, og marsvin forekommer ofte i området. De mange arter og den høje produktivitet danner fødegrundlag for fisk, både pelagiske arter som torsk og demersale arter som
rødspætte og flere andre arter af fladfisk.
De to arter af sæler anvender området til fødesøgning efter fisk, blæksprutter og krebsdyr. Individer af spættet sæl tilhører Vadehavsbestanden, som er vurderet til at være i gunstig bevaringsstatus, mens gråsæler i området er en del af Nordsøbestanden, hvoraf den danske del
udgør ca. 500 individer. Den er vurderet til at være i stærk ugunstig bevaringsstatus13 (Miljøstyrelsen, 2020). Området er vurderet til at have en høj betydning for marsvin året rundt 29
(Sveegaard, Nabe-Nielsen, & Teilmann, 2018). Rødstrubet lom anvender området som rasteplads som trækfugl, primært i perioden marts-maj, inden arten trækker mod arktiske egne,
hvor de yngler13 (Miljøstyrelsen, 2020). Rødstrubet lom er en dykkende fugl, der næsten udelukkende lever af fisk som små torsk, sild og brisling 30 (Meltofte & Fjeldså, 2002).

Miljøstyrelsen (2020) Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 Sydlige Nordsø. Natura 2000-område nr.
246, Habitatområde H255, Fuglebeskyttelsesområde F113.

27

GEUS & Orbicon (2019) Kortlægning af Natura 2000-områder. Marin kortlægning i Sakgerrak og Nordsøen 2017-2018. Miljøstyrelsen

28

Sveegaard, S., Nabe-Nielsen, J., Teilmann, J. (2018) Marsvins udbredelse og status for de marine habitatområder i danske farvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

29

30

Meltofte, H., Fjeldså, J (2002) Fuglene i Danmark. Gyldendal

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 23

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Figur 4.2. Bundhabitattyper og bundfauna i område A i Nordsøen. De tre offshore circalittorale
sedimenttyper, som er angivet på kortet findes ikke i området, men er fejl i kortlægningsdata.

Figur 4.3. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, garn og ruser/tejner.

Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019 med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019 med pelagiske trawl, garn og ruser/tejner. ses fiskeriet fordelt på danske fartøjer i perioden
Området er udsat for et intensivt fiskeri. I Figur 4.3.

2015-2019 i området. Det viser, at området er påvirket af fiskeri både med bundslæbende redskaber og pelagiske redskaber. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019
gennemsnitlig 2,8 mio. kr. pr. år.

Nord for området er der flere havvindmølleparker og olie- og gasledninger, der transporterer
produktion fra de danske olie- gasfelter til land. Nordøst for området er der eksisterende fællesområder for indvinding af råstoffer samt en klapplads. Der er ingen klappladser i selve området. I området findes kortlagte råstofressourcer.
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Hele området er identificeret som et IBA-område (Important Bird Areas). Området forventes at
overlappe med flere sejladskorridorer i forslag til havplanen, men ikke med yderligere arealreservationer.
4.2.2
Område B
Området ligger vest for Thyborøn og er på ca. 287 km2 med varierende dybder (23-43 m) i området. 78 km2 af området udpeges som strengt beskyttet (Figur 4.4.

Bundhabitattyper og

bundfauna i område B i Nordsøen). Området er domineret af bundhabitattyperne, circalittoralt groft sediment, circalittoralt blandet sediment og circalittoralt sand (Tabel 4.1). Det
strengt beskyttede område er identisk med Natura 2000-område nr. 256 Thyborøn stenvolde.
Området er karakteriseret ved lange, smalle stenrygge (svarende til circalittoralt blandet sediment på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.4.4), der rejser sig op til 8 meter over havbunden
med en mangfoldighed af fauna bestående af både stationære og mobile dyr kendetegnende
for rev. På grund af vanddybden ligger revene uden for den fotiske zone, derfor er revene i
området helt uden vegetation, mens dyrelivet er artsrigt.
Artssammensætningen og de dominerende arter er forskellig på de forskellige revområder,
men overordnet set er særligt dødningehånd, bladmosdyr, polypdyr talrige med observationer
af arter af slangestjerner, pigget og alm søstjerne, sort hummer, stort søpindsvin, kolonidannende polypdyr og taskekrabbe samt fiskene kutlinger, havkarusser, torsk og rødspætte 31 32
(GEUS og DCE, 2015) (Naturstyrelsen, 2014).
Området er i et pelagisk højproduktivt område med observationer af flere arter af havfugle, og
derudover forekommer marsvin og vågehval i området.

Figur 4.4. Bundhabitattyper og bundfauna i område B i Nordsøen

31

GEUS og DCE (2015) Marin habitatkortlægning i Skagerrak og Nordsøen 2015. Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen (2014) Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 rev. for Thyborøn Stenvolde Natura 2000område nr. 247 Habitatområde H256. Naturstyrelsen.

32

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 25

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

Området er udsat for et intensivt fiskeri. Særligt i 2019 var der et intenst fiskeri af danske fartøjer, og den sydlige del af området har været fisket jævnligt af udenlandske fartøjer i perioden
2015-2019, med både bundslæbende redskaber og pelagiske redskaber som vist i Figur

4.54.5.

Figur 4.5. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, stående garn og ruser/tejner.pelagiske redskaber.
Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019 gennemsnitlig 0,7 mio. kr. pr. år.
Heraf er landingsværdien i kerneområdet 0,3 mio. kr.
I kort afstand lige øst for området er et råstofindvindingsområde, udlagt som bygherreområde
for Kystdirektoratet. Der er et lille overlap mellem den sydøstlige kant af området og en kortlægning af en betydelig sandressource på 300 mio. m3 med relativt høj kortlægningssikkerhed.
Kvaliteten af disse kortlagte sandressourcer er ukendt. Der er derudover kortlagt øvrige sandressourcer omkring området.
Området overlapper med en sejladskorridor i forslag til havplanen, men ikke med yderligere
arealreservationer.
4.2.3
Område C
Området ligger nordvest for Hanstholm og er på 108 km2 med dybder på 30-45 m i området.
Hele området udpeges som strengt beskyttet (Figur 4.4. Bundhabitattyper og bundfauna i område B i Nordsøen). Området er domineret af bundhabitattyperne circalittoralt sand. Endvidere
findes mindre områder med offshore circalittoralt sand og circalittoralt blandet sediment.
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Figur 4.6. Bundhabitattyper og bundfauna i område C i Nordsøen.
Området ligger inden for fuglebeskyttelsesområde Skagerrak (F126) i Natura 2000-område
Skagens Gren og Skagerrak. Der findes ikke artsdata indhentet i dette område, men sandbunden, som findes i området er typisk forskellige typer af muslinger og havbørsteorme begravet i
sandet. De kan endvidere være hjemsted for fiskearter. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget
for mallemuk og storkjove. Området ligger inden for den del af Skagerrak, hvor der registreret
væsentlige koncentrationer af alk, lomvig og mallemuk som søger føde i vandsøjlen og nær
overfladen. Hele området er identificeret som et EBSA-område (Ecologically or Biologically
Significant Areas) og IBA-område (Important Bird Areas).
Området er udsat for et en del fiskeri med bundtrawl i 2019-2020, som vist i Figur 4.54.7. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2019-2020 gennemsnitlig 0,7 mio. kr. pr. år. Området ligger inden for en forventet sejladskorridor i forslag til havplanen.

Figur 4.7. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl og garn.
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4.2.4
Område D
Området ligger nord for Skagens Gren på grænsen til Kattegat. Området er på 41 km2. Området ligger på kontinentalskråning med vanddybderne mellem 155 m og 215 m. Hele området
udpeges som strengt beskyttet. Området ligger inden for Natura 2000-området Skagens gren
og Skagerrak, og overlapper både med fuglebeskyttelsesområde Skagerrak og habitatområdet
Skagens Gren og Skagerrak udpeget for marsvin og sandbanker. Området består af den prioriterede naturtype offshore circalittoral mudder (Figur 4.8).

Figur 4.8. Bundhabitattyper og bundfauna i område D i Nordsøen
Der findes ikke artsdata indhentet inden for dette område, men på den tilsvarende omliggende
dyb mudderbund findes søfjer, søstrå mv. Område D ligger som nævnt inden for fuglebeskyttelsesområdet Skagerrak. På baggrund af fugletællinger i Skagerrak er der inden i området
modelleret høje koncentrationer af mallemuk, og der er registreret storkjove. Hele området er
identificeret som et EBSA-område (Ecologically or Biologically Significant Areas) og IBA-område (Important Bird Areas).
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Figur 4.9. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, der er ikke registreret garnfiskeri i området.
Der fiskes med bundtrawl i området, og omkring området er der intensivt fiskeri. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2019-2020 gennemsnitligt 0,5 mio kr (se figur 4.9). der er
delvis overlap med sejlkorridorer i området.
4.2.5
Område E
Området ligger i den nordligste spids af Danmarks eksklusive økonomiske zone (EEZ).
Området overlapper med hjørnet af fuglebeskyttelsesområdet Skagerrak i Natura 2000området Skagens Gren og Skagerrak. Området er på 131 km2, og ligger på de dybeste
vanddybder i dansk farvand (356-500m). Hele området består af naturtypen øvre bathyal
sediment, som ikke findes andre steder i dansk farvand (Figur 4.10)

Figur 4.10. Bundhabitattyper og bundfauna i område E i Nordsøen
Hele området udpeges som strengt beskyttet område. Typisk fauna på den type af bundhabitater med mudder og sand er diverse samfund af infauna domineret af børsteorme. Der kan
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også forekomme samfund med arter af opretstående filtrerende organismer som glassvampe,
søfjer og blødkoraller. Området har få forekomster af havpattedyr.
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.11 viser fiskeriintensiteten i området. Det består af et forholdsvist intensivt fiskeri med bundslæbende redskaber foretaget af danske fartøjer. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2019-2020 gennemsnitlig 0,4 mio. kr. pr. år.
Hele området er identificeret som et EBSA-område (Ecologically or Biologically Significant
Areas) og IBA-område (Important Bird Areas). Området overlapper med en forventet sejladskorridor i forslag til havplanen men ikke med yderligere arealreservationer.

Figur 4.11. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske redskaber og garn, ingen af delene er registreret i området.
4.2.6
Område F
Området ligger langs den danske EEZ grænse vest for Jammerbugt. Områdets areal er på
130 km2, og ligger på dybder mellem 65-90m. Hele området udpeges som strengt beskyttet.
Området overlapper med hjørnet af fuglebeskyttelsesområdet Skagerrak i Natura 2000området Skagens Gren og Skagerrak. Området består af den prioriterede naturtype offshore
circalittoral sand (figur 4.12).
Der er ikke indsamlet biologisk data inden for området, men på den samme naturtype
skrånende dybereliggende sandbund i nærheden findes forskellige arter af sømus og
molboøsters.
Hele området er identificeret som et EBSA-område (Ecologically or Biologically Significant
Areas) og IBA-område (Important Bird Areas). Der er fiskeri i området med både bundslæbende trawl og garn (figur 4.13). Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2019-2020
gennemsnitlig 0,4 mio. kr. pr. år, heraf udgør fiskeri med bundtrawl 0,3 mio kr (Figur 4.13)
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Figur 4.12. Bundhabitattyper og bundfauna i område F i Nordsøen
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Figur 4.13. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl og garn.
4.2.7
Område G
Området er på 1.099 km2 i den vestligste ende af den danske del af Nordsøen vest for Natura
2000-området Jyske Rev på dybder fra 35-58 m. Bundhabitattyperne i området er særligt dybtliggende sand- og mudderbund, men området indeholder også den prioriterede naturtype offshore circalittoral grus, som ikke beskyttes i andre beskyttede områder i Nordsøen, og som
derfor er en vigtig naturtype i området. Derudover er der også stenede naturtyper i området.

Figur 4.14. Bundhabitattyper og bundfauna i område G i Nordsøen.
En ny, endnu ikke offentliggjort kortlægning af dele af Nordsøen fra 2021 viser, at området er
meget heterogent, og at det af den årsag har en meget høj biodiversitet, med arter tilknyttet de
forskellige havbundstyper. Centralt i området er et strengt beskyttet område på 426 km2. Området ligger uden for de mest produktive pelagiske zoner, men marsvin og vågehval forekommer i området. Der er få observationer af molboøsters og flere arter af sømus i området.
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Figur 4.15. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl og garn.
Fiskeriet med bundslæbende redskaber er særligt intensivt i de vestlige og sydlige dele af området, mens der er er et intensivt garnfiskeri i den østlige del (
En ny, endnu ikke offentliggjort kortlægning af dele af Nordsøen fra 2021 viser, at området er
meget heterogent, og at det af den årsag har en meget høj biodiversitet, med arter tilknyttet de
forskellige havbundstyper. Centralt i området er et strengt beskyttet område på 426 km2. Området ligger uden for de mest produktive pelagiske zoner, men marsvin og vågehval forekommer i området. Der er få observationer af molboøsters og flere arter af sømus i området.
Figur 4.155). Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019 gennemsnitlig 3,5
mio. kr. pr. år, heraf er landingsværdien for garnfiskeriet i den strengt beskyttede kerne 0,4
mio. kr.
Hele området overlapper med areal til efterforskning og indvinding af olie og gas. Området
overlapper desuden med en sejladskorridor.
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4.2.8
Område H
Området er beliggende i den vestligste spids af den danske del af Nordsøen på et areal på
414 km2 og med dybder på 60-80 m. Området består primært af mudderbund (offshore circalittoralt mudder) og mindre områder med blandet sediment. Der er udpeget en kerne på 259 km2
med streng beskyttelse.

Figur 4.16. Bundhabitattyper og bundfauna i område H i Nordsøen.
I mudderbunden er der registreret forekomster af fauna typisk for habitattypen inklusiv rød
søfjer, molboøsters, nedgravende krebsdyr og flere arter af sømus. Denne dybe mudderbund
med gravende megafauna og søfjer er på OSPARs rødliste. Området har relativt homogen
vandmasser med høj pelagisk produktion, og marsvin og vågehval forekommer i området.

Figur 4.17. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl og garn, ingen af delene er registreret i området.
Der er meget begrænset fiskeriaktivitet i dette område, primært i det nordvestlige område, der
grænser op til den norske EEZ zone.Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 20152019 estimeres til ca. 40.000 kr. pr. år. Hele området overlapper med areal til efterforskning og
indvinding af olie og gas, der også er indmeldt som reservation i forslag til havplanen.
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4.2.9

Område I

Området ligger på den vestlige EEZ grænse vest for Bornholm. Området er 194 km2. Området
udpeges som almindelig beskyttet. Området ligger på dybde mellem 30-60 m. Områdets
havbundstyper er primært den prioriterede naturtype offshore circalittoral blandet sediment og,
derudover findes et areal af den prioriterede naturtyper offshore circalittoral sand.

Figur 4.18. Bundhabitattyper og bundfauna i område I i Østersøen.
Der er kun data fra få biologiske undersøgelser inden i området, som viser en bund af muslinger i sandet. Derudover må stenede områder ligeledes forventes at være dækket af blåmuslinger.

Figur 4.19. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, garn og liner.
Fiskeri i området består primært af bundtrawl og garn fiskeri, samt lidt pelagisk trawl fiskeri. Fiskeriet er for større fortøjer over 12 m med VMS i 2019-2020 opgjort til 4000 kr i gennemsnit
pr år. Men der forekommer fiskeri med små fartøjer i området, garnfiskeri og pelagisk trawl reguleres ikke i området. Figur 4.19 viser fiskeri i området i perioden 2015-19 inkl ais fra mindre
fartøjer.
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4.2.10
Område J
Området ligger sydvest for Bornholm og er på 321 km2. Hele området udpeges som strengt
beskyttet og ligger på dybder fra 15-36 m. Bundhabitattyperne er meget blandede, men domineret af blandet og groft sediment i både den infralittorale og circalittorale zone (Figur 4.20) og
med indslag af sten- og biogene rev.
Området er allerede udpeget som Natura 2000-område (Adler Grund og Rønne Banke, N252)
med stenrev og sandbanker på udpegningsgrundlaget. Området har en høj primærproduktion,
og der er registreret høje tætheder af flere arter af muslinger og torsk. Området er vigtigt som
overvintringsområde for havlit og udgør et vigtigt yngleområde for mange fiskebestande, ligesom det har stor betydning som fødesøgningsområde for østersøpopulationen af marsvin, der
særligt benytter området om vinteren. Bestandsestimatet for den truede østersøpopulation er
500 marsvin. Dette område vurderes at være af betydning for marsvinpopulationen, da habitatområdet er det vigtigste område omkring Bornholm for denne population. Der er særligt om
vinteren observeret en høj tæthed af marsvin.
Stenrevene ligger relativt dybt (14 - 30 m) og domineres af blåmuslinger, der flere steder har
100% dækning. Fiskearter på stenrevene inkluderer torsk, skrubber, ål, sild og kutling. Vegetation på de laveste vanddybder er blandt andet buskede rødalger og enkelte individer af sukkertang. Sandbankerne i området er karakteriseret af områder med sandribber med få arter,
fortrinsvist blåmuslinger, pungrejer, skrubber og en del kutlinger. Der er ikke registreret vegetation på bankerne
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Figur 4.20. Bundhabitattyper og bundfauna i område J i Østersøen.

Figur 4.21. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, garn og liner.
Stenrevene i den østlige del af området har været beskyttet mod fiskeri med bundslæbende
redskaber siden 2017. På sandbankerne er der et mindre garnfiskeri. Der foregår også i mindre omfang fiskeri med bundtrawl i områder med sandbund fra danske fartøjer.
Størstedelen af området er identificeret som et IBA-område (Important Bird Areas). Og overlapper med det nyudpegede fuglebeskyttelsesområde Rønne Banke, som er udpeget for at
beskytte havlit, som fouragerer på blåmuslinger på revet og andre bunddyr.
Området overlapper med en sejladskorridor i forslag til havplanen, men ikke med yderligere
arealreservationer. I området findes kortlagte råstofressourcer.
Der findes kun et begræsnet fiskeri i området. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden
2015-2019 gennemsnitlig 60.000 kr. pr. år.
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4.2.11
Område K
Området ligger syd for Bornholm på dybder fra 21-51 m og er på 206 km2 med en kerne af
strengt beskyttet område på 84 km2. Bundhabitattyperne består af sandbund og blandet sediment i den circalittorale og offshore circalittorale zone (Figur 4.22). Området ligger i en pelagisk frontzone med høj primærproduktion og høje tætheder af torsk. Marsvin ses i området,
der også er vigtigt for havlit.

Figur 4.22. Bundhabitattyper og bundfauna i område K i Østersøen.

Figur 4.23. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, garn og liner.
Bunddyr i området udgøres af de arter, der er typiske for habitattyperne i Østersøen, Østersømusling (Macoma balthica) og børsteorm af slægten Marenzellaria, men også samfund karakteriseret af dyndsnegle, børsteorm og hjertemuslinger (Hydrobiidae, Pygospio elegans,
Cerastoderma glaucum).
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Området har ikke været intensivt fisket de seneste år fra danske fiskefartøjer, men der er i
mindre omfang trawlfiskeri, både pelagisk og bundslæbende af udenlandske fartøjer i hele området i perioden 2015-2019.
Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019 gennemsnitlig 45.000 kr. pr. år.
Halvdelen af området er identificeret som et IBA-område (Important Bird Areas). Området
overlapper med en sejladskorridor i forslag til havplanen men ikke med yderligere arealreservationer.
4.2.12
Område L
Området ligger sydøst for Bornholm langs grænsen af Danmarks EEZ zone. Området er på
dybder fra 52-67 m og strækker sig over 263 km2 med en kerne af strengt beskyttet område på
130 km2.
Områdets bundhabitattyper består af sand, mudder og blandet sediment i den offshore circalittorale zone med mulighed for tilstedeværelse af disse typers faunasamfund (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Flere invertebrate organismer på HELCOMs rødliste er rapporteret
tilstedeværende i området såsom Monoporeia affinis, Pontoporeia femorata og Saduria entomon. Mudderbund i den afotiske zone, som der findes i dette område, er egnet biotop for
Astarte samfund, der er registreret på HELCOMs rødliste som truet biotop, primært på grund
af eutrofiering og ledsagende iltsvind.
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Figur 4.24. Bundhabitattyper og bundfauna i område L i Østersøen.

Figur 4.25. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl.
Danske fiskere har tidligere haft et intensivt fiskeri i dette område, men aktiviteten er faldet
markant de seneste par år. Udenlandske fartøjer har fisket i området i perioden 2015-2019
med trawlredskaber, både pelagisk og bundfiskeri. Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019 gennemsnitlig 0,3 mio. kr. pr. år. Området overlapper med en sejladskorridor.
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4.2.13
Område M (Navneforslag: MSFD Ertholme grund)
Området ligger nordøst for Bornholm og inkluderer i det nordvestlige hjørne delvist Natura
2000-området Ertholmene (N189) med rev, gråsæl, lomvie og alk på udpegningsgrundlaget.
Områdets areal er på ca. 403 km2 på dybder fra 32-102 m. En central zone på 121 km2 er
strengt beskyttet med dybder fra 44-52 m. Længst fra Bornholms kyst mod nord er offshore
circalittoralt mudder den dominerende bundhabitattype, mens blandet sediment og sand dominerer i den circalittorale zone centralt (strengt beskyttede zone) og tættest på kysten. Området
ligger i en pelagisk frontzone med høj primærproduktion og høje tætheder af fisk, blandt andet
torsk. Marsvin ses i området.

Figur 4.26. Bundhabitattyper og bundfauna i område M i Østersøen.

Figur 4.27. Registreret fiskeri i området. Venstre: Fiskeri udført af danske fartøjer i 2015-2019
med bundslæbende redskaber. Højre: Fiskeri udført af danske fartøjer i perioden 2015-2019
med pelagiske trawl, garn og liner.
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Området med mudderbund kan danne biotop for Astarte samfund, der er registreret på HELCOMs rødliste som truet biotop, primært på grund af eutrofiering og ledsagende iltsvind.
Danske fiskefartøjer har i begrænset omfang fisket i området i 2018 og 2019, undtaget i den
centrale del. Fiskeri fra udenlandske fartøjer foregår i den centrale del og i den nordlige del af
området primært med pelagiske trawlredskaber.
Landingsværdien for dansk fiskeri var i perioden 2015-2019 gennemsnitlig 0,2 mio. kr. pr. år,
heraf er landingsværdien i det strengt beskyttede kerneområde 0,1 mio. kr.
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5. Miljøpåvirkninger

Dette afsnit indeholder en gennemgang af påvirkninger generelt på havmiljøet fra en række
aktiviteter i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm. I afsnit 5.1 gennemgås fysiske forstyrrelser, herunder fiskeri, etablering af havvind og energiøer, olie- og gasaktiviteter, råstofindvinding, klapning, akvakultur (herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg), CO2 lagring, seismiske undersøgelser, transportinfrastruktur (broer, tunneller mv.), anlæg af nye ledninger, rør
og kabler mv. samt sejlads og søtransport. Anden forstyrrelse, herunder eutrofiering og miljøfarlige stoffer, gennemgås i afsnit 5.2.

5.1

Fysiske forstyrrelser

5.1.1
Fiskeri (både erhvervsfiskeri og fritids-/rekreativt fiskeri)
Havbunden har historisk været påvirket af menneskelige faktorer som eksempelvis fiskeri. Når
der slæbes henover havbunden med bundslæbende redskaber, har det en negativ påvirkning
på levevilkårene for mange bundlevende arter, herunder især de arter, som er sårbare overfor
fysisk påvirkning som eksempelvis hestemuslinger, haploops, havsvampe og søfjer. Fiskeri
med bundslæbende redskaber (såsom bomtrawl, bundtrawl og snurrevod) 33 medfører således
en væsentlig forstyrrelse af havbunden i de områder, hvor aktiviteten finder sted. Derudover
medfører redskaberne en resuspension/ophvirvling af havbundsmateriale, og kan særligt i
visse områder frigive næringsstoffer fra havbunden og dermed bidrage til eutrofiering og i værste fald iltsvind (særligt i Østersøen). Fiskeri med bundslæbende redskaber har en væsentlig
indvirkning på mulighederne for at opnå god miljøtilstand ift. flere af deskriptorerne i Danmarks
havstrategi, herunder biodiversitet, erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande, havets fødenet
og havbundens integritet.
Fiskeri med trawl i vandsøjlen (pelagisk trawl og flydetrawl) forstyrrer den pelagiske zone og
medfører en negativ påvirkning på fiskebestande i vandsøjlen gennem udtag af individer og på
fødesøgningsmulighederne for de arter, der søger føde i vandsøjlen. Derudover kan aktiviteten medføre bifangst for arter i vandsøjlen, såsom fugle, pattedyr og visse hajer.
Fiskeri med passive redskaber (garn, ruser og tejner) har en mere lokal bundpåvirkning hvis
de står på bunden, og kan medføre bifangst af havpattedyr og fugle.
5.1.2
Havvind og energiøer
Etablering af havvind kan medføre et lokalt tab af havbund, der hvor møllerne etableres. Derudover kan aktiviteten være forbundet med væsentlig støj og forstyrrelse, som både kan påvirke havpattedyr og fisk. Konstruktionen ændrer endvidere hydrografien, herunder ændrede
strømforhold, i området. Møllefundamenterne vil ofte blive støttet af sten, og dermed kan etableringen af møller medfører en revdannelse til fordel for revtilknyttede arter fx fisk. Dette sker
dog på bekostning af en eksisterende havbund fx en sandbund, som går tabt, og dermed tabes også levestedet for de arter, der er tilknyttet denne bundtype. Samtidig sker en forstyrrelse
af havbunden og ophvirvling af sediment.
Med en politisk aftale for energiøen i Nordsøen er der opnået enighed om, at energiøen bliver
en kunstigt anlagt inddæmmet ø med tilknytning af fx havvindmøller. Ud over effekterne af
havvindmølleparken forventes etableringen af en energiø at medføre tab af havbund og forstyrrelser inkl. støj. Endvidere medfører en kunstig ø en påvirkning af områdets hydrografiske
forhold.
Gislason, H., Dalskov, J., Dinesen, G. E., Egekvist, J., Eigaard, O., Jepsen, N., Larsen, F., Poulsen, L.
K., Sørensen, T. K. & Hoffmann, E. (2014) Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri.
DTU Aqua-rapport nr. 279-2014. Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet.
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5.1.3
Olie- og gasaktiviteter
Olie/gas aktiviteter inkluderer flere faser, herunder efterforskning, anlæg, drift og afvikling. Efterforskningsfasen består typisk af både geofysiske undersøgelser og dybdeboringer, hvor der
ved de geofysiske undersøgelser typisk anvendes seismik. De seismiske undersøgelser er forbundet med væsentlige støjende påvirkninger, der kan være skadelige for havpattedyr, fugle
og fisk såvel som andre marine arter, men forsøges minimeres vha. afværgeforanstaltninger.
Boringer og nedramning ifm. etablering af anlæg/platforme medfører støj, vibrationer og lokalt
tab af havbunden og kan medføre risiko for udledning af kemikalier til havmiljøet. Etablering af
konstruktioner vil ændre de hydrografiske forhold, herunder strømforhold, lokalt i området. Den
almindelige drift kan medføre støj i mindre grad, oliespild og udledning af kemikalier, som kan
påvirke havmiljøet og kan forstyrre havpattedyr og fugle. Afvikling af anlæg medfører forstyrrelse af havbunden midlertidigt, hvilket kan forstyrre nogle arter samt kan være forbundet med
støj og risiko for udslip af kemikalier, der påvirker havbunden og vandsøjlen.
5.1.4
Råstofindvinding
Råstofindvinding medfører tab af havbunden i det område, hvor der indvindes uanset indvindingsmetoder. Under råstofindvinding suges eller graves sediment op, og samtidig fjernes områdets flora og fauna. Endvidere sker en sortering af indvundet materiale, som medfører at tilbageværende havbund vil have en anderledes substratsammensætning end den oprindelige.
Råstofindvindingen har således en væsentlig negativ påvirkning af havnaturen lokalt. Ud over
den lokale påvirkning af områdets flora og fauna inden for det pågældende område, vil aktiviteten også medføre en forringelse af fødegrundlaget for de marine arter, herunder fisk, der
normalt vil søge føde i det berørte område. Endelig medfører aktiviteten en øget resuspension
af materiale, som påvirker de omliggende områder dels ved en reduktion af sigtbarheden og
evt. ophvirvling af næringsstoffer mv. fra havbunden til vandsøjlen.
5.1.5
Klapning
Klapning medfører en forstyrrelse af havbunden i det område, hvor der klappes. Klapning kan
have skadelige effekter på miljøet af flere årsager. Organismer, som lever på havbunden på
klappladserne, risikerer at kvæles ved tildækning, og der er en risiko for midlertidigt iltsvind i
nærområdet, når der klappes materiale med et højt indhold af organiske stoffer. Klapning kan
desuden bidrage til en spredning af miljøfarlige stoffer, da der ofte er højere koncentrationer af
miljøfarlige stoffer i klapmateriale fra havne og sejlrender, end der er i det omgivende miljø.
Derudover medfører aktiviteten en øget resuspension af materiale, som kan påvirke de omkringliggende områder og reducere sigtbarheden.
5.1.6
Akvakultur, herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg
Havbrug og muslingebrug og lign. akvakultur forstyrrer havbunden og evt. vandsøjlen gennem
nedfald af organisk materiale, hvormed der tilføres næringsstoffer. Endvidere medfører akvakultur skyggeeffekter, der også påvirker havbunden, vandsøjlen og deres arter, ligesom tilførsel er næringsstoffer gør. Ydermere tilføres det omkringliggende miljø rester af medicin og
hjælpestoffer fra medicinering af fisk og imprægnerede net. Muslinge- og tanganlæg drives
ved opsamling af den naturlige forekommende yngel i vandet. Desuden anvendes der ikke
hverken medicin eller andre hjælpestoffer i skaldyrsopdræt. Skaldyrsopdræt har også en
række positive effekter, primært immobilisering og fjernelse af næringsstoffer. Herudover bidrager muslingeanlæg med en øget filtration af vandet og dermed klarere vand, hvilket er til
gavn for bundplanter såsom ålegræs og makroalger.
5.1.7
CO2-lagring
Ift. CO2-lagring i undergrunden under havbunden er vidensgrundlaget endnu meget spinkelt i
forhold til de miljømæssige konsekvenser. Det er derfor uklart, hvilken forstyrrelse og påvirkning af havet, havbunden og arter, CO2-lagringen kan medføre. I forbindelse med undersøgelse og anlægsfasen for CO2-lagring kan der forventes betydelige seismiske undersøgelser,
som medfører væsentlige støjgener, til kortlægning af dybere geologiske formationer, etable-

44 Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

ring af boringer, moniteringsprogram, injektion af CO2, transport af CO2 i rørledning. Disse aktiviteter kan påvirke havpattedyr, fugle og evt. andre arter negativt. Derudover vil der i forbindelse med anlæg ske et tab af havbund i forbindelse med boringen. I driftsfasen forventes påvirkningen primært at bestå af støj fra løbende seismiske undersøgelser.
5.1.8
Seismiske undersøgelser
Seismik findes i forskellige niveauer, men samlet set medfører de væsentlige støjgener, der
kan påvirke havpattedyr, fisk med videre. Generne kan i sig selv være kortvarige, men koblet
med andre støjende forstyrrelser i vandmiljøet kan støjgener medføre en væsentlig påvirkning
af arter i et område. Seismiske undersøgelser ifm. videnskabelig forskning eller forvaltning af
naturbeskyttelse vil fortsat være muligt i de beskyttede områder, ligesom det vil være tilladt
ifm. anlæg og vedligehold er kabler, rør, ledninger mv.
5.1.9

Transportinfrastruktur (faste strukturer såsom broer, tunneller, havneudvidelser mv.)
I forbindelse med anlæg af nye eller udvidelse af eksisterende havneanlæg, broer mv. tabes
en del af havbundsarealet gennem befæstning. Det vil påvirke de arter, der lever på eller nær
havbunden, samt arter, der fouragerer i området. Anlægget vil endvidere medføre ophvirvling
af havbundsmateriale, herunder næringsstoffer og eventuelle miljøfarlige stoffer, til vandsøjlen,
og væsentlige støjgener ift. havpattedyr i forbindelse med fx piloteringer. Etablering af tunneller og lignende, hvor der foretages udgravninger og underboringer vil ligeledes medføre en forstyrrelse eller tab af havbunden samt medføre forstyrrelser for havpattedyr og andre arter.
Vedligehold af havne og adgangsforhold i forbindelse med oprensning af sediment og uddybning af sejlrender og havne medfører ligeledes tab af havbunden og ophvirvling af sediment.
5.1.10
Anlæg af nye ledninger, rør og kabler m.v.
Anlæg af rør, kabler og ledninger påvirker på forskellig vis havbunden afhængigt af type og
metode for lægning. Rør oven på havbunden medfører tab af havbunden, mens nedgravede/nedspulede rør medfører en forstyrrelse af havbunden, som ved rette tildækning kan
genskabes over tid. Endelig kan kabler evt. underskydes ved særligt sårbare naturtyper, hvilket ikke påvirker havbunden. Anlæg af kabler og rør mv. kan uanset metode medføre forstyrrelser i form af støj i området og evt. ophvirvling. Anlæg og vedligeholdelse af kabler, rør, ledninger mv. kan gennemføres i områderne, såfremt der tages hensyn til områdernes naturtyper
og arter.
5.1.11
Sejlads og søtransport
Skibsfart kan påvirke områderne både gennem støj, og afhængigt af dybdeforhold gennem en
forstyrrelse af havbundens naturtyper. Samtidig kan der udledes en række miljøfarlige stoffer
til havmiljøet fra bundmaling, skibes røggasrensningssystemer samt fra andre udledninger.
Disse vil koncentreres omkring sejlrender og havne.

5.2

Anden forstyrrelse

5.2.1
Eutrofiering
Næringsstofbelastning i de danske havområder stammer hovedsageligt fra landbaserede kilder såsom landbrug og spildevandsudledninger og aftager derfor typisk med afstanden til kysten, men kan også stamme fra ophvirvling af næringsrigt sediment. Kilderne til tilførsel af næringsstoffer til et havområde er ikke kun lokale/nationale. Der sker også en grænseoverskridende tilførsel via havstrømme og atmosfæren.
En større grad af eutrofiering skyldes forøget tilførsel af næringsstoffer, som medfører en
større produktion af bl.a. planteplankton i de danske farvande med deraf afledte effekter. De
afledte effekter er indledningsvist en øget biomasse og artsrigdom af bunddyr, og siden hen
en udvikling præget af hyppigere og større opblomstringer af alger, lavere sigtdybde, samt en
større stofomsætning og derved lavere iltniveau i bundvandet. Dette kan medføre en forøget
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hyppighed, varighed, udbredelse og styrke af iltsvind samt fortrængning af vandplanter. Igennem de sidste årtier er næringsstoftilførslen til havet blevet reduceret på grund af en række
forskellige miljøtiltag. Dette har betydet, at iltsvind i de indre danske farvande er blevet reduceret i arealmæssigt omfang.
I Havstrategi II 34 beskrives eutrofieringstilstanden i Østersøen omkring Bornholm som ikkegod. Iltsvind forekommer særligt i den nordøstlige del af området. I de åbne, ikke-kystnære
dele af Skagerrak og Nordsøen vurderes tilstanden ift. eutrofiering som ikke-problematisk,
mens tilstanden i de kystnære dele af Nordsøen og Skagerrak er beskrevet som problematisk
påvirkede af næringsstoffer.
5.2.2
Miljøfarlige stoffer
Miljøfarlige stoffer er syntetiske og ikke-syntetiske forbindelser, som kan forårsage negative
effekter på dyre- og planteliv og derigennem skabe uønskede ændringer i det naturlige miljø.
Forurening af havmiljøet med miljøfarlige stoffer kan forårsage direkte negative biologiske effekter på marine organismer. Samtidig kan stofferne opkoncentrere sig igennem fødekæden
og ende med at forårsage en særlig stor risiko for de marine rovdyr øverst i fødekæden som fx
sæler og havfugle samt mennesker.
Miljøfarlige stoffer stammer fra mange forskellige kilder, hvoraf flere af de kendte allerede er
helt eller delvist reguleret. Mange miljøfarlige stoffer er ud over at være giftige for levende organismer også svært nedbrydelige og bioakkumulerende. Tidligere udledte og benyttede stoffer forårsager stadig skade på havmiljøet i dag. Det kaldes ”fortidens syndere”.
Miljøfarlige stoffer opdeles i ”de syntetiske stoffer”, der er defineret ved at være menneskeskabte, og hvis forekomst i miljøet udelukkende skyldes menneskelig aktivitet, samt ”de ikke
syntetiske stoffer”, der forekommer naturligt i miljøet, men som følge af menneskelig aktivitet
har koncentrationer, der er højere end det naturlige niveau.
I Havstrategi II vurderes tilstanden generelt at være god for en række stoffer. Men der er også
stoffer som er tilstede i for høje niveauer ift. fastsatte tærskelværdier, hvilket betyder, at der
kan forekomme påvirkninger af det marine økosystem. Det gælder blandt andet for gruppen af
bromerede flammehæmmere, kviksølv og tributyltin. Fisk og skaldyr, der anvendes til konsum,
analyseres ligeledes for en række miljøfarlige stoffer. For en række fede fisk er der fundet for
høje niveauer af dioxiner og polychlorerede biphenyler, derfor er der forbud mod fangst af nogen fiskearter i visse områder af Østersøen samt krav om, at synligt fedt skal skæres bort for
østersølaksen.
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6. Udpegningens forventede
indvirkning på havmiljøet
og på maritime aktiviteter
I dette afsnit gennemgås udpegningens forventede indvirkninger på havmiljøet og på maritime
aktiviteter. Afsnit 6.1 indeholder en gennemgang af den forventede udvikling, hvis udpegningen ikke gennemføres. Udpegningens forventede indvirkning på havmiljøet, såsom på biodiversitet samt havbund og landskab gennemgås i afsnit 6.2. Afsnit 6.3 indeholder en gennemgang af de forventede indvirkninger på maritime aktiviteter, herunder fiskeri, havvind og energiøer, olie- og gasaktiviteter, råstofindvinding, klapning, akvakultur (herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg), CO2 lagring, seismiske undersøgelser, transportinfrastruktur (broer,
tunneller, havneudvidelser mv.), anlæg af nye ledninger, rør og kabler mv., kystbeskyttelse,
rekreative anlæg mv., forsvarsaktiviteter samt sejlads og søtransport. Udpegningens øvrige
indvirkning ift. arkæologisk kulturarv, menneskers sundhed, ferskvand/drikkevand, klimatiske
faktorer og luft samt kumulative effekter af udpegningen beskrives i afsnit 6.4.

6.1

Udvikling hvis udpegningen ikke gennemføres

6.2

Udpegningens indvirkning på havmiljøet

Uden beskyttelse kan områderne i fremtiden blive udsat for et større pres end det, der allerede
forekommer i dag i form af nye aktiviteter. Gennemføres udpegningen ikke, vil den nuværende
tilstand i områderne bibeholdes eller evt. forværres. Tilstanden bibeholdes, da de eksisterende
presfaktorer fra. f.eks. fiskeri forventes at fortsætte i områderne. Derimod kan der også opleves en forværring af områdernes tilstand, hvis der kommer nye aktiviteter såsom etablering af
anlæg, råstofindvinding mv. I basisanalysen fremgår det, at det formodes, at tilstanden af havbunden er dårlig i forhold til fysisk forstyrrelse, da en væsentlig andel af havbunden er påvirket. For eksempel er naturtypen offshore circalittoral mudder en af de prioriterede naturtyper.
Ifølge basisanalysen fra 2019 vurderes 98 % af denne havbundstype i Nordsøen at være negativt påvirket af fysisk forstyrrelse. Tilsvarende vurderes 86 % af den prioriterede naturtype
offshore circalittoral sand at være forstyrret i Østersøen og de indre danske farvande. Denne
naturtype indgår i flere områder ved Bornholm. Krav om god miljøtilstand samt flere af de miljømål, der blev fastsat i Havstrategi II, og som bl.a. er knyttet til havbundens integritet, vil være
vanskelige at opfylde uden at udpege nye beskyttede havområder.

6.2.1
Biodiversitet
Udpegning og beskyttelsestiltag i områderne skal bidrage til at opnå god miljøtilstand i det marine havmiljø for biodiversitetsparametre, såsom havbunden, fisk, fugle, havpattedyr og pelagisk habitater. Samlet set skal udpegningerne også bidrage til en beskyttelse og bedre balance af fødenettet.
Forskning og erfaringer fra beskyttede områder viser, at effekten afhænger af områdernes beskyttelsestiltag. Forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber har stor effekt ift. en beskyttelse af havbunden og strengt beskyttede områder, hvor al havbundsaktivitet og al fiskeri forbydes har et større generel effekt på områdernes biodiversitet.
I de almindeligt beskyttede havstrategiområder er det særligt havbundens tilstand, der er i fokus. I disse områder indføres forbud mod bundtrawl, klapning og andre aktiviteter, der forstyrrer havbunden, samt forbud mod aktiviteter så som anlæg og råstofindvinding, som medfører
tab af havbunden. Formålet med beskyttelsen er, at havbundens tilstand ikke fremadrettet forværres, og at skabe grundlaget for, at der kan ske en forbedring af tilstanden for de forskellige
havbundstyper. Over tid kan artsammensætningen forbedres mod mere naturlige tilstande i
forhold til biodiversitet og biomasse.
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Effekten af at forstyrre havbunden f.eks. ved at trække et bundgående trawl hen over havbunden er, at områdets biodiversitet over tid reduceres. De hurtigt voksende og opportunistiske
arter bliver i stedet fremherskende, mens langsomt voksende arter og arter, der er sårbare
over for forstyrrelse, forsvinder. Når fiskeriet med bundslæbende redskaber ophører, er der
mulighed for, at sårbare arter med langsom vækst og lang levetid kan genetablere sig i områderne. Fiskeri med bundslæbende redskaber reducerer over tid kompleksiteten af havbunden
og dennes habitater, det sker ved at strukturformende bundfauna fjernes. Med indførsel af forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber kan disse over tid at blive genskabt. Forbedres
tilstanden af havbunden, vil det have en afsmittende effekt på de arter, som fouragerer på havbunden, såsom en række fiske- og fuglearter samt og arter af havpattedyr, som spiser bundlevende fisk.
I de strengt beskyttede områder er der fokus på det samlede marine økosystem og fødenet.
Ud over havbunden skal disse områder bidrage til bedre tilstand for pelagiske habitater, og arter så som fisk, fugle og havpattedyr. Der indføres i disse områder, udover ovenstående foranstaltninger, et ophør af al fiskeri. Områderne bliver således no-take zoner. Studier af sådanne
no-take beskyttede områder har vist, at disse områder kan indeholde større diversitet, højere
individantal og større individer end ubeskyttede områder(Micheli, et al., 2012 35, Lester, et al.,
2009 36, Caselle, 2015 37; Kroeker, et al., 2019 38). Det øger arternes modstandsdygtighed mod
presfaktorer. For eksempel er det i sådanne områder observeret, at populationerne havde
større modstandsdygtighed og hurtigere genopretningstid i forhold til kraftige iltsvindshændelser. Ligeledes har større individer ofte en mere effektiv befrugtning og producerer mere afkom,
som samlet øger en populations modstandsdygtighed.
De strengt beskyttede områder skal udgøre et refugium, hvor størstedelen af de direkte menneskelige forstyrrelser fjernes. For fisk, fugle og havpattedyr fjernes risiko for bifangst og for
forstyrrelse fra støj og ophvirvling af sedimenter. Deres fødegrundlag vil ligeledes være i bedre
stand. Formålet med udpegningen er ligeledes at sikre et netværk af beskyttede områder, som
er økologisk sammenhængende. Det skal bidrage til, at der er et spredningspotentiale for arter
mellem områderne. F.eks. kan larver fra blødbundsarter sprede sig mellem område H og G.
Det samme gør sig gældende for arter tilknyttet andre naturtyper. Formålet er endvidere at
skabe sammenhæng mellem eksisterende danske områder og udenlandske beskyttede områder. Endelig kan der opstå en randeffekt, hvor larver og voksne individer fra de beskyttede områder spredes til omliggende naturtyper. Disse omliggende naturtyper vil ikke være beskyttede, men der forventes en forbedring af biodiversitet, tæthed og biomasse samt fiskeriet lige
omkring de beskyttede områder (Kroeker, et al., 2019, Garcia et al, 2000 39)
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Den præcise effekt vil afhænge fra område til område og afhænge af det enkelte områdes
størrelse og den eksisterende sammensætning af havbundssubstrater og fysiske forhold i forhold til strøm og salinitet. Store områder og områder med en høj naturlig diversitet af habitattyper, såsom område A og G vil forventeligt opnå en større udvikling og en højere biodiversitet
end mindre områder. Til sammen kan områderne sammen med de eksisterende Natura 2000
områder bidrage tilet sammenhængende netværk, hvor bredden af biodiversiteten i de to farvandsområder beskyttes.
I havstrategiområderne i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm gennemføres forvaltningstiltagene i områdernes fulde udstrækning uafhængigt af naturtypernes placering i områderne. Når områderne udpeges og beskyttes er det med det formål, at de arter, som lever i
områderne og er tilknyttet områdernes habitater, vil blive bedre beskyttet på tværs af årstid og
faser i en livscyklus. Dette gælder for både fisk men også for fugle og havpattedyr.
Formålet med havstrategidirektivet er også at sikre en bedre balance i fødenettet. Det kan ske
over tid i forbindelse med udpegningen af de strengt beskyttede områder. Mens påvirkninger
fra f.eks. eutrofiering ikke fjernes, så fjernes de væsentligste fysiske presfaktorer, hvilket kan
påvirke alle trofiske niveauer positivt.
Forskning af effekter af beskyttede områder indikerer, at udpegning og forvaltning af beskyttede og strengt beskyttede områder skaber en større resiliens og robusthed over for menneskelige og klimamæssige presfaktorer inde i områderne. Det kan opnås, hvis områderne biodiversitet øges, og hvis der er god sammenhængskraft mellem områder.
6.2.2
Havbund og landskab
Udpegningen vil bidrage til at bevare havbundslandskabet i de beskyttede områder. Se endvidere under afsnit 6.2.1.

6.3

Udpegningens indvirkning på maritime aktiviteter

6.3.1
Fiskeri og befolkning (både erhvervsfiskeri og fritids-/rekreativt fiskeri
Fiskeri forekommer i langt størstedelen af Nordsøen og Østersøen og har de senere år haft en
samlet landingsværdi for dansk fiskeri på ca. 2,5-3 mia. kr. årligt. Udpegning af beskyttede
områder påvirker fiskerimulighederne i disse områder. Fordelingen af fiskeri inden for farvandene afhænger af fiskerityper med forskellige redskaber.
DTU Aqua har estimeret de årlige landingsværdier fra danske fartøjers fiskeri i de 13 havstrategiområder til i alt 9,1 mio. kr. i Nordsøen og Skagerrak og 0,5 mio. kr. i Østersøen. Værdierne fordeler sig med 8,1 mio. kr. på trawlfartøjer, 0,8 mio. kr. på pelagiske trawl fartøjer og
0,7 mio. kr. på garnfartøjer. Landingsværdien for udenlandske fiskere, som primært er trawlfartøjer, er på lidt mere end 21,7 mio. kr. Opgøres de mulige konsekvenser for dansk fiskeri i et
såkaldt worst case-scenarie, hvor det antages, at der ikke kan findes alternative fiskepladser,
men at det samtidig medfører reduktion i variable udgifter til fx brændstof og vedligehold, vurderes det, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for dansk fiskeri på kort sigt vil udgøre et
tab på 5,3 mio. kr. årligt for Nordsøen, Skagerrak og Østersøen og 7,4 mio. kr. for udenlandsk
fiskeri. Dette er kortsigtede konsekvenser. Over en længere årrække forventes de faste udgifter tilpasset, hvorved de erhvervsøkonomiske konsekvenser reduceres yderligere.
Beskyttelse af områder påvirker ikke fiskerikvoterne. Da udpegningen ikke påvirker kvoterne,
kan fiskerne derfor til en vis grad hente den tabte indtjening i andre områder (det såkaldte ’displacement’). I hvor høj grad dette er tilfældet, er vanskeligt at estimere.
Fiskeri med bom- og bundtrawl er udbredt i store dele af både Nordsøen og Skagerrak. Områderne fiskes fra flere havne. I Østersøen er fiskeri med bomtrawl ikke tilladt. Her er fiskeri med
bundtrawl og garn det mest udbredte. Garnfiskeri finder ofte sted i specifikke områder med
større koncentrationer af fisk, eksempelvis områder med rev mv., hvor der ikke er så stor konkurrence med trawlfiskeri. Trawlfiskeri er normalt ikke udbredt i revområder.
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Figur 6.1. Oversigt over hhv. dansk bundfiskeri og dansk pelagisk fiskeri i Nordsøen i 2015-19
opgjort på fiskerityper.
.
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Figur 6.2. Oversigt over hhv. dansk bundfiskeri og dansk pelagisk fiskeri i Østersøen omkring
Bornholm i 2015-19 opgjort på fiskerityper.
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Derfor vil områder med streng beskyttelse, hvor garnfiskeriet forbydes få særlig betydning for
de små danske garnfartøjer. Herudover har de små garnfartøjer ofte en mindre økonomi og
kortere rækkevidde (25-30 sømil). Derfor kan de også være særligt sårbare i forhold til markante indskrænkninger i deres fiskerimuligheder.
De udpegede beskyttede havstrategiområder overlapper med eksisterende fiskeri. For at afbøde konsekvenserne for især de mindre garnfartøjer udpeges i en række områder en ”kerne”
af streng beskyttelse med en zone af beskyttelse mod bundslæbende redskaber rundt om. Det
skal sikre, at garnfiskerne får et område, hvor de undgår konkurrence med bund- og bomtrawl.
Det kompenserer i et vist omfang for de tabte fiskerimuligheder i de områder, der udpeges
som strengt beskyttede. Især område 3 har betydning for mulighederne for garnfiskeri for fartøjer fra Hirtshals. Endelig vil en nedgang i fiskeriet kunne have følgevirkning for relaterede følgeerhverv i lokalsamfundene.
Samlet set vurderes udpegningen således kun i begrænset omfang at påvirke de konkrete fiskerimuligheder og den afledte økonomiske aktivitet i fiskerihavnene.

6.3.2
Havvind og energiøer
Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til etablering af havvind og
energiøer i de beskyttede områder. Regeringen planlægger etablering af to energiøer med tilhørende havvindparker – én i Nordsøen med 3 GW havvind tilknyttet i 2030 og med mulighed
for minimum 10 GW på længere sigt, og én på Bornholm med tilknyttede 2 GW. Det fremgår af
Energistyrelsens screening af bruttoområder til energiøer i Nordsøen, at der er væsentlige egnede arealer til havvind uden for de beskyttede områder.
Udpegning af beskyttede havstrategiområder overlapper ikke med eksisterende havvind i
hverken Nordsøen eller Østersøen omkring Bornholm. Der forventes ikke at være overlap med
arealindmeldinger til vedvarende energi og energiøer i forslag til havplan.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. havvind og
energiøer.
6.3.3
Olie-og gasaktiviteter
Den danske undergrund indeholder en række ressourcer, bl.a. olie og gas. I henhold til Undergrundsloven 40 giver Energi-, forsynings- og klimaministeren tilladelser til at efterforske og indvinde olie og gas i Danmark, også kaldet koncessioner. Med en koncession opnår et eller flere
selskaber rettighed til efterforskning og indvinding inden for et defineret område. Med Nordsøaftalen 41 blev aftaleparterne enige om, at koncessioner fremadrettet tildeles efter to forskellige procedurer – naboblokproceduren og minirunder i den vestligste del af Nordsøen vest for
6° 15' østlig længde. Med kommende lovforslag vedr. implementering af Nordsøaftalen lukkes
for nuværende procedurer i form af udbudsrunder samt Åben Dør- området mellem den jyske
vestkyst og udbudsrundeområdet (6° 15' østlig længde).
Det vurderes, at udpegning af nye beskyttede havstrategiområder vest for 6° 15’ østlig længde
vil begrænse de fremtidige muligheder for olie- og gasindvinding, da olie/gas aktiviteter forbydes i områderne, herunder konstruktioner, boringer, seismiske undersøgelser mv. Anlæg og
vedligehold af kabler, rør, ledninger mv., herunder seismiske undersøgelser i forbindelse med
dette, vil fortsat være tilladt, men det pålægges godkendelsesmyndigheden, at det sker under
størst mulig hensyntagen til naturværdierne i de beskyttede havstrategiområder. Hvis særlige
geologiske eller produktionsmæssige forhold er til stede ved eksisterende olie/gas tilladelser,
kan naboblok-proceduren anvendes, hvilket giver rettighedshaver til en eksisterende tilladelse
40

Jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 16. december 2019

41

Aftale om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen af 3. december 2020
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mulighed for at søge om en ny tilladelse i et tilstødende område. Såfremt der til eksisterende
olie/gas tilladelser er behov for at give nabobloktilladelse, skal beskyttede områder, der ligger
inden for en afstand på 15 km til en nabobloktilladelse, erstattes af tilsvarende beskyttede områder ved en ny udpegning af miljøministeren. Det skyldes, at der inde for denne zone vil blive
lavet seismiske undersøgelser, som ikke må finde sted i det beskyttede område.
Udkast til nye beskyttede havstrategiområder overlapper med olie- og gas området i Nordsøen
men ikke med eksisterende tilladelser til indvinding af olie og gas (figur 6.5). Havstrategiområderne vil begrænse muligheden for udbygning af olie og gas i de pågældende områder, og der
vil være samfundsøkonomiske omkostninger herved. Efterforskning og indvinding vil ikke blive
begrænset i hovedparten af olie- og gasområdet.
6.3.4
Råstofindvinding
Råstofindvinding på havet omfatter indvinding af sand, grus og ral til havs og indvindingen bidrager derved til forsyninger af råstoffer til samfundet, herunder bl.a. til produktion af beton og
til kystbeskyttelse. Miljøstyrelsen giver tilladelse til råstofindvinding på havet i henhold til råstoflovens § 20, hvorved der søges om tre typer tilladelser: fællesområdetilladelse, auktionstilladelse eller bygherretilladelse. Der kan meddeles tilladelse til råstofindvinding i: 1) Fællesområder – områder, hvor alle kan få tilladelse til indvinding. 2) Bygherreområder – områder forbeholdt bygherrer, som kan opnå eneret til større bygherreprojekter eller kystbeskyttelse. 3) Auktionsområder – områder, hvor vinder af en auktion kan få eneret til indvinding. Miljøstyrelsen
giver desuden tilladelse til efterforskning efter råstoffer på havet, ligeledes gives dette efter §
20 i råstofloven.
Udkast til beskyttede havstrategiområder overlapper ikke med eksisterede tilladelser til råstofindvinding eller efterforskning. Der forventes ikke at være overlap med arealindmeldinger til
råstofindvinding i forslag til havplan. Der er i hovedparten af udkast til havstrategiområder ingen kortlagte råstofressourcer. Der er dog kortlagt råstofressourcer i områderne A, B og J.
Område A og J overlapper med allerede eksisterende Natura 2000-områder, og grundet den
nuværende beskyttelse vurderes det ikke muligt at opnå tilladelse til råstofindvinding i de to
områder. Der har tidligere været mulighed for at søge om råstofindvinding i område J, men
pga. allerede eksisterende beskyttelseshensyn, forventes der ikke at kunne give tilladelse til
råstofindvinding i dette område. Derfor forventes der ikke at være overlap med arealindmeldinger i forslag til havplan.
Der er et begrænset overlap mellem område B i Nordsøen og en kortlægning af en betydelig
sandressource på 300 mio. m3 med relativt høj kortlægningssikkerhed. Kvaliteten af disse kortlagte sandressourcer er ukendt, og der er desuden kortlagt store sandressourcer i områder
omkring område B, hvorfor det forventes muligt at finde lignende ressourcer i nærliggende områder uden for det udpegede område. Det er ikke muligt at estimere den eventuelle værdi af
område B ift. råstofindvinding. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til råstofindvinding eller råstofefterforskning i de beskyttede områder.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. udbygning
af råstofforsyningen.
6.3.5
Klapning
Oprensning og uddybning af Danmarks hundredevise havne og sejlrender er en nødvendig
foranstaltning for søtransporten og for driften af havnene. Det optagne havbundsmateriale efter sådanne projekter kan i nogle tilfælde bypasses eller nyttiggøres til forskellige formål som
kystfodring og opfyldning. Hvis dette ikke er en mulighed, kan materialet bortskaffes på havet.
Denne praksis kaldes klapning eller dumpning. Klapning kan være skadeligt for havmiljøet eller påvirke andre aktiviteter på havet og derfor kræver det en myndighedstilladelse, som meddeles af Miljøstyrelsen.
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Udkast til beskyttede havstrategiområder overlapper ikke med eksisterede områder, hvor der
klappes materiale fra fx udgravninger af havne. Udpegningen vurderes derfor ikke at have
konsekvenser for de havne, der benytter klappladserne. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til klapning i de beskyttede områder.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for klapning.
6.3.6
Akvakultur, herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg
6.3.6.1 Havbrug
Ved havbrug forstås opdrætsanlæg til opdræt af fisk bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder. Opdrættet
foregår i dag i netbure, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge forankret direkte til havbunden eller til store cementblokke udlagt på havbunden. I Danmark opdrættes der overvejende
regnbueørreder i havbrug. Der er 19 havbrug i Danmark, som primært er placeret i de indre
danske farvande. Havbrug er listevirksomheder (forurenende virksomhed) og skal miljøgodkendes før de kan etableres, ændres eller udvides, jf. § 33 i miljøbeskyttelsesloven 42 og §3 i
godkendelsesbekendtgørelsen 43.
6.3.6.2 Muslingebrug
Der kræves en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen til opdræt af muslinger og østers jf. bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen 44, der er udstedt i med hjemmel i
fiskeriloven. Bankeproduktion af muslinger og østers (kultur og omplantning) må kun finde
sted efter tilladelse fra Fiskeristyrelsen, jf. bekendtgørelse om kulturbankeproduktion af muslinger og østers 45 og jf. § 63 i Fiskeriloven. Der skelnes mellem to former for opdræt af muslinger og østers: opdræt i vandsøjlen, hvor den opdrættede art friholdes fra hav- eller fjordbund
ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, og kulturbankeproduktion, hvor der udlægges
opdrættede muslinger eller østers i afgrænsede områder på havbunden.
6.3.6.3 Tanganlæg
Kommerciel tangproduktion er en relativ ny branche i Danmark men med et ikke ubetydeligt
vækstpotentiale. Ved kommercielle tanganlæg forstås anlæg med henblik på videresalg af
tang. Der sker kun dyrkning af tang til kommercielt brug i mindre omfang i Danmark. Tanganlæg lægger beslag på både havbund, vandsøjle og vandoverflade. Kystdirektoratet giver ifølge
kystbeskyttelseslovens 46 § 16 a, stk. 1, nr. 2 tilladelse til anbringelse af faste eller forankrede
indretninger eller genstande på søterritoriet, som ikke er reguleret af anden myndigheds lovgivning. Tanganlæg betragtes som et fast forankret anlæg på søterritoriet, hvorfor det kræver
tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
Udkast til beskyttede havstrategiområder overlapper ikke med eksisterende akvakultur, herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg. Der forventes ikke at være overlap med arealreservationer til akvakultur i forslag til havplan.
Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til akvakultur i de beskyttede områder.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for akvakultur, herunder havbrug, muslingebrug og tanganlæg.
42

Jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

43

Jf. bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020

44

Jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 13. december 2017

45

Jf. bekendtgørelse nr. nr. 984 af 28. juni 2018

46

Jf. lovbekendtgørelse nr 705 af 29. maj 2020
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6.3.7
CO2-lagring
Der findes p.t. ingen eksisterende aktiviteter med fangst og lagring af CO2 (CCS). Udkast til
beskyttede havstrategiområder forventes ikke at overlappe med arealindmeldinger til CO2-lagring i forslag til havplan. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til
CO2-lagring i de beskyttede områder.
Fangst og lagring af CO2 er et vigtigt redskab for at nå målsætningen om 70 pct. reduktion af
drivhusgasser i 2030 og for at nå Parisaftalens målsætning om klimaneutralitet i 2050. Fangst
og lagring af CO2 kan bruges til både at reducere fossile udledninger og til at skabe negative
udledninger, når teknologien anvendes på biogent materiale. GEUS (De Nationale Geologiske
Undersøgelser for Danmark og Grønland) har identificeret, at der i den danske undergrund findes flere reservoirer egnet til CO2 lagring med et forseglende lag af lersten oven på, som sikrer, at lagret CO2 forbliver i undergrunden.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. forventede
planer for CO2-lagring.
6.3.8
Seismiske undersøgelser
Seismiske undersøgelser anvendes fx i forbindelse med anlæg af havvind og energiøer, olieog gas efterforskning og indvinding, råstofindvinding og forventeligt CO2-lagring. De udpegede
områder er ikke i konflikt med de nævnte aktiviteter, på nær området til olie- og gas efterforskning og indvinding. Dette er uddybet i afsnit 5.5. Udpegningen vil medføre, at der fremover
ikke kan gives tilladelse til seismiske undersøgelser i de beskyttede områder. Der vil dog fortsat være mulighed for at udføre seismiske undersøgelser ifm. anlæg og vedligehold af kabler,
rør, ledninger mv. samt relateret til videnskabelig forskning eller forvaltning af de beskyttede
områder, herunder naturovervågning.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for seismiske undersøgelser med undtagelse af seismiske undersøgelser ifm. olie- og gas aktiviteter.
6.3.9

Transportinfrastruktur (faste strukturer såsom broer, tunneler, havneudvidelser m.v.)
Broer og tunneller er med til at binde Danmarks enkelte landsdele sammen samt skabe fast
forbindelser til Danmarks nabolande. Dette skaber ligeledes vækst for erhvervslivet og bidrager væsentligt til samfundsøkonomien. Der er endvidere tale om omkostningstunge projekter,
som allerede indgår i en struktureret planlægning. Større transportinfrastrukturprojekter som
broer og tunneller vil normalt blive vedtaget i enkeltheder af Folketinget ved en anlægslov,
hvorved projektet opnår den fornødne miljøvurderingstilladelse forud for gennemførelse af projektet. Anlægsloven er dermed den samlede bemyndigelse til transportministeren til at gennemføre det pågældende projekt.
Udkast til beskyttede havstrategiområder overlapper ikke med eksisterende transportinfrastruktur. Der forventes ikke at være overlap med arealindmeldinger til transportinfrastruktur i
forslag til havplan. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til ny
transportinfrastruktur i de beskyttede områder.

Udvidelser af erhvervshavne
En udvidelse af en erhvervshavn forudsætter tilladelse efter havnelovens § 2, stk. 1. Havnelovens 47 § 2, stk. 2. uddyber, at en udvidelse af en bestående havn ved etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet inden for en havns dækkende værker kan udføres uden tilladelse efter stk. 1, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige
47

Jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012
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konsekvenser af anlægget. Transportministeren fastsætter regler herom. Kompetencen til at
meddele tilladelse er delegeret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
De udpegede områder overlapper ikke med planlagte havneudvidelser. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan gives tilladelse til nye havneudvidelser i de beskyttede områder.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for transportinfrastruktur, herunder havneudvidelser.
6.3.10
Anlæg af nye ledninger, rør og kabler m.v.
I forbindelse med bl.a. energiproduktion udlægges nye ledninger, rør og kabler m.v.
Anlæg og vedligehold af kabler, rør, ledninger mv. vil fortsat være muligt, men det pålægges
godkendelsesmyndigheden, at det sker under størst mulig hensyntagen til de beskyttede havstrategiområder. Der vil også ved denne vurdering kunne tages sociale og økonomiske hensyn. Seismiske undersøgelser ifm. dette vil være muligt.
Udkast til beskyttede havstrategiområder forventes ikke at overlappe med arealindmeldinger til
kabelkorridorer for vedvarende energi, Baltic Pipe og Nord Stream 2 i forslag til havplan.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for anlæg og vedligehold af kabler, rør, ledninger mv.
6.3.11
Kystbeskyttelse
Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen
for oversvømmelser eller erosion fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.
Kystbeskyttelsesanlæg samt sandfodring, forekommer i kystnærhedszonen. Kystdirektoratet
giver tilladelse til statslig kystbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 5 og bypass efter lovens § 16 b. Kommunerne giver tilladelse til ikke-statslig kystbeskyttelse efter lovens § 3,
stk. 2.
De udpegede områder er ikke i konflikt med kystbeskyttelse. Udpegningen vil medføre, at der
fremover ikke kan gives tilladelse til ny kystbeskyttelse i de beskyttede områder.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for kystbeskyttelse.
6.3.12
Rekreative anlæg m.v.
Kystdirektoratet giver efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, tilladelse til bl.a. anbringelse af faste
eller forankrede indretninger eller genstande på søterritoriet, som ikke er reguleret af anden
myndigheds lovgivning. Anlæg og aktiviteter omfattet af kystbeskyttelseslovens § 16a dækker
over en bred vifte af anlæg og aktiviteter, der omfatter alt fra udlægning af stenrev, etablering
og udvidelse af lystbådehavne, uddybning til etablering af fortøjningspæle. De fleste anlæg og
aktiviteter er beliggende i kystnærhedszonen. Anlæggene og aktiviteterne er meget forskellige,
hvad angår formål, omfang og miljømæssige påvirkninger.
Udkast til beskyttede havstrategiområder er ikke umiddelbart i konflikt med anlæg eller aktiviteter efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Udpegningen vil medføre, at der fremover ikke kan
gives tilladelse til nye anlæg eller aktiviteter i de beskyttede områder (se dog afsnit 6.3.10).
Undtaget er projekter ifm. forvaltning af naturbeskyttelse.
Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder
for rekreative anlæg mv.
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6.3.13
Forsvarsaktiviteter
Forsvaret har flere øvelses- og restriktionsområder, som overlapper med udkast til beskyttede
havstrategiområder. Område A-E og M overlapper med Forsvarets fare- og øvelsesområder,
og område A, F og M overlapper med forsvarets restriktionsområder.
Forsvarets aktiviteter påvirkes ikke af udpegningen, idet de er undtaget fra havstrategidirektivet. Således vil udpegningen ikke få indvirkning på Forsvarets aktiviteter på havet.
6.3.14
Sejllads og søtransport
Der iværksættes ikke regulering ift. sejlads, flydende sejladsafmærkninger og søtransport. Udpegningen vurderes således ikke at have væsentlige negative konsekvenser ift. muligheder for
sejlads.

6.4

Udpegningens øvrige indvirkninger

6.4.1
Arkæologisk kulturarv
Fortidsminder og historiske skibsvrag på havbunden er fredet i henhold til museumslovens 48 §
29. Der må således ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder på havbunden eller
ske ændringer eller fjernelse af vrag af skibe, der må antages at være gået tabt for mere end
100 år siden.
Udpegningen vurderes således at have positiv effekt ift. den arkæologiske eller kulturelle arv.
6.4.2
Menneskers sundhed
Udpegningen forventes ikke at have en negativ indvirkning på menneskers sundhed.
6.4.3
Ferskvand/drikkevand
Udpegningen vurderes ikke at have en afledt negativ indvirkning på vandkvaliteten.
6.4.4
Klimatiske faktorer og luft
Beskyttede områder er vigtige for, at livet i havet bedre kan tilpasse sig klimaforandringer ved
at gøre havets økosystemer mere robuste over for presfaktorer.
Havets planter optager CO2 og dermed fungerer havet som et naturligt CO2-lager, der er med
til at holde klimaet stabilt. Det gør sig særligt gældende på lavere vand, hvor tangskove kan
lagre en betydelig CO2-pulje. Områderne i udkast til udpegning af beskyttede områder ligger
primært på dybere vand, men der kan på sigt være en afledt positiv effekt ift. klimatiske faktorer. Der kan evt. være en lille negativ virkning på klimatiske faktorer eller luftkvaliteten på
grund af øget brændstofforbrug, hvis fiskerne er nødsaget til at sejle en lidt længere sejlrute
end normalt. Det vurderes dog, som en lille virkning og er derfor ikke kvantificeret.
Udpegningen vurderes ikke at have en negativ effekt på klimatiske faktorer og luftkvaliteten og
kan ved at bidrage til et bedre havmiljø på sigt have en afledt positiv effekt ift. klimatiske faktorer.
6.4.5
Kumulative effekter af udpegningens væsentligste virkninger
Der vurderes at være positive kumulative effekter af udpegningens samlede miljøpåvirkninger.

48

Jf lovbekendtgørelse nr.358 af 8. april 2014
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7. Udpegningens grænseoverskridende effekter

Ved identifikation af områder mhp. et sammenhængende netværk af beskyttede områder er
der også inddraget viden om beskyttede havområder i de lande, der grænser op til Danmark.
Udpegning af nye havstrategiområder i danske farvande vil bidrage til de samlede netværk i
Nordsøen og Østersøen i forhold til spredning af arter og kan derfor samlet set bidrage til at
styrke biodiversiteten i farvandsområderne på tværs af landegrænser. Udpegningen kan således have positive grænseoverskridende effekter ift. havets natur- og miljøtilstand.
De beskyttede områder kan også bidrage med forøget fødegrundlag for andre marine arter,
herunder fisk, fugle og havpattedyr, hvilket på sigt kan gavne de enkelte bestande og det samlede fødenet jf. afsnit 6.2.1. De beskyttede områder kan i forlængelse heraf også udgøre en
base, hvorfra kolonisering af områder kan udløbe. Det kan omfatte kolonisering af beskyttede
områder og andre områder uden for dansk farvand, som grænser direkte op til de danske beskyttede områder.
Der vurderes kun at være begrænsede negative grænseoverskridende effekter og kun vedrørende fiskeri. Det omfatter primært fiskeri med bundslæbende redskaber, herunder bomtrawl.
Udpegningen medfører begrænsning af en række erhverv i områderne.
I Nordsøen, hvor der udpeges 8 områder har en række lande i dag fiskerirettigheder, og forespørgsler viser, at særligt Belgien, Nederlandene, Sverige og Tyskland samt til dels Frankrig
har omfattende fiskeri i områderne. En umiddelbar screening tyder på, at der i områderne pågår udenlandsk fiskeri med samlede gennemsnitlige årlige landingsværdier på ca. 16,5 mio.
kr. for fiskeri med bundslæbende redskaber.Opgøres de mulige konsekvenser for udenlandsk
fiskeri i et såkaldt worst case-scenarie, hvor det antages, at der ikke kan findes alternative fiskepladser, men at det samtidig medfører reduktion i variable udgifter til fx brændstof og vedligehold, vurderes det, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for udenlandsk fiskeri på kort
sigt vil udgøre et tab på ca. 6 mio. kr.
I Østersøen omkring Bornholm, hvor der udpeges 5 områder har en række lande i dag fiskerirettigheder, og forespørgsler viser, at særligt Polen, Sverige og Tyskland samt til dels Litauen
har fiskeri i områderne. En umiddelbar screening tyder på, at der i områderne pågår udenlandsk fiskeri med samlede gennemsnitlige årlige landingsværdier på ca. 2 mio. kr. for fiskeri
med bundslæbende redskaber, hertil kommer landingsværdier med øvrige redskaber på 3,3
mio. kr. i den del, der udpeges til streng beskyttelse. Opgøres de mulige konsekvenser for
udenlandsk fiskeri i et såkaldt worst case-scenarie, hvor det antages, at der ikke kan findes alternative fiskepladser, men at det samtidig medfører reduktion i variable udgifter til fx brændstof og vedligehold, vurderes det, at de erhvervsøkonomiske konsekvenser for udenlandsk fiskeri på kort sigt vil udgøre et årligt tab på 0,8 mio. kr. for fiskeri med bundslæbende redskaber samt 1,3 mio. kr. for fiskeri med øvrige redskaber.
I de beskyttede områder er formålet at beskytte de sårbare arter, der særligt lider skader under første bundslæb, ved at skabe områder, hvor arterne ikke udsættes for denne prespåvirkning. Samtidig er vandsøjlen i de strengt beskyttede områder beskyttet således, at de marine
økosystemer som helhed beskyttes i de områder. Med reguleringen risikeres derfor et såkaldt
displacement, hvor fiskeriet flyttes til andre områder med samme bundtyper evt. uden for Danmarks grænser. I de udpegede områder er der samlet set ikke det højeste fiskeritryk sammenlignet med andre områder. Det forventes derfor, at en sådan displacement af fiskeriet vil være
begrænset, og kan flyttes til alternative steder. Samtidig forventes over tid en positiv spill-over
effekt af begrænsningerne af fiskeri i de beskyttede områder. Flere af områderne ligger ud
mod den danske EEZ, hvorfor spill-over effekten også kan forekomme i andre landes EEZ.
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Fiskeriregulering i havstrategiområderne skal udformes og forhandles i en regional EU-proces
med berørte medlemslande i overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s fælles fiskeripolitik. Dermed kommer disse tiltag til at gælde alle medlemslandes fiskefartøjer. Denne proces
vil finde sted efter, at der er truffet endelig beslutning om hvilke områder, der udpeges. I denne
proces vil der blive foretaget en nærmere analyse af landingsværdierne i de udpegede områder.
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8. Habitatvurdering

Figur 8.1 Kortet viser overlap mellem havstrategiområder og fuglebeskyttelsesområder (F) og
habitatområder (H).
Otte ud af de 13 nye havstrategiområder overlapper med Natura 2000-områder, der enten er
udpeget som habitatområde eller fuglebeskyttelsesområde. De otte områder er:
•

Område A: Overlapper med Natura 2000-området ”Sydlige Nordsø”, der er et fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.
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Område B: Overlapper med Natura 2000-området ”Thyborøn Stenvolde”, der er habitatområde.
Område C: Overlapper med Natura 2000-området "Skagens Gren og Skagerrak". Der består af både habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde.
Område D: Overlapper med fuglebeskyttelsesområdet i Natura 2000-området "Skagens
Gren og Skagerrak".
Område E: Overlapper med fuglebeskyttelsesområdet i Natura 2000-området "Skagens
Gren og Skagerrak".
Område F: Overlapper med fuglebeskyttelsesområdet i Natura 2000-området "Skagens
Gren og Skagerrak".
Område J: Overlapper med Natura 2000-område ”Adler Grund og Rønne Banke, der er et
habitatområde og et fuglebeskyttelsesområde
Område M: Overlapper med en lille del af ”Ertholmene”, der er et habitområde og et fuglebeskyttelsesområde.

•
•
•
•
•
•
•

Udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder er:
Sydlige Nordsø (Natura 2000-område nr. 246)
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. F113 (Sydlige Nordsø) er rødstrubet
lom. Udpegningsgrundlag for habitatområdet H255 (Sydlige Nordsø) er marsvin, spættet sæl,
gråsæl og sandbanke.
Thyborøn Stenvolde (Natura 2000-område nr. 247)
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. H256 (Thyborøn Stenvolde) er rev.
Adler Grund og Rønne Banke (Natura 2000-område nr. 252)
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. H261 (Adler Grund og Rønne Banke) er rev,
sandbanker og marsvin 49. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr F129
(Rønne Banke) er havlit.
Ertholmene (Natura 2000-område 189)
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet nr. F79 (Ertholmene) er alk og lomvie.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H210 (Ertholmene) inden for overlappet er gråsæl.
Skagens Gren og Skagerrak (Natura 2000-område nr. 1)
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. F126 (Skagerrak) er mallemuk og storkjove. Udpegningsgrundlaget i habitatområde nr H1 (Skagens Gren og Skagerrak) er sandbanker og marsvin).
Habitatvurdering:
Natura 2000-områderne Sydlige Nordsø og Thyborøn Stenvolde samt habitatområde adler
Grund og Rønne banke beskyttes som strengt beskyttet. Fire havstrategiområder, der overlapper medSkagens gren og Skagerrak, udpeges som strengt beskyttet,. En del af Ertholmene
beskyttes som almindeligt beskyttet areal.
Overlap mellem havstrategiområder og Natura 2000 områder vil ikke have negativ effekt på de
enkelte Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. Beskyttelsestiltagene forventes derimod
at bidrage til, at der på sigt kan opnås gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i områderne. Det skyldes, at beskyttelsen mod forstyrrelse af havbunden så vel som påvirkning i
vandsøjlen inden for overlappende strengt beskyttede områder reducerer forstyrrelser og risiko for bifangst i områderne.

Marsvin forventes tilføjet til udpegningsgrundlaget I 2021. Tilføjelsen har været i høring, men høringssvar er endnu ikke behandlet.

49
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9. Alternativer

Ud fra det eksisterende kendskab til de to havområder Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm er mulige placeringer for beskyttede områder vurderet ud fra tilstedeværelse af naturtyper og arter, som tilsigtes beskyttet med de nye beskyttede områder.
Nordsøen
Enkelte af de prioriterede naturtyper er relativt almindelige, og nogle naturtyper som fx offshore circalittoral sand kan findes flere steder i Nordsøen. Derimod er der andre prioriterede
naturtyper, som er meget sjældne i Nordsøen eller som kun findes i en afgrænset del af Nordsøen. Ud fra viden om naturtypers placering og forekomst af relevante arter vil det være muligt
at finde alternative placeringer for en del af områderne, hvor samme naturtyper og arter kan
beskyttes. Der vil dog være enkelte prioriterede naturtyper, hvor det ikke er muligt at finde en
alternativ placering. Det vurderes, at de udpegede beskyttede områder udgør de områder,
som både indeholder det relevante naturgrundlag og samtidig giver den bedst mulige balance i
forhold til eksisterende og fremtidige planer for benyttelse af havarealet.
Østersøen omkring Bornholm
Overstående gælder tilsvarende for områderne i Østersøen omkring Bornholm. I dette havområde forekommer områder med permanent iltsvind og områder anvendt til dumping af ammunition under anden verdenskrig. Det vurderes ikke relevant at udpege beskyttede områder i
disse dele af Østersøen, uanset hvilke havbundstyper de indeholder, da de to elementer er
væsentlige for livet i havet i disse områder. Det vil i praksis sige, at det vil være meget vanskeligt eller meget omkostningstungt at afværge disse elementer. Det betyder, at der ikke kan opnås god miljøtilstand i disse områder uanset hvilke forvaltningstiltag, der implementeres. Det
har begrænset de mulige placeringer af beskyttede områder i Østersøen.
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10. Datagrundlag og manglende viden
10.1

Identifikation af naturgrundlaget, manglende viden

Udvælgelsen af beskyttede områder i Nordsøen og Østersøen er lavet på basis af faglige rapporter fra DTU, DCE, DHI og GEUS i 2017 og DCE og DTU i 2019 (se afsnit 3.2 Baggrund for
udpegningen) samt viden fra ny og igangværende kortlægning af havbundstyper, såvel som
viden om eksisterende og planlagte maritime aktiviteter i forbindelse med forslag til havplan.
Der er dog sparsom viden og data for flere af områderne, særligt områderne i Skagerrak, og
en række af områderne i Østersøen omkring Bornholm.
I forhold til naturværdier er udpegningen således baseret på eksisterende viden om udbredelsen af havbundens naturtyper (havbundskortlægning), data fra NOVANA overvågningen om
bundfauna, havpattedyr mv. For havpattedyr stammer data endvidere fra SCANS optællinger i
Nordsøen og SAMBAH i Østersøen. Derudover er forskellige andre data inddraget fx data fra
fiskeriundersøgelser, overvågningsdata fra olie-gas industrien, data fra modellering af artssamfund i Østersøen (Gogina et al. (2016) 50, data fra NGOen OCEANAs togter, og ift.
artspredning er data for strømme inddraget (se mere i rapporten Identifikation af mulige beskyttede havområder i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm fra 2019).
Der er stor forskel på kvaliteten af havbundskortlægning i danske farvande i dag. Det bedste
data findes inden for udpegede habitatområder. Det suppleres af kortlægning fra råstoftogter
og igangværende kortlægning under havstrategidirektivet. Særligt i dele af farvandet omkring
Bornholm er kortlægningen af havbunden mangelfuld.
Grundet mangel på viden om udbredelse og biologisk hotspots for en række arter tilknyttet
havbunden har der i udvælgelsen af områder været fokus på havbundens naturtyper under
antagelse af, at de dertil knyttede arter vil findes på havbundstyperne. Efter udpegning af beskyttede områder vil der så vidt muligt blive gennemført nærmere havbundskortlægning og effektovervågning i udvalgte områder for at skabe en baseline for tilstanden i områderne i dag,
herunder identificering af områdernes artssammensætning og biomasse, herunder mulig tilstedeværelse af rødlistede arter.

10.2

Identifikation af fiskeritryk og opgørelse af landingsværdier og erhvervsøkonomiske konsekvenser for fiskeri i Nordsøen og Østersøen
omkring Bornholm, herunder manglende viden

DTU-Aqua har leveret data for fangstværdier for fiskeriet i de to farvande og leveret data og
kortgrundlag om fiskeriet i områderne.
Landingsværdier for dansk fiskeri
Fiskeriet i områderne er vurderet på to metoder.
Inklusion af små fartøjer uden AIS: Det har været tilsigtet at lave bedst mulige vurderingsgrundlag for dansk fiskeri. Da udpegningen omfatter alle typer af dansk fiskeri, er det også vigtigt at inkludere små fartøjer under 12 m, som ikke har forpligtelse til VMS, og derfor har DTU
inkorporeret AIS data som opgjort nedenfor.

Gogina, M., Nygård, H., Blomqvist, M., Daunys, D., Josefson, A. B., Kotta, J., Maximov, A., Warzocha,
J., Yermakov, V., Gräwe, U., and Zettler, M. L. 2016. The Baltic Sea scale. Inventory of benthic faunal
communities. ICES Journal of Marine Science, 73(4):1196-1213. doi: 10.1093/icesjms/fsv265.
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Landingsværdierne er opgjort ved at koble positionsdata med logbogsdata, hvorefter alle positioner fra en fangsttur (VMS og AIS) interpoleres til 1 gang pr. minut. Fiskeriaktivitet antages at
være på de positioner, hvor hastigheden er inden for det interval, hvor der normalt fiskes med
det anvendte redskab. Overordnet set vurderes det at give et udmærket billede af fiskeriet
som helhed, men der er usikkerheder forbundet med metoden, da der kan mangle punkter, og
nogle punkter kan være forkert estimeret. Det skyldes bl.a., at der ikke er direkte målinger på
udstyr (fx spil), der kan identificere fiskeriaktivitet, og der er dermed flere skøn involveret i processen med at identificere fiskeriaktivitet. Herudover kan der være fejl i interpoleringen mellem
positioner (både i position og i hastighed), da der kan være op til en time mellem datapunkterne
Information om anvendt data:
•
VMS data: Alle fiskefartøjer over 12 m har siden 2012 (inden da 15 m) været forpligtet til
at have VMS. VMS registrerer fartøjets position og kommunikerer med satellit minimum
hver time. Det sker dog, at data af forskellige årsager ikke findes på enkelte fangstture.
•
AIS data: AIS er et sikkerhedssystem, som registrerer fartøjets position med en potentiel
meget høj frekvens, med op til 6 datapunkter i minuttet, men ofte færre. AIS er dog ofte
”hullet”, da der skal bruges en station, der kan modtage signalet, som har en forholdsvis
kort rækkevidde, afhængig af forskellige forhold. Det er også muligt for skibsføreren at
slukke for AIS’en og dermed unddrage sig kontrol over, hvor fartøjet befinder sig.
•
Logbogsdata: Alle fiskerfartøjer over 10 m (8 m i Østersøen) har pligt til at føre elektronisk logbog, hvori der bl.a. anføres art, mængde, fangstområde, fangsttidspunkt og redskab. Fiskeristyrelsen får automatisk overført data, Afregning fra opkøbere: Opkøberne
skal fra alle fartøjer indberette art, mængde, fartøj og fangstområde til Fiskeristyrelsen.
I visse områder har det ikke været muligt at gennemføre denne kortlægning af fiskeridata. Her
er i stedet kun brugt VMS data til vurdering af fiskeritryk og landingsværdier.
Landingsværdier for udenlandsk fiskeri:
For udenlandsk fiskeri er der udsendt et datacall til lande, der fisker i danske farvande. Datacallet blev lavet ud fra et antal delområder, der i løbet af processen om udpegning af beskyttede områder er tilpasset Enkelte nye områder er kommet til, som ikke indgik i det oprindelige
datacall. Der er modtaget data for Nordsøen fra Belgien, Frankrig, Nederlandene, Sverige og
Tyskland. For Østersøen, er der leveret data for Estland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og
Tyskland. Finland har meddelt, at de ikke har fiskeri i områderne. Der er forskel på data for de
forskellige lande, men samlet set er der modtaget opgørelser over landingernes værdi og VMS
positioner inden for hvert område. Landingsværdierne kan ikke direkte overføres på de tilpassede områder, men på baggrund af fiskerikort er andelen af fiskeri i de udpegede områder
estimeret.
Information fra lande på datacall:
Sverige: Har leveret data for fartøjer med VMS og for fartøjer uden VMS. Fartøjer uden VMS
opgiver en position i logbøgerne. Sverige har sendt data opdelt på de to datakilder. Begge datakilder er lagt sammen i opgørelsen.
Belgien: Har sendt data, men der er ikke redskabsinformation på VMS positioner.
Estland: Har fremsendt data inden for et område i østerøsen, og kun for 2014. endvidere fremgik landinger i et ICES Square for 2014-2016.
Frankrig: Har leveret data i et andet format. Der er ikke angivet vægt og værdi af landinger på
nogle af de områder, hvor der er et antal fartøjer.
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Nederlandene: Har leveret data for datacallet, men al data med mindre end 3 fartøjer er slettet
pga. GDPR. Det betyder, at ca. 10% af værdien mangler. Mht. VMS pings har de leveret tilfældigt udvalgt 10% af data.
Letland: Har leveret data for 2014-2018, men har kun afleveret vægt af landinger i KG, ikke
værdi af landinger i EURO.
Polen: Har levereret data uden bemærkninger.
Lithauen: Har levereret data uden bemærkninger.
Tyskland: Har leveret data for både Nordsøen og Østersøen for årene 2015-2019.
Økonomiske konsekvenser for fiskeriet:
Baseret på landingsværdier har Miljøministeriet opgjort det kortsigtede erhvervsøkonomiske
konsekvenser ved udpegningen. Beregningerne for de erhvervsøkonomiske konsekvenser tager udgangspunkt i ovennævnte fiskeridata. Fiskeriet bliver ved udpegning af beskyttede havområder ikke berørt af ændrede kvoter, og det er muligt, at den tabte indtjening i nogen grad
kan fanges andetsteds eller samme sted med andre redskaber. Det er dog vanskeligt at estimere, og derfor udarbejdes et ’worst case’ scenarie med udgangspunkt i, at landingsmængderne fra fiskeri med de relevante redskaber i de udpegede områder mistes.
Tabet på kort sigt beregnes som de mistede fangstværdier minus de sparede variable omkostninger for de pågældende aktiviteter (det svarer til, at fiskerne mister en del af overskuddet og
stadig skal afholde alle de faste omkostninger). Det antages, at man på kort sigt kan reducere
variable omkostninger i forhold til aktivitetsniveauet, mens at man ikke kan ændre på de faste
omkostninger. De variable omkostninger beregnes ved at fordele dem proportionalt i forhold til
fartøjsgruppernes fangstværdier i de respektive områder på baggrund af Danmarks Statstiks
regnskabstal for fiskeriet. De variable omkostninger inkluderer de 4 grupper af omkostninger:
1) brændstof, 2) is og proviant, 3) landings- og salgsomkostninger samt 4) vedligeholdelse.
Desuden antages det, at lønnen er proportional med fangstværdien, idet der i fiskeriet er tradition for, at aflønningen til besætningen er en procentdel af fangstværdien. De samlede variable omkostninger fordeles således til områder på baggrund af observerede fangstværdier.
Både fangstværdier (2015-19) eller (2019-20) og omkostninger (2014-18) er gennemsnit for
5/2 år for af give større sikkerhed. Alle værdier er opgjort i 2020-priser.
Samme opgørelser er lavet for udenlandsk fiskeri. Det er vigtigt at understrege, at der er stor
usikkerhed forbundet med tallene, dels pga. skøn vedrørende korrektionen af de oprindelige
data og dels pga. at der er brugt overordnede tal for omkostningerne for de enkelte lande. Det
bemærkes, at tabet relativt set er mindre end for de danske fiskere. Det skyldes, at de fleste
landes fiskerier har højere variable omkostninger end det danske fiskeri.
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11. Afværgeforanstaltninger

Det vurderes ikke, at udpegningen af beskyttede områder vil have en væsentlig negativ effekt
på miljøet, men det er derimod vurderingen, at det har en positiv effekt på havmiljøet. Der er
således ikke planlagt foranstaltninger for at afværge eller undgå negative miljøpåvirkninger.
For at minimere påvirkninger på maritime aktiviteter er der i udpegningen taget hensyn til
disse, herunder til de eksisterende fiskerimønstre og behov for vedligehold og anlæg af kabler,
rør, ledninger mv.
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12. Overvågning
12.1

Naturovervågning

Udpegning og forvaltning af beskyttede områder forventes at medføre forbedring i tilstand for
en række biodiversitetsparametre. Der vil derfor blive iværksat en overvågning af naturtilstanden (baseline) og udvikling af denne (effektovervågning). Baselineundersøgelse inkluderer
blandt andet kortlægning, særligt i de områder, hvor kendskabet til udbredelsen af naturtyper
er mest begrænset. Det vil være særligt relevant at følge effekterne af de strengt beskyttede
områder, som er noget nyt for Danmark.
Overvågningen tilrettelægges inden for udvalgte repræsentative havstrategiområder, som
overvåges løbende. Det er forventningen, at udviklingen af naturtilstanden i disse områder vil
repræsentere udviklingen på tværs af de beskyttede områder. Således vil der ske overvågning
i et eller flere repræsentative områder i hvert af de to farvandsområder (Nordsøen/Skagerrak
og Østersøen). Overvågningen vil bestå i undersøgelse af forskellige naturparametre, såsom
havbundens naturtyper, fisk og planton.

12.2

Fiskerikontrol

Når der etableres områder med begrænsninger for fiskeriaktivitet, er der ligeledes behov for at
overvåge og kontrollere begrænsningerne af fiskeriet i disse områder. Den præcise udformning af den kommende fiskerikontrol vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af en fælles henstilling til EU-Kommissionen sammen med de øvrige berørte EU lande.

Miljøministeriet / Emne / Titel på publikation – Nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm 67

kyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : DA Environmental Assessment Report

13. Bilag
13.1

Bilag 1 – koordinater for beskyttede og strengt beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm

Koordinater for nye beskyttede havstrategiområder. Alle koordinater er i decimalgrader.
Område
Beskyttede havstrategiområder
Strengt beskyttede havstrategiområder
X-koordinat
Y-koordinat
X-koordinat
Y-koordinat
8,044464
55,09928
7,959476
55,42487
Område A
7,552497
55,16679
8,044464
55,09928
6,999687
55,27558
7,552497
55,16679
6,944246
55,39253
7,382995
55,20043
6,743476
55,54635
7,300061
55,21682
6,833328
55,62432
6,999687
55,27558
6,941727
55,71744
6,833332
55,62432
7,311801
55,68794
7,670545
55,48328
7,35686
55,53692
7,806002
55,4248
7,670545
55,48328
7,855017
55,12554
7,806002
55,4248
7,959476
55,42487
7,786876
56,57748
7,858886
56,73197
Område B
7,633539
56,58741
7,861904
56,63203
7,643558
56,79904
7,861972
56,62977
7,812974
56,78501
7,637512
56,62751
7,814269
56,74367
7,869204
56,74419
7,873842
56,63204
7,873932
56,62985
7,786899
56,62906
9,477852
57,70949
9,477852
57,70949
Område C
9,639416
57,73929
9,639416
57,73929
9,826138
57,78664
9,826138
57,78664
9,797331
57,80873
9,797331
57,80873
9,728666
57,81299
9,728666
57,81299
9,456572
57,75011
9,456572
57,75011
10,87855
57,92171
10,87855
57,92171
Område D
10,82617
57,91361
10,82617
57,91361
10,78335
57,91369
10,78335
57,91369
10,7095
57,96199
10,7095
57,96199
10,77542
57,9862
10,77542
57,9862
Område E

Område F

Område G

10,20023
9,789639
9,756548
10,02871
7,430223
7,497869
7,59193
7,671232
7,77667
7,802589
7,77963
7,670305
6,211994
5,791054
5,713552
5,690618
6,206318

58,21828
58,13158
58,14618
58,26093
57,32865
57,30761
57,30537
57,32239
57,34865
57,36268
57,39193
57,39909
56,58865
56,5266
56,62701
56,79824
56,95651

10,20023
9,789639
9,756548
10,02871

58,21828
58,13158
58,14618
58,26093

7,430223
7,497869
7,59193
7,671232
7,77667
7,802589
7,77963
7,670305
6,114694
5,848377
5,80835
5,79523
6,109373

57,32865
57,30761
57,30537
57,32239
57,34865
57,36268
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57,39909
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56,64741
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56,86082
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Område H

Område I

Område J

Område K

Område L

Område M

3,570409
3,34855
3,248532
3,42108
3,507506
3,557714
3,617511
14,51734
14,34168
14,45814
14,55735
14,67737
14,41363
14,1719
14,40678
14,45982
14,60726
14,56052
14,85544
14,79944
14,69028
14,63685
14,63563
14,49119
14,56062
14,82638
14,85145
15,56727
15,48361
15,43579
15,29368
15,26178
15,22369
15,14838
15,09621
15,12737
15,39594
15,44753
15,48633
15,53597
15,55799
15,2536
15,15434
15,00519
15,23613
15,47201

55,8832
55,9186
56,086
56,13656
56,08467
56,06844
56,0556
55,20221
55,22466
55,309
55,3762
55,32824
54,81248
54,81248
54,99452
55,03533
54,97106
54,93293
54,58455
54,59278
54,61417
54,53737
54,53561
54,61498
54,667
54,68067
54,598
54,64977
54,62222
54,61283
54,58547
54,5802
54,57422
54,56889
54,64651
54,6521
54,69993
54,70903
54,68408
54,67568
54,65924
55,08487
55,14509
55,2111
55,3322
55,22259

3,539723
3,579669
3,547749
3,483501
3,415092
3,288165
3,374469

55,90914
56,04431
56,05077
56,07153
56,11311
56,07757
55,93432

14,41363
14,1719
14,40678
14,45982
14,60726
14,56052
14,81536
14,67145
14,65492
14,62319
14,57777
14,53496
14,57864
14,80165

54,81248
54,81248
54,99452
55,03533
54,97106
54,93293
54,60911
54,63736
54,61084
54,56736
54,59293
54,61586
54,64953
54,66153

15,52189
15,46802
15,2324
15,16864
15,13819
15,43738
15,4682
15,51792

54,65577
54,63945
54,59238
54,58849
54,63544
54,68718
54,66832
54,65921

15,40399
15,33014
15,29241
15,18931
15,16566
15,21711

55,20768
55,1613
55,13753
55,24124
55,27061
55,29756
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Vild Natur og Biodiversitet
J.nr. 2018-15220
Ref. RIKLA
Den 26. marts 2021

Non-technical summary
The environmental assessment describes the likely and significant effects on the environment from the
designation of protected MSFD areas in the Danish part of the North Sea and the Baltic Sea around
Bornholm. The designation will be included in the programme of measures as part of the Danish
Marine Strategy, which is part of the implementation of the Marine Strategy Framework Directive. The
purpose is to contribute to the achievement of good environmental status in the marine environment.
The environmental assessment report has been prepared in accordance with the Danish Act on the
Environmental Assessment of Plans and Programmes (Consolidated Act no. 973 of 25 June 2020).
The plan is to designate 13 marine protected MSFD areas (MPAs) of which 12 include strictly protected
MSFD areas, either as a core within a protected MSFD area or in some cases the whole area . The
proposal is based on the Marine Strategy Framework Directive and its requirements concerning spatial
protection measures. Furthermore, socioeconomic considerations have been taken into account.
In the proposal the 13 MSFD MPAs will be protected by limiting a number of activities, which can
affect species and habitat types negatively. Management measures in the protected MSFD areas relate
to the marine ecosystem as a whole, however with a special focus on the seabed. Within the MSFD
areas fishing with bottom contacting gears will be prohibited (including bottom trawls, beam trawls
and Danish seines etc.), as will offshore wind and wind energy hubs (including construction, seismic
surveys etc.), oil and gas activities (including construction, drilling, seismic surveys etc.), extraction of
raw materials (including seismic surveys etc.), dredging, carbon storage (including construction,
drilling and seismic surveys etc.), aquaculture (including fish farms, mussel farms and kelp farms etc.),
new transport infrastructure (including bridges and tunnels etc.), as well as geological and seismic
surveys that are not related to environmental research, management of protected areas or laying or
maintaining pipes and cables etc. In those parts of the MSFD areas that are strictly protected all
fishing gears, both commercial and recreational, will be prohibited in addition to the measures
mentioned above.
Eight of the thirteen protected MSFD areas are located in the North Sea incl. Skagerrak, and five
MSFD areas are in the Baltic Sea around Bornholm. Together the 13 new protected areas constitute
6568 km2, corresponding to 6,3 % of the total Danish marine area. A total of 12 strictly protected
MSFD areas are designated either as a core within one of the 13 MSFD areas or making up the entire
area. The total area designated as strictly protected MSFD areas constitutes 4,301 km2 or 4.1 % of the
Danish marine area.
The MSFD sites will be designated with the intent of enhancing the current network of marine
protected areas (Natura 2000-areas) in the two sea basins. The intention is to create an integrated
Miljøministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K
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network of marine protected areas. The designation aims to protect a number of habitats and species
that are either not included within the existing network of protected areas, or that are found but not
managed or protected within the network. This includes deep habitats with sediments such as sand,
gravel and mud as well as the water column and a number of threatened and red listed species and
biotopes.
This environmental assessment has been conducted at a general level as the designation occurs within
large sea basins, where environmental data are limited. For the same reason the assessment of the
individual areas depends on local data availability.
The designation is expected to have a favourable effect on the marine environment. Protecting the
designated MSFD areas will exclude all the main pressures within them, especially physical
disturbance of the seabed. The measures contribute to ensuring the natural development of
communities on the seabed and in the water column. This will contribute to protecting threatened
species and species sensitive to disturbance. Additionally, the measures are intended to lead to a
higher biodiversity across species groups. In addition to the protection within the MSFD areas an
improvement in biodiversity in the surrounding areas (spill over effect) is expected, as species can
spread from the protected MSFD areas to surrounding waters. This can be of benefit to the
environmental status of entire sea basin. A higher number of benthic species and fish can contribute to
an improved food basis for species higher in the food chain including cod as well as birds and marine
mammals. Areas in good environmental status will have a higher resilience to other pressures such as
climate change.
There are no existing permits for oil or gas extraction, wind power or wind energy hubs, extraction of
raw materials, carbon storage or aquaculture within the proposed protected MSFD areas. The
designations will not have significant negative consequences for the expansion of wind power or
windenergy hubs, sand and gravel supplies or the possibility for depositing dredged materials, carbon
storage or aquaculture. However, the designation will have socioeconomic consequence related to the
exploration and production of oil and gas as the designated MSFD areas will limit the area where
licences for oil and gas can be attained.
The proposal will not affect activities at sea by the Danish Defence or shipping.
Fishing currently takes place in all the MSFD areas. Fishing with beam trawls and bottom trawls
occurs throughout large parts of the North Sea. In the Baltic Sea beam trawling is not permitted.
Instead bottom trawling and set nets are the most common fishing gears. The designation will protect
the areas from physical disturbances from fishing in the future, even if fishing patterns should change.
The designation will affect vessels currently fishing in the MSFD areas as fishing with bottom
contacting gears including Danish seines will be prohibited in all areas, and all fishing will be
prohibited from the strictly protected MSFD areas. Total annual landing value for the Danish fishing
fleet in the MSFD areas in the North Sea is DKK 9.1 mill. and DKK 0.5 mill. in the Baltic Sea. Landing
values within the MSFD areas are less than 0,36 % of the total landing values for Danish fisheries in
the North Sea/the Skagerrak as a whole. Danish landing values within the areas in the Baltic Sea are 3
‰ of the total landing values for Danish fishing fleet in the Baltic Sea. The possible consequences for
fisheries have been calculated in a worst-case scenario. In this scenario it is assumed that it is not
possible to find alternative fishing grounds. After taking into account reductions in variable costs for
fuel and maintenance, for example, it is assessed that the business economic consequences for Danish
fisheries in the short term will constitute an annual loss of DKK 4.9 mill. in the North Sea and DKK 0.3
mill. in the Baltic Sea.
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Fishing vessels will to some extent be able to fish their full quota in other parts of the two sea basins.
Overall, it is expected that the protection of the designated MSFD areas will only to a lesser extent
affect fishing opportunities and the derived economic activity in fishing ports. However, it is likely that
the location of the MSFD areas can, to some extent, make fisheries in practice more difficult and
costly, as there may be situations where it will no longer be possible to fish in continuous trawl tows to
the same extent as previously. Moreover, there may be longer transport times to fishing grounds and
therefore higher costs associated with this.
Transboundary effects
In the process of identifying the MSFD areas with a view to create a coherent network of protected
areas, information on marine protected areas in countries bordering Denmark has been included.
Designation of new MSFD areas in Danish waters will contribute to the coherent network of marine
protected areas in the North Sea and the Baltic Sea in relation to species distribution, and will
therefore help increase overall biodiversity in the areas across national borders. The designation can
thus have positive transboundary effects on the marine environmental status.
The protected MSFD areas can also contribute to increased foraging basis for other marine species,
including fish, birds and marine mammals, and this may benefit the individual populations and the
overall food web in the long run. In this context, the protected areas may also act as a base from which
larvae and adult species can spread to other areas. This could include colonisation of other marine
protected areas and other areas outside Danish waters, which border the proposed designated areas.
The assessment is that there will only be limited adverse transboundary effects, and only regarding
fisheries. This primarily includes fishing with bottom-contacting gears, including beam trawls. The
designation entails limitation on a number of business sectors in the areas.
In the North Sea, where 8 MSFD areas will be designated, a number of countries currently have fishing
rights. Inquiries show that particularly Belgium, the Netherlands, Sweden, Germany and partly France
have extensive fishing activities in the areas. An initial screening indicates that foreign fishing vessels
fish with bottom-contacting gears average total annual landing values of approximately DKK 16.5 mill
in the areas. The possible consequences for foreign fishing fleet are calculated in a worst-case scenario.
In this scenario it is assumed that it is not possible to find alternative fishing grounds. After taking into
account reductions in variable costs for fuel and maintenance, for example, it is assessed that the
business economic consequences for foreign fisheries in the short term will constitute a loss of
approximately DKK 6 mill annually. for fishing with bottom-contacting gears and DKK 0.2 mill. for
fishing with other gears.
In the Baltic Sea around Bornholm, where 5 MSFD areas will be designated, a number of countries
currently have fishing rights. Inquiries show that particularly Poland, Sweden, Germany and partly
Lithuania have fishing activities in the areas. An initial screening indicates that foreign bottom-towed
gear fishing activities are being carried out with total annual landing values of DKK 2 mill. Added to
this are landing values with other gear of DKK 3.3 mill annually . in parts of the areas designated as
strictly protected areas. If the possible consequences for foreign fisheries are calculated in a worst-case
scenario, where it is assumed that it is not possible to find alternative fishing grounds, and taking into
account reductions in variable costs for fuel and maintenance, for example, it is assessed that the
business economic consequences for foreign fisheries in the short term will constitute a loss of DKK
0.8 mill. Annually for fishing with bottom-towed gear and DKK 1.3 mill. Annually for fishing with
other gear.

3

mråden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön - KS2021/0751-2 Svar på remiss - förslag till nya skyddade marina områden för Danmarks havsområde i Nordsjön och Östersjön : ENG Non-technical summary and transboundary effects

In the protected MSFD areas the aim is to protect vulnerable species by creating a refuge, where the
species are not affected by this pressure, in particular species most vulnerable to the contact with a tow
from a bottom contacting gears. Moreover, the strictly protected MSFD areas will protect the water
column, in order for the marine ecosystems as a whole to be protected within the areas. The measures
in the areas comes with a risk of displacement, where fishing activities will be forced to move to other
fishing grounds with the same seabed types, possibly outside the Danish EEZ. The designated MSFD
areas generally does not have high fishing pressures compared to surrounding areas. Therefore,
displacement is likely to be limited and is expected to be able to relocate to other areas. Designation of
protected MSFD areas is also expected to have a positive spill-over effect in relation to fisheries.
Several of the sites border the Danish EEZ, which means the spill over effects could occur within the
EEZ of other countries.
Fisheries measures in the designated areas will be negotiated in a regional EU process with relevant
Member States in accordance with the provisions under the EU Common Fisheries Policy. This means
that these measures will apply to fishing vessels from all Member States. This process will take place
after a final decision is taken on the proposed designated MSFD areas. The process will include a more
detailed analysis of the landing values in the proposed MSFD areas.
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Reply to consultation response regarding the
Danish proposal for new marine protected areas (MSFD areas)
Thank You for your consultation response regarding the Danish proposal for new
marine protected areas, designated under the Marine Strategy Framework
Directive. We hereby acknowledge that we have received your letter.
We have noted that Sweden wishes to participate in the transboundary
consultations as provided for by article 10 of the Protocol on Strategic
Environmental Assessment.
Furthermore, we acknowledge the importance of including for example
connectivity in the analysis of MPAs. A report focusing on potential placement of
MPAs has therefore been prepared as part of the basis of the proposal. Among
other factors, the report considers connectivity. The report (in Danish) can be
downloaded here: https://dce2.au.dk/pub/SR362.pdf.
The current proposal of MSFD MPAs in the North Sea and the Danish part of the
Baltic Sea is a continuation of a previous process in Kattegat, where six MPAs were
designated. In addition, the Northern part of the Sound (Øresund) will formally be
designated an MPA in connection to the MSFD Programme of Measures later this
year. There will be a public consultation of The MSFD Programme of Measures as
well as an espoo-consultation.
Fisheries management measures will be coordinated with member states having a
direct fisheries management interest in the protected areas in accordance with
Article 11 and 18 of the Common Fisheries Policy (CFP-Regulation).
We look forward to further dialog and cooperation across the Sound.
Kind regards,

Rikke Larsen
Fuldmægtig
+45 20 86 56 16
rikla@mim.dk
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Uppdrag till Kommundirektör angående fördjupad uppföljning av elevers
studieresultat – Nationella prov 2016-2020
Kommunstyrelsen är i Kungälvs kommun den ansvariga nämnden för skolväsendet och
därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt verksamhetsutveckling.
Styrelsen avser att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de
pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Motivet till detta är
att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser
och ger goda resultat. En utökad förståelse för elevernas studieresultat, som ett komplement
till den kunskap som redan finns inom sektorn, skulle erbjuda styrelsen en bättre helhetsbild av
verksamhetens välmående och dess utmaningar.
För att kunna bli bättre på att bedöma framtida resursbehov, efterfrågar kommunstyrelsen
bättre uppföljning och analyser av de faktiska studieresultaten. Med faktiska studieresultat
avses i första hand 1. resultaten i nationella prov och i andra hand 2. slutbetygen.
Analysen kommunstyrelsen efterfrågar ska innehålla uppgifter om provresultaten de senaste 5
åren enligt:
1. Helheten; betyg A-F, kurs- och programvis
2. Analys av delar och moment av ämnesprov i de fall minst 20% skrivit ett resultat som
motsvarar F och där resultaten A-C uppnås endast i ringa omfattning
3. Analys av resultat, identifiering av bakgrundsfaktorer; resultat som visar stor historisk
samstämmighet mellan åren, lärare, ämnesbehörighet, frånvaro, pedagogik.
4. Förslag på förbättringar som grundas på analysen

Kommunstyrelsen önskar en återkoppling i frågan senast i januari 2022.
Förslag till kommunstyrelsen
Styrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys
av elevernas studieresultat i kommunens skolor med återrapportering senast i
januari 2022.

För Kungälvstrion
Anders Holmensköld (M)
Kommunalråd för personal- och finansfrågor
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0303-190 35
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1. Inledning
Riktlinjerna ska säkerställa kommungemensamma regler för hantering av informationssäkerhet
som inte hanteras i informationssäkerhetspolicyn. Riktlinjerna är övergripande och ska appliceras
på all informationshantering inom samtliga nämnder. Enskilda informationstillgångar eller system
kan vara i behov av individuella riktlinjer eller rutiner och ska i så fall ses som komplement till
dessa riktlinjer.

2. Relation till andra styrdokument



Informationssäkerhetspolicy
Program för digitalisering av Kungälvs kommun

3. Syfte
Riktlinjerna ska säkerställa en hög gemensam säkerhet med bibehållen effektivitet i kommunens
informationshantering i enlighet med Informationssäkerhetspolicyn. Kommunens information
ska behandlas likvärdigt och lagligt utifrån informationens skyddsvärde oavsett i vilken
verksamhet eller informationstillgång den behandlas.

4. Mål och viljeinriktning
Riktlinjerna ska tillse att information får ett adekvat skydd utifrån laglighet och lämplighet i syfte
att uppfylla rättsliga krav samt de mål som fastställts av kommunfullmäktige i
Informationssäkerhetspolicyn.

5. Tekniska krav
5.1 Dokumentation av IT-miljö
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet upprätthålla uppdaterad
dokumentation över
1. hård- och mjukvara som används i varje enskilt informationssystem.
2. beroenden mellan olika interna informationssystem respektive beroenden av
informationssystem hos externa aktörer.
3. vilka informationssystem som behandlar information som har behov av utökat skydd,
exempelvis enligt säkerhetsskyddslagen, känsliga personuppgifter, NIS-direktivet.
4. vilka informationssystem som är centrala för kommunens förmåga att utföra sitt uppdrag.
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5.2

Utveckling, anskaffning och utkontraktering

Systemägare ska, vid utveckling, anskaffning eller utkontraktering av informationssystem,
identifiera krav på säkerhet avseende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

uppdelning i nätverkssegment,
filtrering av nätverkstrafik,
behörigheter, digitala identiteter och autentisering,
kryptering,
säkerhetskonfigurering,
säkerhetstester och granskningar,
ändringshantering, uppgradering och uppdatering,
spårbar och korrekt tid,
säkerhetskopiering,
säkerhetsloggning och tillhörande analys,
övervakning av nätverkstrafik,
övervakning av informationssystem inklusive säkerhetsfunktioner,
skydd mot skadlig kod,
skydd av utrustning,
redundans och återställning,
kontinuitet under fredstida krissituation samt inför och vid höjd beredskap,
arkivering,
avveckling

Systemägare ska, innan driftsättning och inför förändring som kan påverka säkerheten i
informationssystemen,
1. genom säkerhetstester och granskning kontrollera att valda säkerhetsåtgärder är
tillräckliga för att möta identifierade krav på säkerhet
2. verifiera att det finns nödvändig dokumentation för drift och förvaltning.
Nödvändig dokumentation för drift och förvaltning bör omfatta arkitektur,
ingående komponenter, konfiguration, dataflöden och övrig relevant
systeminformation. Av dokumentationen bör även framgå vem som är systemägare
samt om och till vilken extern aktör informationssystemet är utkontrakterat.
I de fall brister identifieras ska systemägare riskbedöma och hantera dessa brister innan
driftsättning eller inför förändring som kan påverka säkerheten i informationssystemen.

5.3

Utvecklings-, test- och utbildningsmiljöer

Systemägarens arbete med utveckling och tester som kan påverka informationssäkerheten i
produktionsmiljön ska ske i en från produktionsmiljön avskild del av IT-miljön.
Systemägaren ska identifiera och hantera behovet av en utbildningsmiljö som är avskild från
produktionsmiljön.
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5.4

Uppdelning i nätverkssegment och filtrering av
nätverkstrafik

Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet förhindra spridning av
incidenter och minska konsekvenser av angrepp genom att placera informationssystem med olika
funktioner i separata nätverkssegment i sin produktionsmiljö.

Följande funktioner i produktionsmiljön bör placeras i separata nätverkssegment:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klienter för användare.
Klienter för administration.
Servrar.
Centrala systemsäkerhetsfunktioner i form av behörighetskontrollsystem,
säkerhetsloggning, filtrering och liknande.
Centrala stödfunktioner i form av skrivare, scanner och liknande.
Trådlösa nätverk.
Gästnätverk.
Externt åtkomliga tjänster.
Informationssystem som sammankopplas med informationssystem hos extern aktör.
Industriella informations- och styrsystem.
System som innehåller sårbarheter som inte kan hanteras.

Kommunstyrelsen ska filtrera nätverkstrafiken så att endast nödvändiga dataflöden förekommer
mellan olika nätverkssegment.
För verksamhetssystem som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i
säkerhetsskyddsklass konfidentiellt eller högre alternativt säkerhetskänslig verksamhet i
konsekvensnivå 3 eller högre ska nätverk fysiskt separeras från icke-säkerhetskyddsklassade
nätverk.

5.5

Behörigheter, digitala identiteter och autentisering

Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet säkerställa att endast
behöriga användare och informationssystem har åtkomst till IT-miljön och utforma sin
behörighetshantering på ett sådant sätt att varje digital identitet inte har mer åtkomst till
information och informationssystem än vad den behöver.
Behörighetshanteringen bör säkerställa att
1. digitala identiteter i produktionsmiljön är unika,
2. digitala identiteter och behörigheter är godkända innan de kopplas till en användare
eller ett informationssystem,
3. tilldelade behörigheter är tidsbegränsade och kontrolleras en gång per år,
4. behovet av att använda olika kataloger för digitala identiteter och behörigheter är
identifierat och hanterat, och
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En digital identitet bör endast användas av en individ.
Digitala identiteter som ger systemadministrativ behörighet ska endast användas för
systemadministration och tilldelas restriktivt.
Flerfaktorsautentisering ska användas vid
1. egen och inhyrd personals åtkomst till produktionsmiljön via externt nätverk,
2. systemadministrativ åtkomst till informationssystem, och
3. åtkomst till informationssystem som behandlar information som bedömts ha
behov av utökat skydd.

5.6

Kryptering

Kommunstyrelsen ska identifiera och hantera behovet av kryptering för att skydda information
mot obehörig åtkomst och obehörig förändring vid överföring och lagring.
Kryptering bör användas för att skydda
1. säkerhetsloggar mot obehörig åtkomst och obehörig förändring,
2. autentiseringsuppgifter mot obehörig åtkomst och obehörig förändring, och
3. information i behov av utökat skydd mot obehörig åtkomst och obehörig förändring vid
överföring till informationssystem utanför kommunens kontroll.
Kommunstyrelsen ska ha system för att kryptera e-post på transportlagret i enlighet med OSImodellen (Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model:
The Basic Model, ISO/IEC 7498-1) eller motsvarande.
Kommunstyrelsen ska införa möjlighet att använda sådan kryptering vid överföring av e-post till
och från andra statliga myndigheter och kommuner.
Kommunstyrelsen ska införa möjlighet att verifiera kommunen som avsändare respektive
mottagare av e-post.
Kommunstyrelsen ska använda Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) avseende
samtliga domännamn som kommunen registrerat i domännamnssystemet (DNS).
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet ska ha interna regler för
kryptering med krav på
1. hantering av krypteringsnycklar,
2. godkännande och förvaltning av krypteringslösningar, och
3. hur krypteringsalgoritmer, krypteringsprotokoll och nyckellängder ska väljas.

5.7

Säkerhetskonfigurering

Systemägaren ska, för att skydda informationssystem mot obehörig åtkomst,
1. byta ut förinställda autentiseringsuppgifter,
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2. stänga av, ta bort eller blockera systemfunktioner som inte behövs, och
3. i övrigt anpassa konfigurationer för att uppnå avsedd säkerhet.

5.8

Säkerhetstester och granskningar

Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet säkerställa att
säkerhetstester och granskningar möjliggör identifiering av sårbarheter. Kommunstyrelsen ska ha
interna regler för hur kontroll görs av att
1. informationssystemen är uppdaterade,
2. valda säkerhetsåtgärder är införda på korrekt sätt, och
3. genomförda säkerhetskonfigurationer är tillräckliga.

5.9

Ändringshantering, uppgradering och uppdatering

Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet säkerställa att förändringar i
informationssystem genomförs på ett strukturerat och spårbart sätt. Kommunstyrelsen ska ha
interna regler för ändringshantering med krav på
1. vilka kriterier som ska användas för att godkänna hård- och mjukvara innan installation
eller användning,
2. hur risker för incidenter och avvikelser i samband med förändring i produktionsmiljön
ska identifieras och hanteras,
3. hur mjukvara, utan onödigt dröjsmål, ska uppdateras till av utvecklare stödd version,
inklusive säkerhetsuppdateringar,
4. hur utbyte eller uppgradering av hård- och mjukvara som inte längre uppdateras eller
stöds av leverantören ska säkerställas utan onödigt dröjsmål, och
5. hur risker ska hanteras när uppdatering eller uppgradering enligt punkt 3 och 4 inte kan
genomföras.

5.10 Korrekt och spårbar tid
Systemägaren bör använda tidstjänsten Swedish Distributed Time Service.

5.11

Säkerhetskopiering

Systemägaren ska, för att kunna återställa information som förlorats eller förvanskats,
regelbundet säkerhetskopiera sin information.
Systemägaren ska
1. en gång per dygn säkerhetskopiera information som behövs för kommunens förmåga att
utföra sitt uppdrag, och
2. en gång per år, eller vid större förändringar av produktionsmiljön, verifiera förmågan att,
inom för kommunen godtagbar tidsperiod, återställa information från säkerhetskopior.
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Säkerhetskopior ska förvaras skilda från produktionsmiljön och skyddas mot skada, obehörig
åtkomst och obehörig förändring.

5.12 Säkerhetsloggning och övervakning
Systemägaren ska, för att säkerställa spårbarhet i informationssystem, logga följande
säkerhetsrelaterade händelser:
1. Obehörig åtkomst och försök till obehörig åtkomst till IT-miljö och enskilda
informationssystem.
2. Förändringar av konfigurationer och säkerhetsfunktioner som förutsätter priviligierade
rättigheter.
3. Förändringar av behörighet för användare och informationssystem.
4. Åtkomst till information som bedömts ha behov av utökat skydd.
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet analysera innehållet i
säkerhetsloggarna i ett för ändamålet avsett informationssystem för att upptäcka och hantera
incidenter och avvikelser. Säkerhetsloggarna ska
1. möjliggöra utredning av intrång, tekniska fel och brister i säkerheten,
2. utformas på ett sätt som möjliggör jämförbarhet mellan olika loggar, och
3. vara tillgängliga för analys under fastställd bevarandetid.
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet dokumentera hur
säkerhetsloggarna ska användas samt var loggningsuppgifter hämtas och lagras, hur de skyddas
och hur länge de ska bevaras.
Systemägaren ska identifiera och hantera behovet av intrångsdetektering och intrångsskydd.
Systemägaren ska identifiera och hantera behovet av realtidsövervakning av informationssystem.

5.13 Skydd mot skadlig kod
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet använda mjukvara som ger
skydd mot skadlig kod. För informationssystem där sådan mjukvara inte finns tillgänglig ska
andra åtgärder vidtas som ger motsvarande skydd.

5.14 Skydd av utrustning
Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet skydda den utrustning som
informationssystem består av mot skador och obehörig åtkomst, genom att
1.
2.
3.
4.

placera centrala servrar och central nätverksutrustning i särskilda it-utrymmen,
tilldela behörighet till särskilda it-utrymmen restriktivt,
identifiera och hantera behovet av övervakning och larm i särskilda it-utrymmen,
registrera tillträde till särskilda it-utrymmen på individnivå och spara dokumentationen
under fastställd bevarandetid, och
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5. ha interna regler för hur mobil utrustning ska skyddas.

5.15 Redundans och återställning
Kommunstyrelsen ska, för att säkerställa tillgänglighet till information och informationssystem
vid incidenter och avvikelser,
1. ha interna regler för återställning av produktionsmiljön i sin helhet och för enskilda
informationssystem,
2. öva återställning av informationssystem som är centrala för kommunens förmåga att
utföra sitt uppdrag, och
3. placera centrala servrar och central nätverksutrustning som skapar redundant funktion i
olika särskilda it-utrymmen.

6. Administrativa krav
6.1 Lösenordsregler
Kommunstyrelsen ska tillse att lösenord är minst åtta tecken långa, innehåller specialtecken eller
siffror samt innehåller stora och små bokstäver. Lösenordet ska tvingande ändras var 180:e dag.

6.2

Säkerhetsskyddssklassificerade handlingar

Kommunstyrelsen ska för sin egen och övriga nämnders verksamhet upprätta rutiner för
hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och verksamheter.
Kommunstyrelsen ska minst vartannat år aktualisera säkerhetsskyddsanalys för sin egen och
andra nämnder verksamheter.
Kommunstyrelsen ska tillse att endast säkerhetsskyddsklassificerad personal har tillgång till
informationssystem, handlingar eller verksamheter placerade i säkerhetsklass.

6.3

Informationssäkerhetsgruppens sammansättning

Informationssäkerhetsgruppen ska bestå av
1.
2.
3.
4.

Informationssäkerhetssamordnare
IT-strateg
Dataskyddsombud
Teknisk systemförvaltare/IT-arkitekt

6.4

Sekretessmarkering

Upprättade eller inkommande handlingar som kan antas innehålla uppgifter som omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ska tillföras en sekretessmarkering.
Sekretessmarkeringen ska innehålla:
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tillämplig sekretessbestämmelse
datum då sekretessmarkeringen gjordes
den nämnd som har gjort anteckningen

Systemägare ska tillse att mallar i verksamhetssystem innehåller funktionalitet för att tillföra
sekretessmarkering på upprättade handlingar.
För handlingar i informationssystem där anteckning inte är möjlig ska filnamn eller liknande
innehålla uppgifter om sekretessmarkering.

6.5

Destruktion av fysiska handlingar och lagringsmedia

Pappershandlingar innehållandes sekretessuppgifter ska vid gallring förstöras genom förbränning.
Handlingarna placeras i särskilda sekretesskärl utplacerade på varje våningsplan. Även digital
media så som USB-minnen eller CD-skivor ska placeras här.
För destruktion av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar se Tillämpningsanvisning för
hantering av säkerhetsklassificerade uppgifter.

7. Klassningsmodell
7.1 Konsekvenskategorier
Konsekvenskategorier utgår från de värden som är viktiga för Kungälvs kommun att upprätthålla
eller undvika. Konsekvenskategorierna kopplas till aspekterna konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet och vilka konsekvenser ett bortfall av dessa kan få för konsekvenskategorierna.
Konsekvenskategorier för Kungälvs kommun är
1. Samhälle. Vilka konsekvenser får bortfall av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
för samhällsviktig verksamhet eller samhället i stort. Exempel: kan samhällsviktig
verksamhet med kommunal eller icke-kommunal huvudman upprätthålla sin verksamhet?
2. Ekonomi. Vilka konsekvenser får bortfall av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
för kommunens ekonomi. Exempel: uppstår större kostnader vid ett bortfall för
kommunen eller någon annan?
3. Verksamhet. Vilka konsekvenser får bortfall av konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet för den kommunala verksamheten? Exempel: är informationstillgången så
kritisk att en större del av kommunens verksamhet inte kan fortgå vid exempelvis
bortfall?
4. Individ. Vilka konsekvenser får bortfall av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för
enskild? Exempel: röjs känsliga personuppgifter eller kan ett bortfall av tillgänglighet
påverka digitala vårdtjänster på ett negativt sätt?

11

29 Information ordförandebeslut:

7.2

Konsekvensnivåer

Konsekvensnivåer avser uppdelning av allvarlighetsgrad vid påverkan på konfidentialitet, riktighet
och tillgänglighet. Kommunen delar upp sina informationstillgångar i 5 nivåer där nivå 1 innebär
försumbar påverkan och nivå 5 innebär synnerligen allvarlig påverkan. Nivå 5 används
uteslutande för säkerhetsskyddsklassificerade informationstillgångar. Identifieras en
informationstillgång i allvarlighetsgrad 4 ska en säkerhetsskyddsanalys genomföras i för
ändamålet godkända system.

12

29 Information ordförandebeslut:

7.3
Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Allvarlig skada (4)

Betydande skada (3)

Måttlig skada (2)

Försumbar skada (1)

Klassningsmatris

7.3.1 Konfidentialitet
Skada för Sveriges
Röjande av informationen medför skada för Sveriges säkerhet
säkerhet som inte endast
som inte endast är ringa.
är ringa. Kontakta
 Systemet behandlar information som omfattas av
säkerhetsskyddschef.
sekretess och rör Sveriges säkerhet där röjande av
information kan ge oöverskådliga konsekvenser där t
ex omfattande fara för liv och hälsa föreligger.
Uppgifter av bäring för totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Allvarlig skada - ex massiv Röjande av information medför allvarlig skada.
informationsförlust,
 Skapar stora svårigheter för organisationens
verksamhetsförlust,
verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att
oöverskådliga
fullfölja uppdragen.
konsekvenser, eller fara
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan
för liv och hälsa
organisation påverkas sannolikt.
 Allvarlig kränkning av den personliga integriteten
Betydande skada - ex
Röjande av informationen medför betydande skada.
tillgänglighetsstörningar,
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med
brott mot regelverk,
trolig risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller
rättsliga krav och avtal,
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
eller förlust av skapat
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
förtroende
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner i
egen eller annan organisation påverkas troligen inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom
stora besvär eller stor ekonomisk påverkan, av
störningen.
Måttlig skada - ex minskad Röjande av informationen medför måttlig skada.
förmåga att genomföra
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att
verksamhetens uppdrag,
nå målen.
effektiviteten är påvisbart
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
reducerad
egen eller annan organisation.
 Enskilda individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva
lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.
Ingen eller försumbar
Röjande av informationen medför ingen eller försumbar
skada
skada.
 Inga svårigheter för verksamheten att nå målen.
 Ingen eller endast försumbar påverkan på
samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.
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Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Allvarlig skada (4)

Betydande skada (3)

Måttlig skada (2)

Försumbar skada (1)

7.3.2 Riktighet
Skada för Sveriges
Manipulation av informationen medför skada för Sveriges
säkerhet som inte endast
säkerhet som inte endast är ringa.
är ringa. Kontakta
 Systemet behandlar information som omfattas av
säkerhetsskyddschef.
säkerhetsskyddslagen och rör Sveriges säkerhet där
manipulation av information kan ge oöverskådliga
konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och
hälsa föreligger. Uppgifter av bäring för
totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Allvarlig skada - ex massiv Röjande av information medför allvarlig skada.
informationsförlust,
 Skapar stora svårigheter för organisationens
verksamhetsförlust,
verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att
oöverskådliga
fullfölja uppdragen.
konsekvenser, eller fara
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan
för liv och hälsa
organisation påverkas sannolikt.
 Allvarlig kränkning av den personliga integriteten
Betydande skada - ex
Röjande av informationen medför betydande skada.
tillgänglighetsstörningar,
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med
brott mot regelverk,
trolig risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller
rättsliga krav och avtal,
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
eller förlust av skapat
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
förtroende
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner i
egen eller annan organisation påverkas troligen inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom
stora besvär eller stor ekonomisk påverkan, av
störningen.
Måttlig skada - ex minskad Röjande av informationen medför måttlig skada.
förmåga att genomföra
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att
verksamhetens uppdrag,
nå målen.
effektiviteten är påvisbart
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
reducerad
egen eller annan organisation.
 Enskilda individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva
lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.
Ingen eller försumbar
Röjande av informationen medför ingen eller försumbar
skada
skada.
 Inga svårigheter för verksamheten att nå målen.
 Ingen eller endast försumbar påverkan på
samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.
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7.3.3

Tillgänglighet

Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Skada för Sveriges säkerhet
som inte endast är ringa.
Kontakta
säkerhetsskyddschef.

Allvarlig skada (4)

Allvarlig skada - ex massiv
informationsförlust,
verksamhetsförlust,
oöverskådliga konsekvenser,
eller fara för liv och hälsa

Betydande skada (3)

Betydande skada - ex
tillgänglighetsstörningar,
brott mot regelverk, rättsliga
krav och avtal, eller förlust
av skapat förtroende

Måttlig skada (2)

Måttlig skada - ex minskad
förmåga att genomföra
verksamhetens uppdrag,
effektiviteten är påvisbart
reducerad

Försumbar skada (1)

Ingen eller försumbar skada

Ett avbrott som medför skada för rikets säkerhet som inte endast
är ringa.
 Systemet behandlar information som omfattas av
säkerhetsskyddslagen och rör Sveriges säkerhet där
manipulation av information kan ge oöverskådliga
konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och hälsa
föreligger. Uppgifter av bäring för totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.
Ett avbrott medför allvarlig skada.
 Skapar stora svårigheter för organisationens verksamhet.
Omöjligt eller nästan omöjligt att fullfölja uppdragen.
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan organisation
påverkas sannolikt. • Individers liv och hälsa äventyras.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter
påverkas i en allvarlig/katastrofal omfattning av
otillgänglighet i systemet.
Ett avbrott medför betydande skada.
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med trolig
risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller genom
behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner vid
egen eller annan organisation påverkas troligen inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom stora
besvär eller stor ekonomisk påverkan, av störningen.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter
påverkas i en betydande omfattning av otillgänglighet till
systemet.
Ett avbrott medför måttlig skada.
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att nå
målen. • Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
egen eller annan organisation
 Externa individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva lindriga
besvär men utan påvisbar ekonomisk påverkan.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter
påverkas endast i begränsad omfattning av otillgänglighet
till systemet.
Ett avbrott medför ingen eller försumbar skada.
 Inga eller försumbara svårigheter för verksamheten att nå
målen.
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid egen
eller annan organisation.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter
påverkas inte eller i försumbar omfattning av
otillgänglighet till systemet.
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7.4

Stödmaterial

Se bilaga 1.

8. Levandegöra
Kommuniceras till systemägare, systemadministratörer, systemförvaltare och tekniska
systemförvaltare. Publiceras på kommunens hemsida under styrande dokument.

9. Uppföljning
Efterlevnad av krav följs upp av informationssäkerhetssamordnare vid riskanalys.
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Protokoll
Informationsklassificering av xxx

xxxx-xx-xx
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1. INFÖR INFORMATIONSKLASSIFICERING
1.1 Om informationstillgången
Som förberedelse inför workshopen ska Systemägaren fylla i nedanstående tabell. Vitmarkerade
fält ska fyllas i efter bästa förmåga. Informationstillgång refererar i det här fallet till systemet.
Namn på
informationstillgången/systemet
Livscykelstatus

Upphandling

Installation

Drift och
förvaltning

Avveckling

Markera med kryss (X)

Ja

Nej

Bedöms informationstillgången vara verksamhetskritisk?
Informationstillgången är en förutsättning för verksamheten och kan vid ett bortfall eller en svår störning leda till
att verksamheten inte kan bedrivas.

Bedöms informationstillgången vara kritisk för samhällsviktig
verksamhet?
Informationstillgången är kritisk för verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer
samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Rättsliga krav
Ange lagar, författningar eller förordningar som eventuellt
påverkar informationshanteringen.

Interna krav
Ange de interna krav (t.ex. riktlinjer och policyn) som eventuellt
påverkar informationshanteringen.

Externa krav
Ange de externa krav (t.ex. avtal) som eventuellt påverkar
informationshanteringen.

Information som hanteras
Beskriv på enklaste vis vilken information som hanteras. Detta
inkluderar även information som kan komma att hanteras.

Integrationer och beroenden
Ange vilka integrationer som finns samt eventuella beroenden till
olika tjänster och resurser för att informationshanteringen ska
fungera.

Avgränsningar
Beskriv vad informationstillgången inte innefattar, samt vilken
information som inte ska behandlas (t.ex. känsliga
personuppgifter)

1.2 Personuppgiftsbedömning
Detta avsnitt ifylles i de fall personuppgifter behandlas. All slags information som direkt eller
indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen
som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i
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dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags
elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan
kopplas till fysiska personer.

1.2.1

Särskilda upplysningar vid behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den
personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.

Vilket ändamål finns med behandlingen av personuppgifter?
Vad är ändamålet med att behandla personuppgifter i informationstillgången?
Exempel: För att kunna bedriva god och säker vård och omsorg.

Vad för typ av personuppgifter behandlas?
Personuppgifter eller kategorier av personuppgifter som behandlas i registret.

Vilka grupper berörs av behandlingen av personuppgifter?
Ange vilka kategorier av registrerade personer som berörs av personuppgiftsbehandlingen. T.ex. anställda, brukare, anhöriga

Behandlas känsliga personuppgifter?
Exempel på känsliga personuppgifter kan vara ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Om ja, inhämtas samtycke?
Känsliga personuppgifter får behandlas, om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen eller på ett tydligt
sätt offentliggjort uppgifterna.

Om känsliga personuppgifter behandlas utan att samtycka inhämtas, ange skälen till
behandlingen
Ange laglig grund till behandling av känsliga personuppgifter.

Till vilka mottagare kan uppgifterna komma att lämnas ut till?
Exempel på mottagare av personuppgifter kan vara myndigheter.

Kommer uppgifterna att överföras till land utanför EU eller ESS?
Kommer uppgifterna att överföras till tredje land (utanför EU eller ESS)? Om ja, ange rättslig grund.

Vilka tekniska och organisatoriska finns för att trygga behandlingen av
personuppgifter?
Exempelvis kan en sådan åtgärd vara att ha skapat "Instruktioner till anställda".
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Vad finns det för laglig grund för behandling av personuppgifter?
I dataskyddsförordningen anges sex olika grunder för att en behandling av personuppgifter kan vara tillåten. Ange enligt vilken eller
vilka grunder som behandlingen kommer ske.
 Avtal
 Rättslig förpliktelse
 Samtycke
 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 Grundläggande intresse

Behandlas uppgifter om lagöverträdelser?
Har den registrerade informerats om registreringen?
Svara på hur den registrerade har informerats om att den förekommer i registret.

Vilka rutiner finns kopplat till radering av personuppgifter?
Finns rutiner framtagna som ett stöd för att hjälpa er att lokalisera och radera de personuppgifter som behandlas i registret?

Vilka rutiner finns kopplat till ändring av personuppgifter?
Finns rutiner framtagna som ett stöd för att hjälpa er att lokalisera och ändra personuppgifter som behandlas i registret?

Vilka rutiner finns kopplat till gallring av personuppgifter?
Det är inte tillåtet att lagra personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de
samlades in. Detta innebär bland annat att processer måste finnas för att med jämna mellanrum radera uppgifter som inte längre får
lagras.

Kan ni på ett enkelt sätt se till att den registrerade får tillgång till sina personuppgifter i
ett strukturerat format?
Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den
personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en
annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta om den lagliga
grunden för behandling är avtal eller samtycke.

Övriga uppgifter

1.2.2

Personuppgiftsbiträdes behandling av personuppgifter

Detta avsnitt ifylles i de fall en leverantör behandlar personuppgifter på uppdrag av kommunen.
Personuppgiftsbiträdet (leverantören) får bara behandla personuppgifter enligt givna
instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige (kommunen). Biträdet bestämmer
således inte själv för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas.
Finns det ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat?
Avtalet ska ange leverantörens förpliktelse kopplat till behandlingen av personuppgifter å personuppgiftsansvariges vägnar.

Är det säkerställt att personuppgiftsbiträdes kan visa upp ett register över behandlingen
av personuppgifter?
5
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Personuppgiftsbiträdes ska enligt dataskyddsförordningen föra ett register över alla kategorier av behandling av personuppgifter som
utförs för den personuppgiftsansvariges räkning.

Anlitar personuppgiftsbiträdet i sin tur ett personuppgiftsbiträde för behandling av
personuppgifter?
Personuppgiftsbiträdet (leverantören) får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning, utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av personuppgiftsansvarige.

Kan personuppgiftsbiträdet redovisa hur samtycken hämtas in kopplat till behandling
av personuppgifter?
Personuppgiftsbiträdet ska, om inget annat har angetts, vid insamlande av personuppgifter säkerställa att erforderliga samtycken
inhämtas från de registrerade.

Efter ifyllnad skickas dokumentet åter till Informationssäkerhetssamordnaren.
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2. DELTAGARE
Nedan information fylls i samband med workshopen (klassificering).
Klassificeringsledaren
fyller i datum
Namn

Befattning

3. RISKANALYS
I den här delen analyseras de risker som har identifierats i samband informationsklassificeringen.
Analysen ligger till grund för det riskvärde som fastställs för varje i identifierad risk. Risker som
erhållit ett riskvärde högre än 5 måste hanteras i syfte att eliminera eller minimera risken.

3.1 Metod
Sammanställning och analys
Resultatet från workshoparna sammanställs, analyseras och struktureras utifrån olika kategorier –
exempelvis för verksamheten som helhet, för specifika informationstillgångar, för specifika
applikationer, för specifika platser eller lokaler, för specifika verksamhetsprocess och så vidare.
Risker identifieras och beskrivs
Med sammanställningen och analysen som grund går det att identifiera de risker som ska
behandlas i riskplanen. Dessa förs in tabellen under rubriken riskplan. En kort beskrivning av
varje risk förs in under rubriken beskrivning. En risk är resultatet av ett hot och en sårbarhet.
Konsekvensbeskrivning
Beskriv riskens konsekvenser utifrån de fastställda konsekvenskategorierna:





Samhälle
Ekonomi
Verksamhet
Individ

Bedömning av risk, sannolikhet och konsekvens
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Bedöm sannolikheten (S) för att risken uppstår samt konsekvensen (K) om den inträffar. Nedan
finns två tabeller som beskriver de nivåer som används för bedömning av sannolikhet och
konsekvens. Resultatet av bedömningen dokumenteras i samma tabell som riskerna.
Sannolikhet
Bedöm sannolikheten för att risken kan inträffa.
Sannolikhet (S)
1

Mycket sällan

<0,1 % sannolikhet att risken inträffar årligen.

2

Sällan

0,1–1 % sannolikhet att risken inträffar årligen.

3

Regelbundet

1–10 % sannolikhet att risken inträffar årligen.

4

Ofta

10–100 % sannolikhet att risken inträffar årligen.

Konsekvens
Välj konsekvensklass.
Konsekvensklass (K)

Beskrivning

1

Försumbar skada

Försumbar effekt.

2

Måttlig skada

Kännbar effekt.

3

Betydande skada

Stor effekt och påverkan.

4

Allvarlig skada

Mycket omfattande effekter och påverkan.

5

Synnerligen allvarlig

Säkerhetsskydd/Sveriges säkerhet, kontakta säkerhetsskyddschef

Beräkna riskvärde
Multiplicera bedömda värden för sannolikhet med bedömda värden för konsekvens. Riskvärdena
delas in i tre prioriteringsklasser som styr hur hantering av riskerna sker:
Prioritet 1:

sannolikhet x konsekvens = 9–16

Eliminera

Prioritet 2:

sannolikhet x konsekvens = 4–8

Undvika/Begränsa och Bevaka

Prioritet 3:

sannolikhet x konsekvens = 1–3

Bevaka/Acceptera

Åtgärdsförslag
Ange vilka förslag på åtgärder som krävs för att hantera varje risk.
Ansvarig
Utse en ansvarig för respektive risk. Ansvarig utses av systemägare.

3.2 Förkortningar
Följande förkortningar används i dokumentet:
SÄ

= Systemägare

TLA

= Tjänsteleveransansvarig
8
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ISS

= Informationssäkerhetssamordnare

TSF/SA

= Teknisk systemförvaltare/Systemadministratör

3.3 Riskplan
RiskID

Risker kopplade till xxx

Beskrivning

Konsekvensbeskrivning

Sannolikhet

Konsekvens

Riskv
ärde
S*K

Åtgärd

Ansva
rig

Stödjande frågor
Konfidentialitet
Vad händer om informationen röjs till obehöriga, t.ex. enskilda personer, massmedier, eller
allmänheten? Hur många personer/organisationer kan komma att påverkas? Hur påverkar det
kommunens varumärke? Ekonomiska konsekvenser för kommunen?
Riktighet
Vad händer om en obehörig person eller process förändrar informationen som gör den felaktig
eller inaktuell? Vad blir konsekvensen om verksamheten inte upptäcker detta?
Tillgänglighet
Vad blir konsekvensen om informationstillgången inte alls kan användas? Vad blir konsekvensen
om tillgången endast kan användas i begränsad utsträckning eller med vissa svårigheter?
Spårbarhet
Vad blir konsekvensen om det inte är möjligt att härleda vem som har gjort vad med
informationen eller vad som har hänt vid förändringar eller en incident?

9
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4. KLASSIFICERINGSBESLUT
4.1 Konfidentialitet
Med konfidentialitet avses behovet av skydd från avsiktlig eller oavsiktlig tillgång till information
för obehörig eller otillåtet nyttjande av informationen. Konfidentialitet utgår från omfattningen
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen som behandlas i informationstillgången.
Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Allvarlig skada (4)

Betydande skada (3)

Måttlig skada (2)

Skada för Sveriges
säkerhet som inte endast
är ringa. Kontakta
säkerhetsskyddschef.

Röjande av informationen medför skada för Sveriges säkerhet
som inte endast är ringa.
 Systemet behandlar information som omfattas av
sekretess och rör Sveriges säkerhet där röjande av
information kan ge oöverskådliga konsekvenser där t
ex omfattande fara för liv och hälsa föreligger.
Uppgifter av bäring för totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Allvarlig skada - ex massiv
informationsförlust,
verksamhetsförlust,
oöverskådliga
konsekvenser, eller fara
för liv och hälsa

Röjande av information medför allvarlig skada.
 Skapar stora svårigheter för organisationens
verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att
fullfölja uppdragen.
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan
organisation påverkas sannolikt.
 Allvarlig kränkning av den personliga integriteten

Betydande skada - ex
tillgänglighetsstörningar,
brott mot regelverk,
rättsliga krav och avtal,
eller förlust av skapat
förtroende

Röjande av informationen medför betydande skada.
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med
trolig risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner i
egen eller annan organisation påverkas troligen inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom
stora besvär eller stor ekonomisk påverkan, av
störningen.

Måttlig skada - ex minskad Röjande av informationen medför måttlig skada.
förmåga att genomföra
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att
verksamhetens uppdrag,
nå målen.
effektiviteten är påvisbart
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
reducerad
egen eller annan organisation.
 Enskilda individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva
lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.
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Försumbar skada (1)

Ingen eller försumbar
skada

Röjande av informationen medför ingen eller försumbar
skada.
 Inga svårigheter för verksamheten att nå målen.
 Ingen eller endast försumbar påverkan på
samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.

Konfidentialitet

Nivå 0
Ingen eller försumbar skada

Röjande av uppgifter
medför…

Nivå 1
Måttlig skada
Nivå 2
Betydande skada
Nivå 3
Allvarlig skada

4.2 Riktighet
I det här kravområdet bedöms omfattningen av den skada som skulle uppstå om informationen
utsattes för oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning.
Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Allvarlig skada (4)

Skada för Sveriges
säkerhet som inte endast
är ringa. Kontakta
säkerhetsskyddschef.

Manipulation av informationen medför skada för Sveriges
säkerhet som inte endast är ringa.
 Systemet behandlar information som omfattas av
säkerhetsskyddslagen och rör Sveriges säkerhet där
manipulation av information kan ge oöverskådliga
konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och
hälsa föreligger. Uppgifter av bäring för
totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Allvarlig skada - ex massiv
informationsförlust,
verksamhetsförlust,
oöverskådliga
konsekvenser, eller fara
för liv och hälsa

Röjande av information medför allvarlig skada.
 Skapar stora svårigheter för organisationens
verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att
fullfölja uppdragen.
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan
organisation påverkas sannolikt.
 Allvarlig kränkning av den personliga integriteten
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Betydande skada (3)

Måttlig skada (2)

Försumbar skada (1)

Betydande skada - ex
tillgänglighetsstörningar,
brott mot regelverk,
rättsliga krav och avtal,
eller förlust av skapat
förtroende

Röjande av informationen medför betydande skada.
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med
trolig risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner i
egen eller annan organisation påverkas troligen inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom
stora besvär eller stor ekonomisk påverkan, av
störningen.

Måttlig skada - ex minskad Röjande av informationen medför måttlig skada.
förmåga att genomföra
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att
verksamhetens uppdrag,
nå målen.
effektiviteten är påvisbart
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
reducerad
egen eller annan organisation.
 Enskilda individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva
lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.
Ingen eller försumbar
skada

Röjande av informationen medför ingen eller försumbar
skada.
 Inga svårigheter för verksamheten att nå målen.
 Ingen eller endast försumbar påverkan på
samhällsviktiga funktioner vid egen eller annan
organisation.

Kravområde

Bedömd säkerhetsnivå

Riktighet

Nivå 0
Ingen eller försumbar skada

Avsiktlig eller oavsiktlig
ändring av information
medför…

Nivå 1

Motivering

Måttlig skada
Nivå 2
Betydande skada
Nivå 3
Allvarlig skada
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4.3 Tillgänglighet
I det här kravområdet bedöms informationens tillgänglighetsbehov för behöriga användare, innan
eller utanför kommunen. Oplanerad nertid betecknar all tid systemet ligger nere, undantaget de
servicefönster som finns planerade.
Synnerligen allvarlig skada
(5). Säkerhetsskydd

Allvarlig skada (4)

Betydande skada (3)

Måttlig skada (2)

Skada för Sveriges
säkerhet som inte endast
är ringa. Kontakta
säkerhetsskyddschef.

Ett avbrott som medför skada för rikets säkerhet som inte
endast är ringa.
 Systemet behandlar information som omfattas av
säkerhetsskyddslagen och rör Sveriges säkerhet där
manipulation av information kan ge oöverskådliga
konsekvenser där t ex omfattande fara för liv och
hälsa föreligger. Uppgifter av bäring för
totalförsvaret.
 Informationen omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Allvarlig skada - ex massiv
informationsförlust,
verksamhetsförlust,
oöverskådliga
konsekvenser, eller fara
för liv och hälsa

Ett avbrott medför allvarlig skada.
 Skapar stora svårigheter för organisationens
verksamhet. Omöjligt eller nästan omöjligt att
fullfölja uppdragen.
 Samhällsviktiga funktioner i egen eller annan
organisation påverkas sannolikt. • Individers liv och
hälsa äventyras.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina
arbetsuppgifter påverkas i en allvarlig/katastrofal
omfattning av otillgänglighet i systemet.

Betydande skada - ex
tillgänglighetsstörningar,
brott mot regelverk,
rättsliga krav och avtal,
eller förlust av skapat
förtroende

Ett avbrott medför betydande skada.
 Verksamheten kan fullfölja sina uppdrag, men med
trolig risk för kännbar påverkan (ekonomiskt eller
genom behovet av att vidta extraordinära åtgärder).
 Andra myndigheter och organisationer kan påverkas
(ekonomiskt eller genom behovet av att vidta
extraordinära åtgärder). Samhällsviktiga funktioner
vid egen eller annan organisation påverkas troligen
inte.
 Enskilda individer kan uppleva konsekvenser, såsom
stora besvär eller stor ekonomisk påverkan, av
störningen.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina
arbetsuppgifter påverkas i en betydande omfattning
av otillgänglighet till systemet.

Måttlig skada - ex minskad Ett avbrott medför måttlig skada.
förmåga att genomföra
 Inga märkbara större svårigheter för verksamheten att
verksamhetens uppdrag,
nå målen. • Ingen påverkan på samhällsviktiga
effektiviteten är påvisbart
funktioner vid egen eller annan organisation
reducerad
 Externa individer eller andra myndigheter och
organisationer kan notera störningen eller uppleva
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Försumbar skada (1)

Ingen eller försumbar
skada

lindriga besvär men utan påvisbar ekonomisk
påverkan.
Verksamhetens förmåga att utföra sina
arbetsuppgifter påverkas endast i begränsad
omfattning av otillgänglighet till systemet.

Ett avbrott medför ingen eller försumbar skada.
 Inga eller försumbara svårigheter för verksamheten
att nå målen.
 Ingen påverkan på samhällsviktiga funktioner vid
egen eller annan organisation.
 Verksamhetens förmåga att utföra sina
arbetsuppgifter påverkas inte eller i försumbar
omfattning av otillgänglighet till systemet.

Kravområde

Bedömd säkerhetsnivå

Tillgänglighetstid per
år

Nivå 0
Tillgänglighet 95.0% 08:00-16:30.
Avstängt kl. 22-06.

Motivering

Nivå 1
Tillgänglighet 99.0 % ger maximalt
85 timmars oplanerad nertid per år
inom avtalad servicetid
Nivå 2
Tillgänglighet 99,5 % ger maximalt
43 timmars oplanerad nertid per år
inom avtalad servicetid
Nivå 3
Tillgänglighet 99,9 % ger maximalt
8 timmars oplanerad nertid per år
inom avtalad servicetid
Maximal avbrottstid
per tillfälle

Nivå 0
Maximalt 1 vecka oplanerad nertid
per tillfälle inom avtalad servicetid
Nivå 1
Maximalt 16 arbetstimmars
oplanerad nertid per tillfälle inom
avtalad servicetid
Nivå 2
Maximalt 8 arbetstimmars
oplanerad nertid per tillfälle inom
avtalad servicetid
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Nivå 3
Maximalt 4 arbetstimmars
oplanerad nertid per tillfälle inom
avtalad servicetid

4.3.1

Servicefönster

Planerade driftstopp kan genomföras under följande tider.
Ange den tidpunkt som ska användas för planerat underhåll
Kontorstid
Vardagar mellan kl. 8:00 – 16:30
Flexramstid
Vardagar mellan kl. 17:00-22:00
Nattetid eller helg
Vardagar mellan kl. 22:00-06:00 eller helg

4.3.2

Särskilda krav på tillgänglighet under vissa perioder

Här kan Objektägaren indikera tidpunkter under dagen, månaden eller året där behovet av
tillgänglighet är särskilt stor.
Ange de perioder då kraven på tillgänglighet är särskilt stor.

4.3.3

Extern åtkomst

Besvara nedan frågor beaktande eventuella risker som finns kopplade till att användare ges
åtkomst till informationstillgången externt utanför kommunens lokaler (exempelvis att en digital
enhet nyttjas av familjemedlemmar etc).
Fråga

Ja

Nej

Kommentar

Finns det anledning att spärra viss
information eller viss funktionalitet för
användare som ansluter sig utanför
kommunens lokaler?
Är det tillåtet att användare ges åtkomst till
tjänsten eller systemet utanför kommunens
lokaler?

4.4 Bedömning av servicegrad gällande support
Systemägaren kan indikera ett utökat behov genom att välja en högre kravnivå.

15

29 Information ordförandebeslut:

Kravnivå

Aktuella tider

Nivå 0

Inget behov av support

Nivå 1

Ordinarie kontorstid (08.00-16.30)

Nivå 2

Utökad kontorstid (07.00-22.00)

Nivå 3

Alla dagar dygnet runt

Bedömd kravnivå

Klassificering avslutas.

5. FÖRSLAG AVSEENDE INSATSER OCH AKTIVITETER
Risk-ID

Riskvärde

Insats eller aktivitet

Start

Slut

Ansvarig

5.1 Beslut om föreslagna insatser eller aktiviteter
I den här delen ska Systemägaren besluta om att godkänna föreslagna insatser eller aktiviteter.
Markera beslutet med ett kryss.
Alternativ 1
Jag godkänner föreslagna insatser/aktiviteter utan förbehåll.
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Alternativ 2
Jag godkänner föreslagna insatser/aktiviteter men med följande undantag eller förbehåll:

Beslutade insatser, aktiviteter eller förändringar ska föras in i förvaltningsplanen.
5.2 Godkännande
Protokollet ska undertecknas av Systemägaren.
______________________________________________
(ort, datum)
______________________________________________
(Namnförtydligande)
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Informationssäkerhetspolicy
Policy

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS2021/0363-1
administrativ chef
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
<KS 2012/…>
<2015-…>
<2019-...>
Elias Örjefelt
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1. Inledning
Informationssäkerhetspolicy beslutas av kommunfullmäktige och avser ledningens viljeinriktning
med informationssäkerheten. Allt informationssäkerhetsarbete i Kungälvs kommun ska utgå ifrån
informationssäkerhetspolicyn.

2. Relation till andra styrdokument
Kommunfullmäktiges strategiska mål
IT-strategi för Kungälvs kommun
KS2019/1437 Program för digitalisering av Kungälvs kommun

3. Syfte
Informationssäkerhetspolicyn ska peka ut riktningen för kommunens arbete med
informationssäkerhet.

4. Mål och viljeinriktning
Policyn ska säkerställa att informationssäkerhetsarbetet harmoniserar med kommunfullmäktiges
övergripande strategiska mål samt ger förutsättningar för ett långsiktigt
informationssäkerhetsarbete.

5. Definition av informationssäkerhet
Informationssäkerhet definieras i enlighet med SIS-TR 50:2015 som bevarande av informationens
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Ovanstående kan även uttryckas på följande sätt:






Skydda kommunens informationstillgångar (konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet)
Information alltid finns tillgänglig för de som är behöriga (riktigthet, tillgänglighet)
Information inte finns eller görs tillgänglig för obehöriga (konfidentialitet)
Information inte utnyttjas på otillåtet sätt (konfidentialitet)
Information skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förvanskning (riktighet)

6. Strategiska mål för informationssäkerhetsarbetet
Kommunens långsiktiga mål med informationssäkerhetsarbetet ska vara:
1. Systematisk uppföljning av laglighet i behandling av kommunens information och
informationstillgångar
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2. Kommuninvånare, företag och föreningar ska känna sig trygga i kommunens behandling
av deras uppgifter.
3. Informationssäkerhet ska vara en integrerad del av kommunens hantering av handlingar,
uppgifter och information.
4. Robusthet i kommunens informationshantering vid normalläge, kris eller höjd beredskap
5. Uppfylla kravställningen i SS-EN ISO/IEC 27002:2017.

7. Principer för informationssäkerhetsarbetet




Informationssäkerhetsarbetet ska följa SS-EN ISO/IEC 27000:2017 standard.
Informationssäkerhetssamordnare ska en gång per år rapportera det gångna årets
informationssäkerhetsarbete till kommunstyrelsen
Det ska finnas en informationssäkerhetsgrupp som stöttar
informationssäkerhetssamordnaren i sitt arbete

8. Ansvar och roller för informationssäkerhetsarbetet
Följande roller och ansvar finns i kommunens informationssäkerhetsarbete









Kommunstyrelsen
Ansvarar ytterst för informationssäkerhetsarbetet.
Övriga nämnder
Har övergripande ansvar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs inom nämndens
verksamhetsområde.
Systemägare
Ansvarar för säkerheten i informationstillgångar, klassning av informationstillgångar samt
för genomförande av riskåtgärder.
Enskilda medarbetare
Ansvarar för att följa rutiner, policys, riktlinjer och tillämpningsanvisningar.
Informationssäkerhetssamordnare
Ansvarar för att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet.
Informationssäkerhetsgrupp
Stöttar informationssäkerhetssamordnaren.

9. Hantering av avvikelser och undantag
Kommunfullmäktige beslutar om undantag av principiell karaktär från styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen beslutar om undantag av icke-principiell
karaktär från styrdokument inom informationssäkerhetsområdet.
Större avvikelser rapporteras så snart som möjligt till förvaltningsledningen och vid behov till
kommunstyrelsen. Mindre avvikelser sammanfattas i den årliga rapporten till kommunstyrelsen.
För rapportering gällande efterlevnad av Dataskyddsförordningen ansvarar Dataskyddsombud.
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10. Levandegöra
Kommuniceras i samband med riskanalyser, på intranätet samt i kommunens författningssamling.

11. Uppföljning
Kommunstyrelsen följer upp efterlevnad i samband med informationssäkerhetssamordnarens
rapportering årligen.
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Förord

De senaste decennierna har Sverige gått från att vara
ett av världens mest jämlika länder till att vara ett av de
länder i Europa där ojämlikheten vuxit allra snabbast.
Sverige är fortfarande förhållandevis jämlikt sett i ett
internationellt perspektiv, men livsvillkoren skiljer sig
kraftigt åt mellan olika bostadsområden. Segregationen
riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och
människors framtidstro. Idag finns det människor som
inte möts, trots att de bara bor någon kilometer ifrån
varandra. Det är en utveckling som måste brytas
– Sverige ska vara ett land som håller ihop.

”Att bryta segregationen
är något som alla
gynnas av, inte minst
barn och unga.”

Olika aktörer har de senaste åren kraftsamlat och vidtagit åtgärder för att minska och motverka segregationen i samhället. Skillnaderna mellan områden med
socioekonomiska utmaningar och Sverige som helhet
har också, i vissa avseenden, minskat under den senaste
tioårsperioden, bl.a. vad gäller förvärvsfrekvens och
behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Samtidigt har skillnaderna i disponibel inkomst vuxit
och skolsegregationen ökat. I områden med socioekonomiska utmaningar har långtidsarbetslösheten stigit.
Olika områden uppvisar också stora skillnader i skolresultat, utbildningsnivå, inkomst, hälsa, trygghet samt
deltagande i demokrati och i kulturliv. Vissa områden
präglas av att de som lever där är väl etablerade på bostadsmarknaden, gör aktiva utbildningsval och är stadigt förankrade på arbetsmarknaden. I andra områden
lever människor långvarigt i trångboddhet och har ett
lägre deltagande i utbildning, arbetsliv och fritidsaktiviteter. Hälsosituationen för personer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar är generellt sett
sämre än för dem i andra områden. Risken är också
större att både dras in i kriminalitet och utsättas för
brott. Det finns även tydliga jämställdhetsutmaningar
kopplade till segregation. Det handlar bl.a. om hur det
skiljer sig mellan kvinnor och män och flickor och pojkar vad gäller skolresultat och upplevelse av trygghet.
Sammantaget finns betydande skillnader i livsvillkor
mellan människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar och dem som bor i andra områden.
Barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt sett sämre uppväxtvillkor och livschanser än andra barn och unga. Förekomsten av
rasism och diskriminering kan också påverka människors möjligheter till jämlika och jämställda levnadsvillkor.
Den socioekonomiska segregationen påverkar inte bara

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister
samt m
 inister med ansvar för arbetet
mot diskriminering och segregation
enskilda individer utan hela samhället. Den riskerar att
försvaga sammanhållningen och orsaka motsättningar
mellan människor och grupper som kan vara svåra att
överbrygga. Segregationen kan också utgöra ett hinder
för människor att utveckla och använda sina förmågor
och bidra till samhällsbygget. Att bryta segregationen
är därför något som alla gynnas av, inte minst barn
och unga.

Arbetsmarknadsdepartementet
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Arbetet för ett mer jämlikt Sverige har blivit än mer
angeläget på grund av coronapandemin som riskerar
att få stora ekonomiska och sociala konsekvenser för
redan utsatta grupper. Det kan fördjupa den ojämlikhet
och segregation som redan finns.
Det finns ingen enskild insats som ensam kan bryta
segregationen, krafttag behöver tas genom såväl generella som riktade insatser. Arbetet behöver bedrivas
nationellt, regionalt och lokalt. Sedan 2018 arbetar
regeringen utifrån en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462). Under
2018 inrättades också Delegationen mot segregation
(Delmos) som har i uppdrag att motverka strukturella
orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar.

Målet är minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för
alla. Vi har en lång väg kvar, men vi ska ta oss dit.

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för
arbetet mot diskriminering och segregation
Stockholm den 17 december 2020

Regeringen samlar med denna handlingsplan pågående och planerade insatser för att motverka och på sikt
minska den socioekonomiska segregationen i Sverige.

Målet är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor
samt goda livschanser för alla. Vi har en lång
väg kvar, men vi ska ta oss dit.
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Inledning

Regeringens arbete med att minska och motverka segregation fokuserar i första hand på socioekonomisk
segregation, det vill säga rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika grupper utifrån till exempel
utbildning, inkomst och yrke. Andra exempel på segregation är demografisk eller etnisk segregation.
Regeringens arbete utgår ifrån att segregation är relationell och därmed handlar om samhället som helhet. Det är inte vissa områden som är segregerade utan
samhället i sig som präglas av segregation. Regeringen fokuserar i första hand på att åtgärda de aspekter av
segregationen som har negativ inverkan på
människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter. Detta innebär att strukturella insatser behöver genomföras, men också att betydande arbete behöver
läggas på insatser som förbättrar situationen i områden
med socioekonomiska utmaningar. Sådana områden
finns både i storstäder och i mindre städer och samhällen.
För att bryta segregationen krävs såväl insatser som
utjämnar skillnader mellan grupper som insatser som
förbättrar situationen för utsatta grupper. Det krävs ett
långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Tidiga och förebyggande insatser är avgörande för att vända utvecklingen,
liksom ett kunskapsbaserat arbetssätt. Det krävs både
insatser som är sektorsövergripande och insatser inom
olika enskilda områden.

i arbets- och samhällslivet. En bra integration bidrar
sannolikt till att vissa negativa aspekter av segregationen minskar, men behöver inte ha någon direkt påverkan på segregationen i förhållande till t. ex. boende
och skola.
I denna handlingsplan redovisas ett urval av de insatser som regeringen genomför eller planerar att genomföra under de närmaste åren för att motverka och på
sikt minska den socioekonomiska segregationen i Sverige. Handlingsplanen tar sikte på segregationen i hela
landet. Syftet med handlingsplanen är att samla och
synliggöra regeringens politik för att minska och motverka segregation för aktörer på olika nivåer. Utöver
regeringens insatser genomförs ett betydande arbete
också av andra aktörer, såsom myndigheter, kommuner
och civilsamhällesorganisationer.
Den inledande delen av handlingsplanen innehåller en
beskrivning av det riksdagsbundna mål som finns för
politikområdet segregation samt av regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Därefter redovisas insatser som genomförs eller
som planeras att genomföras för att minska och motverka segregation. Handlingsplanen avslutas med en
beskrivning av arbetets uppföljning och utvärdering.

Integration och segregation är företeelser som i viss
mån är kopplade till varandra. Regeringens arbete för
att minska segregationen har koppling till arbetet för
att förbättra integrationen men är inte samma sak.
Arbetet för integration handlar i första hand om att
människor som invandrat till Sverige ska kunna delta

Arbetsmarknadsdepartementet

5

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Ett Sverige som håller ihop

Regeringens mål i arbetet mot
segregation
Det övergripande målet för regeringens politik mot
segregation är minskad segregation, jämlika och
jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda
livschanser för alla. Riksdagen har ställt sig bakom
det övergripande målet i samband med att budgeten
för 2020 beslutades.

Regeringens långsiktiga strategi för att
minska och motverka segregation
Sommaren 2018 beslutade regeringen om en långsiktig
strategi för att minska och motverka segregation som
gäller för perioden 2018–2028. I strategin anger regeringen att ett kraftfullt, kontinuerligt och långsiktigt arbete krävs för att minska den socioekonomiska segregationen. Det innefattar insatser både för att motverka
strukturella orsaker till segregation och för att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar1. Regeringens övergripande mål för arbetet med
att minska och motverka segregation fokuserar på båda
dessa aspekter. Arbetet behöver ha ett tydligt jämlikhetsperspektiv.
I strategin anger regeringen fem prioriterade områden
i arbetet:
• boende
• utbildning
• arbetsmarknad
• demokrati och civilsamhälle
• brottslighet
I strategin anger regeringen delmål och insatsområden
för de fem prioriterade områdena, samt inriktningen
1 Det finns flera olika benämningar på områden som anses utsatta. I regeringens strategi för att minska och motverka segregation används i huvudsak
benämningen ”områden med socioekonomiska utmaningar”. Benämningen
omfattar både sociala och ekonomiska faktorer och inbegriper på ett bredare
plan de strukturer som regeringen avser att påverka genom sitt arbete för
minskad segregation. I den här handlingsplanen används benämningen
”områden med socioekonomiska utmaningar” om inte ett annat begrepp har
fastställts i t.ex. en författning eller ett regeringsbeslut.

6

Arbetsmarknadsdepartementet

för genomförande, uppföljning och utvärdering av det
långsiktiga arbetet för att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028. I strategin anges
också viktiga utgångspunkter, perspektiv och insatser
för det fortsatta arbetet. Samtliga dessa aspekter har
utgjort viktiga ingångsvärden i framtagandet av denna
handlingsplan.
De prioriterade områdena hänger nära samman och
påverkar varandra – ingen enskild insats kan i sig bryta
segregationen. Det krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete av en bredd av aktörer på såväl nationell,
som regional och lokal nivå. Segregationen kan bara
minskas om staten, kommuner, regioner, civilsamhälle,
näringslivet och forskare arbetar såväl var och en för
sig som tillsammans.
Med strategin förtydligar regeringen statens roll i arbetet för att minska och motverka segregation. I detta
ingår även att bidra till goda förutsättningar för kommuner, regioner samt andra relevanta aktörer att arbeta
mot segregation och uppmuntra dessa aktörer att använda strategin som en utgångspunkt för arbetet på
regional och lokal nivå.

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Ett Sverige som håller ihop

Insatser för att minska och motverka
segregation

Sektorsövergripande insatser
Arbetet med att minska och motverka segregation behöver präglas av ett sektorsövergripande arbetssätt och
av en bredd av aktörer. Nedan presenteras ett urval sådana insatser som pågår eller planeras att genomföras.
Delegationen mot segregation
Delegationen mot segregation (Delmos) är en central
aktör i regeringens arbete för att minska och motverka
segregation. Delmos har ett sektorsövergripande uppdrag som omfattar insatser för att motverka strukturella orsaker till segregation. Myndigheten ska även arbeta
för att förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar. Myndigheten ska främja samverkan och kunskapsutbyte samt följa och sprida
forskning och annan kunskap. Delmos fördelar också
statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle.
Statsbidrag för att minska och motverka
segregation
Kommuner, regioner och organisationer i det civila samhället är viktiga aktörer i arbetet för att minska
och motverka segregation. För 2021–2023 beräknas
250 miljoner kronor per år i statsbidrag till kommuner, regioner och civilsamhälle för att minska och motverka segregation som fördelas av Delmos. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Delmos
ska kunna fatta fleråriga beslut om statsbidrag för att
ge bättre planeringsförutsättningar för bidragsmottagarna. I budgetpropositionen för 2021 föreslås även
ytterligare 250 miljoner kronor per år under perioden
2021–2023 för att skapa förbättrade förutsättningar
för sociala insatser i utsatta områden. Se vidare under
brottslighet.
Insatser som förbättrar hushållens ekonomi
I områden med socioekonomiska utmaningar är de disponibla inkomsterna generellt lägre än i andra områden
och skillnaderna har ökat under de senaste 20 åren.
Åtgärder som utjämnar inkomstskillnader har därför
betydande effekt för arbetet med att minska och motverka segregation. I budgetpropositionen för 2021 aviserar regeringen en bred skattereduktion för inkomster
från såväl arbete som socialförsäkringsförmåner där
tyngdpunkten ligger på låga och medelhöga inkomster.
Vidare föreslår regeringen att jobbstimulansen i försörjningsstödet ska öka fr.o.m. 2022. Syftet med förändringen att det ska bli mer lönsamt för biståndsmot-

tagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid. För
att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar som
oftare har en knappare ekonomi än föräldrar som är
sammanboende avser regeringen höja underhållsstödet
2021. Regeringen har vidtagit tillfälliga åtgärder som
syftar till att fler ska få arbetslöshetsersättning och att
ersättningsnivåerna höjs. Regeringen har därutöver
gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd (dir.
2018:13, 2018:97). Syftet med översynen är bl.a. att öka
den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska
skuldsättningen. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 1 mars 2021. Regeringen har även genomfört
ett antal förändringar för att förbättra den ekonomiska situationen för pensionärer. Bland annat har grundförmånernas nivåer och ersättning för bostadstillägg
höjts.
Bättre förutsättningar för kommunerna
Kommunerna har ett ansvar inom ett flertal områden som har påverkan på segregation, t.ex. utbildning,
plan- och byggfrågor, bostäder och social omsorg.
Kommunsektorn behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla välfärden och stärka vården, skolan och omsorgen utifrån lokala behov.
Regeringen har höjt de generella statsbidragen de
senaste åren. I budgetpropositionen för 2021 föreslås
kommuner och regioner få ytterligare tillskott på 10
miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver
den permanenta höjningen fr.o.m. 2021 på 12,5 miljarder kronor som aviserades i vårändringsbudgeten 2020.
Av de 10 miljarderna kronorna föreslås 5 miljarder
kvarstå även 2022. Den 1 januari 2020 trädde ändringarna i kraft i kostnadsutjämningen i det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Ändringarna innebar
bl.a. en förstärkt utjämning utifrån faktorerna gleshet
och socioekonomi.
Välfärdskommissionen
Kommunernas förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster såsom hälso- och sjukvård och skola av god
kvalitet har stor betydelse för arbetet med att minska och motverka segregation. Regeringen beslutade i december 2019 att inrätta en välfärdskommission som ska identifiera och analysera konkreta åtgärder
som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden
Arbetsmarknadsdepartementet
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(Fi2019/04300). Välfärdskommissionen ska senast i
december 2021 redovisa sitt uppdrag.

forskning om segregation vilket på sikt skapar bättre
förutsättningar för kunskapsbaserade reformer.

Mer forskning om segregation
Trots att det bedrivs forskning om segregation saknas tillräcklig kunskap om såväl segregationens orsaker
som dess utbredning. För att stärka samhällets förmåga att möta och hantera de samhällsutmaningar som
segregationen innebär finns behov av ökad forskning.
Regeringen avser därför avsätta medel för bl.a. stärkt

Sektorsövergripande utredningar
Utredningar bidrar med viktiga underlag för regeringens arbete och är ofta en del i genomförandet av regeringens politik. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts t.ex. ofta en särskild utredare eller en
kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.
Här redovisas pågående och avslutade utredningar
som är breda och sektorsövergripande. De har eller har
haft i uppdrag att ta fram förslag som på olika sätt kan
bidra till att minska och motverka segregationen.
Jämlikhetskommissionen
Jämlikhetskommissionen (dir. 2018:74) har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor. Jämlikhetskommissionen lämnade sitt betänkande
(SOU 2020:46). i augusti 2020. Kommissionen har
lämnat förslag inom en rad politikområden som har
betydelse för arbetet att minska och motverka segregation, bl.a. utbildning, bostäder och integration.
Förslagen syftar till att öka jämlikheten i samhället.
Slutbetänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Utredningen Framtidens socialtjänst
Kommunernas socialtjänst har en viktig roll i arbetet mot segregation, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet bland barn och unga i områden med
socioekonomiska utmaningar. Utredningen Framtidens socialtjänst överlämnade i augusti 2020 sitt slutbetänkande Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). I betänkandet lämnas förslag som
syftar till att stärka socialtjänstens förebyggande arbete, sänka trösklarna och underlätta tidiga insatser. Bl.a.
föreslås att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara lätt tillgänglig. Andra
förslag rör bl.a. insatser utan behovsprövning, krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet samt utökad nationell statistik. Därutöver framhåller utredningen vikten
av planering av insatser till enskilda och socialtjänstens
medverkan i samhällsplaneringen. Betänkandet är ute
på remiss till den 1 februari 2021.
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Barnkonventionsutredningen
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en kartläggning för att belysa hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen som blev svensk lag 1 januari 2020 (dir.
2018:03, 2019:57), Kartläggningen har syftat till att ge
ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. I november 2020 presenterade Barnkonventionsutredningen sitt slutbetänkande. (SOU 2020:63)
Betänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.
Kommissionen för jämställda livsinkomster
Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt
för att minska och motverka segregation. De villkor
som råder för kvinnor och män i områden med
socioekonomiska utmaningar skiljer sig delvis åt. Exempelvis är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan
kvinnor och män i områden med socioekonomiska
utmaningar större än i landet som helhet. Regeringen tillsatte i mars 2020 en kommission för jämställda
livsinkomster (dir. 2020:22). Kommissionen ska bl.a.
lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja
jämställda löner, jämställda livsinkomster, jämställda
arbetsplatser och en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder. Kommissionen ska också aktivt förmedla kunskap på området och föra samhällsdialog om
denna. Kommissionens arbete ska genomsyras av
perspektiv som innebär att genomgående beakta och
lyfta fram de olika villkor i fråga om ekonomisk jämställdhet som kan råda för inrikes respektive utrikes
födda kvinnor och män. Jämställdhetskommissionen
ska lämna sitt slutbetänkande den 20 december 2021.
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Insatser inom de prioriterade områdena
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Boende

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området boende: Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.
Boendesegregationen är ett allvarligt problem som påverkar människors livsmöjligheter, bl.a. när det gäller
trygghet och uppväxtvillkor, förutsättningar i skolan
och möjligheter att få arbete. Det finns även utmaningar i form av ökad trångboddhet och otrygga boendeförhållanden som riskerar att leda till negativa
konsekvenser för barns och ungas hälsa och skolgång.
I flera delar av Sverige bor människor med olika inkomst och bakgrund allt längre ifrån varandra och boendesegregation förekommer i hela landet. Underskottet på bostäder med rimlig hyra kombinerat med vissa
hyresvärdars kravställning leder till att många hushåll
inte själva kan lösa sina bostadsbehov på marknadens
villkor. Ett stort antal s.k. strukturellt hemlösa hushåll,
däribland många barnfamiljer, vänder sig till kommunernas socialtjänster endast för att få hjälp med en bostad.
Begränsad tillgång till samhällsservice och brist på stimulerande livsmiljöer påverkar människors vardag.
Trots att det i områden med socioekonomiska utmaningar ofta finns ett stort behov av myndighetsservice är
tillgången till lokal statlig service ofta svag i dessa områden.
10
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Delmål:
Minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice.

Fler bostäder
Underskottet av bostäder till överkomlig hyra ökar utsattheten för människor som har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. För att öka byggandet av hyresrätter med relativt lägre hyra införde regeringen 2016 ett
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande. Fram till november 2020 har stöd beviljats för fler än 38 000 bostäder. Investeringsstödet har
reformerats och gjorts effektivare. Från och med den
1 februari 2020 ställs det krav på att en åttondel av de
bostäder som byggs med stöd ska erbjudas kommunen
att förmedla till unga under 31 år och/eller hyra ut till
personer i en socialt utsatt situation. Regeringen avser
att förstärka investeringsstödet med 1,1 miljarder kronor under 2022, 1,9 miljarder kronor 2023 och 2 miljarder kronor per år från 2024 till och med 2026.
En bättre fungerande bostadsmarknad
För att bostadsmarknaden ska vara öppen för alla är
det är viktigt att minska och motverka diskriminering
på bostadsmarknaden. Regeringen har därför gett
Boverket i uppdrag att analysera och bedöma om det
förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra
diskriminering när bostäder förmedlas (A2020/01472).
Barns boendesituation ska särskilt belysas. Boverket
ska analysera hur hyresbostäder med och utan besittningsskydd förmedlas och vilka krav som hyresvärdar ställer på presumtiva hyresgäster. Myndigheten ska
också titta på hur förmedlingsplattformar hanterar
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kravprofiler. Vidare ska Boverket analysera kopplingen
mellan etablering på bostadsmarknaden och etablering
på arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.
I betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:32) föreslås ett samlat arbetssätt där
offentliga aktörer, inklusive kommunerna, förväntas
bidra till att fortlöpande skärpa och förfina bilden av
bostadsbristens omfattning och vilka insatser som är
effektiva för att åtgärda den. I syfte att underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för
att åtgärda bostadsbristen har Boverket på regeringens
uppdrag lämnat förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år. Boverket har tagit fram en beräkningsmodell där antalet
hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Flera undersökningar har visat att det finns ett eftersatt underhållsbehov i bostadsbeståndet i Sverige.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 en
fortsatt satsning med medel för stöd till energieffektiviserande åtgärder i flerbostadshus. Det kommer fortsatt att finnas möjligheter för ägare av flerbostadshus
i områden med socioekonomiska utmaningar att söka
stödet som primärt är avsett att gå till energieffektiviserande åtgärder. Många åtgärder är dock kombinerade
energieffektiviseringsåtgärder och renoveringsåtgärder
varför stödet också kommer att ha betydelse för den
allmänna underhållsnivån på byggnaderna.
Hyreshöjningar till följd av renoveringar kan vara svåra
att klara av för vissa hushåll. Det är okänt hur ägarförhållandena och möjligheterna till finansiering inom
hyresbostadssektorn påverkar förutsättningarna för renoveringar och energieffektiviserande åtgärder, samt
i förlängningen hyresgästernas trygghet. Regeringen
har därför uppdragit åt Boverket att analysera vilka risker och möjligheter som ägarförhållanden och finansieringsförutsättningarna på hyresbostadsmarknaden
medför för hyresgästerna (Fi2020/03080). Uppdraget
ska redovisas senast den 31 maj 2022.
Stärkt samhällsservice och levande städer
När städer och samhällen planeras och utvecklas behöver de sociala utmaningar som finns i samhället medvetandegöras. När det görs aktivt kan fysisk planering
och stadsutveckling bidra till att skapa samhällen och
städer som utgör goda livsmiljöer för alla människor,
oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar.
Trots att regleringen av dessa processer betonar den
sociala dimensionen, och det finns en rad verktyg att
använda sig av i arbetet, har sociala värden svårt att få
genomslag i praktiken. För att stärka kunskapen och
därmed förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling har en utredare haft i uppdrag att kartlägga
befintliga arbetsmetoder och verktyg för att åskådliggöra sociala värden i fysisk planering och stadsutveck-

ling. Utredaren rapporterade i juni 2020 och en promemoria avses remitteras i början av 2021.
En central del i en hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för levande städer. Detta kan exempelvis
ske genom satsningar för en ökad trygghet samt för en
stärkt näringslivsutveckling. Regeringen avser därför
att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning,
avseende fastighetsägares möjligheter att påverka ett
områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på
handel och tillgång till service samt de boendes inflytande över utvecklingen i området.
För att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i
områden med socioekonomiska utmaningar i städer
och tätorter avser regeringen införa ett stöd för gröna
och trygga samhällen. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsosam riktning samtidigt som
det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning
För ändamålet finns det uppfört ett anslag som uppgår
till 150 miljoner kronor 2021 och 200 miljoner kronor
2022.
Utbyggnaden av statliga servicekontor kommer att
fortsätta 2021 i syfte att stärka samhällsservicen i områden med socioekonomiska utmaningar. Den pågående utredning som överväger hur serviceverksamheten
vid servicekontoren kan utvecklas (Fi2019:B) kommer
även lämna förslag på vilka kommuners utsatta områden som är lämpliga för nya servicekontor. Utredningen ska inkomma med sin slutredovisning senast den 16
december 2020.
Ordning och reda på bostadsmarknaden
Sedan den 1 oktober 2019 gäller skärpta regler för att
motverka svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror när hyreslägenheter upplåts i andra hand och till inneboende.
Åtgärderna förväntas leda till en större omsättning av
förstahandskontrakt, bättre hyresvillkor och sundare
boendemiljöer.
Vidare gäller sedan den 1 januari 2020 att en asylsökande som på egen hand ordnar boende i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel
inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt
lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:1377).
Reglerna syftar till att asylsökande i fler fall än hittills
ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget
boende, t.ex. ökad segregation och trångboddhet, ska
minska.
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att definiera och kartlägga förekomsten av att kommuner och
andra aktörer aktivt medverkar till att individer bosätter sig i en annan kommun och lämna förslag på möjArbetsmarknadsdepartementet
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liga inriktningar för åtgärder som skulle vara verkningsfulla för att motverka problematiken på området.
Statskontorets rapport om aktiv medverkan till bosättning i annan kommun (2020:19) överlämnades den 16
november. Rapporten visar bl.a. att flera kommuner
upplever att de har haft en inflyttning som beror på företeelsen aktiv medverkan till bosättning. Statskontoret
konstaterar att en viktig faktor bakom aktiv medverkan
är den varierande tillgången på bostäder. Statskontoret
föreslår bl.a. att länsstyrelserna får i uppdrag att initiera
samverkan mellan kommunerna och att Socialstyrelsen
förtydligar i sina allmänna råd att kommunerna inte
har rätt att ställa krav på att personer som får försörjningsstöd måste söka bostad utanför kommunen. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 aviserat
att ge Skatteverket ett uppdrag avseende folkbokföring.
Uppdraget bedöms förbättra situationen i bl.a. socialt
utsatta områden exempelvis genom att myndigheternas
kunskap om trångboddhet, brott mot välfärdssystemen
och möjlighet att säkerställa rätten till skolgång stärks.
Relevanta utredningar inom boendeområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar som syftar
till att förbättra förhållandena på bostadsmarknaden.
Här redovisas några utredningar som bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.
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Utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (dir.
2020:53) syftar till att underlätta situationen för hushåll
som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. Samtidigt ska boendesegregation motverkas och
förutsättningarna för jämlika uppväxt och levnadsvillkor förbättras. Uppdraget ska redovisas i november
2021.
Utredningen om Typhus (dir. 2019:31) ska ta fram underlag för offentliga upphandlingar av bostadshus där
hyresnivån i de färdiga bostäderna är bestämd på förhand. Utredaren har bl.a. i uppdrag att analysera på
vilket sätt kommuners agerande påverkar möjligheten
att utveckla verksamheten över hela landet för företag
som har byggande till låg kostnad eller upplåtelse av
bostäder till låg hyra som affärsidé. Uppdraget redovisades den 11 december 2020.
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på
åtgärder för att underlätta för hushåll som för första
gången ska köpa en bostad (förstagångsköpare) (dir
2020:125). Syftet är att underlätta för dessa att komma
in på den ägda bostadsmarknaden. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 november 2021.
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Utbildning
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området utbildning: skolsegregation och sambandet
mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.
Regeringen anser att elever med olika bakgrund ska
ha möjlighet att mötas i skolan. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha en hög och likvärdig kvalitet och elever ska ges förutsättningar att nå
nationella mål och utveckla sina kunskaper. Skolsegregationen ska motverkas. För att minska och motverka
segregation inom skolväsendet måste insatser fokusera
både på att förebygga segregationen och minska dess
konsekvenser.
I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska
utmaningar är skolfrågorna centrala. Elevsammansättningen vid skolor har under de senaste tjugo åren blivit alltmer uppdelad efter elevernas socioekonomiska
bakgrund. Det innebär i många delar av landet sämre
möjligheter för elever med olika bakgrund att mötas i
skolan idag. Skolsegregationen har en negativ påverkan
på likvärdigheten och riskerar försämra skolväsendets
förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket drabbar
elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast. I både
grund- och gymnasieskolan finns det tydliga skillnader i resultaten mellan elever med utländsk bakgrund
och elever med svensk bakgrund samt mellan elever
med olika socioekonomisk bakgrund. Det understryker betydelsen av skolans kompensatoriska uppdrag.
Lärarnas erfarenhet och kompetens är särskilt viktigt

Delmål:
Skolsegregation och sambandet mellan
elevernas socioekonomiska bakgrund och
kunskapsresultat ska minska.

för att utjämna skillnader i förutsättningar. För vuxna
som saknar relevanta kvalifikationer för etablering på
arbetsmarknaden utgör såväl den kommunala vuxenutbildningen som folkbildningen viktiga vägar till arbete.
Utbildning för vuxna skapar möjligheter att förändra
förutsättningar för framtiden och öka delaktigheten i
samhället. Det är därför viktigt med en vuxenutbildning av hög kvalitet som är anpassningsbar till elevers
och arbetsmarknadens snabbt förändrade behov. Inte
minst behöver utbildningen möta behoven hos nyanlända.
Stärkt likvärdighet och höjda kunskapsresultat i
skolan
Genom statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan har regeringen stärkt huvudmännens möjligheter att genomföra utökade insatser
på området. Statsbidraget fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund.
Det innebär att det största resurstillskottet per elev ges
till de kommuner och andra skolhuvudmän som har
de mest utmanande socioekonomiska förutsättningarna. Från bidragsåret 2020 kan bidraget utöver insatser
i förskoleklass och grundskola även användas för insatser inom fritidshemmet. Bidraget förstärks ytterligare
2021 och uppgår då till ca 6,2 miljarder kronor per år.
Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte
att höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen i förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (U2019/03786). Uppdraget Samverkan för bästa
skola innebär att skolor och förskolor ges stöd genom
Arbetsmarknadsdepartementet

13

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Ett Sverige som håller ihop

riktade insatser för att utveckla utbildningen. Insatserna ska bidra till att öka likvärdigheten inom och mellan
skol- och förskoleenheter och ska riktas till skolenheter
med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som
inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få
svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen
hand.
Skolan ska ge alla möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett bakgrund och behov. Regeringen har gett Statens
skolverk i uppdrag att genomföra systematiska insatser
i syfte att stärka utbildningens kvalitet och likvärdighet
för barn och elever som är nyanlända eller har annat
modersmål än svenska inom för-, grund- och gymnasieskola samt inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna (U2019/03787). Huvudmän med särskilt svåra förutsättningar, t.ex. till följd
av elevernas socioekonomiska bakgrund, ska särskilt
uppmärksammas.
Regeringen vill fortsätta förbättra möjligheterna för
fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen. Statens
skolverk fördelar statsbidrag för lovskola och läxhjälp.
Statsbidragen bidrar till att elever ska få bättre förutsättningar att nå högre kunskapsresultat. Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för att bedriva undervisning i bl.a. grundskolan och gymnasieskolan. Detta
bedöms öka behovet av lovskola och läxhjälp. Därför
föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att
statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor och uppgår därmed till totalt 694 miljoner kronor. För 2022 och 2023
beräknas 100 miljoner kronor tillföras.
Bättre förutsättningar för lärare
Det är viktigt att göra det attraktivt för behöriga lärare att arbeta i skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar. Regeringen införde hösten 2020 ett nytt
samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Satsningen ska öka läraryrkets
attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklingsoch karriärmöjligheter. I regelverket finns en socioekonomiskt viktad del som riktas till skolor med särskilt
svåra förutsättningar. På dessa skolor kommer förstelärare och lektorer kunna få en löneökning på 10 000
kronor respektive 15 000 kronor, vilket är en löneökning som är 5 000 kronor högre än bidraget för andra
skolor.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
medel för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för
lärare på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Under 2021 avsätts därför 385 miljoner kronor
för ett nytt statsbidrag. För 2022 avsätts 420 miljoner
kronor och fr.o.m. 2023 avsätts 405 miljoner kronor
årligen.
I skolor med många elever med socioekonomiskt svag
bakgrund, t.ex. med lågutbildade föräldrar, är lärarna
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av särskilt stor betydelse. För att skolan ska klara sitt
kompensatoriska uppdrag så att eleverna kan uppnå
godkända kunskapsresultat, är det viktigt att lärarna
kan fokusera på undervisningen. Regeringen har därför infört ett statsbidrag för att anställa lärarassistenter, från förskoleklass upp till gymnasieskolan. Fr.o.m.
2020 uppgår statsbidraget till 500 miljoner kronor årligen. Statens skolverk har också, på uppdrag av regeringen, tagit fram stödmaterial för hur andra yrkesgrupper, bl.a. lärarassistenter, kan avlasta lärare.
Ökad språkutveckling för förskolebarn och
stärkt läs- och skrivförmåga för skolelever
Förskolan är en frivillig del av utbildningssystemet,
men i förskolan läggs grunden för flickors och pojkars
lärande. För att öka deltagandet i förskolan och stärka
barns språkutveckling i svenska och därmed ge barn
mer jämlika förutsättningar inför skolstarten införde regeringen ett nytt statsbidrag för förskolan 2019.
I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
att statsbidraget förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.
Denna satsning är extra viktigt för nyanlända barn,
barn med annat modersmål än svenska och barn i
socioekonomiskt utsatta grupper.
Det finns i dag stora skillnader mellan grupper vad
gäller såväl läsförståelse som läsintresse, skillnader
främst relaterade till kön och socioekonomisk bakgrund. Att skolan rustar alla elever med en god läsförståelse är avgörande för att barn och unga ska klara
sina studier och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Läslyftet som pågått sedan 2013 är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier inom området läs- och skrivutveckling
(U2013/7215, U2016/05733) har förlängts och satsningen tillförts medel fram till 2021. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor ska avsättas årligen fram till och med 2023 för att
främja alla elevers läsförmåga.
Läsdelegationen förslog i sitt slutbetänkande (SOU
2018:57) flera insatser som ska ge barn och unga mer
likvärdiga förutsättningar att nå en fullgod läsförmåga och att känna ökad läslust. Regeringen föreslår att
55 miljoner kronor avsätts under 2021 och 75 miljoner kronor årligen 2022–2023 för genomförandet av
förslagen. Satsningen är permanent och uppgår till 45
miljoner kronor från och med 2024.
Fler ska studera för att kunna få ett arbete
Regeringen har byggt ut kunskapslyftet för att ge fler
personer möjlighet att skaffa sig relevanta kvalifikationer som leder till arbete. Regeringen har inom kunskapslyftet bl.a. satsat på utbildningar som kombinerar
yrkesutbildning med svenska för invandrare (sfi) eller
svenska som andraspråk genom ett extra bidrag.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021
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mer medel till regionalt yrkesvux. Inom ramen för
kunskapslyftet har regeringen även permanent byggt ut
både folkhögskolans allmänna och särskilda kurs. För
att bibehålla kvaliteten i folkhögskolans utbildningar
i takt med att den byggts ut har regeringen satsat 130
miljoner kronor per år under perioden 2020–2022 och
därefter 70 miljoner kronor årligen.
För studieovana kan steget till utbildning vara stort,
vilket påverkar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden negativt. Lärcentrum är en kommunalt
organiserad verksamhet där studerande erbjuds stöd
i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges
möjlighet att möta andra studerande. Syftet är att främja tillgång till och genomströmning i utbildningen. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att 40
miljoner kronor avsätts per år 2021 och 2022 och 35
miljoner kronor 2023, utöver det befintliga statsbidraget på 50 miljoner kronor per år för lärcentrum.
För den som tar emot försörjningsstöd och saknar
kunskaper i svenska, är språkstudier och arbete en viktig väg in i samhället. Regeringen har i en proposition
föreslagit att det införs ett tillägg i socialtjänstlagen om
att den enskilde vid behov ska delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola för att anses stå till
arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt (prop.
2020/21:55). Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon
inte deltar i sfi. Syftet med tillägget är att tydliggöra
vikten av att delta i språkutbildning för att därigenom
förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i
Sverige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april
2021.
Uppsökande insatser kan vara en viktig inkörsport
till studier för utrikes födda kvinnor med stort behov
av utbildning. Regeringen har därför under perioden
2018–2020 tillfört studieförbunden medel för uppsökande och motiverade studieförbundsinsatser, riktade
till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån utbildning och arbete. För 2021 och 2022 föreslår regeringen
att statsbidraget till studieförbunden förstärks med 50
miljoner kronor per år för att möjliggöra fler insatser
riktade till utrikes födda kvinnor och vid behov andra
målgrupper som står långt ifrån utbildning och arbete.
Relevanta utredningar inom utbildningsområdet
Regeringen har tillsatt en rad utredningar inom utbildningsområdet. Här redovisas några utredningar som
bedöms ha särskild betydelse för att minska och motverka segregation.

rad resurstilldelning (SOU 2020:28) remitterades av
regeringen i juni 2020. Utredningen hade i uppdrag att
analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Även betänkandet Gemensamt
ansvar – en modell för planering och dimensionering
av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) remitterades
i juni 2020. Ett syfte med utredningen var att ta fram
förslag som främjar en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Förslagen från
dessa två utredningar omfattar bl.a. ändrade urvalsgrunder till skolor och att huvudmännen för förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan aktivt ska
verka för en allsidig social sammansättning av elever
på sina skolenheter.
Utredningen om fler barn i förskolan för bättre
språkutveckling i svenska (U2020:01) redovisade sitt
betänkande Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67) den 23 november
2020. Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera orsakerna till att vissa grupper av barn i lägre grad
deltar i förskolans verksamhet och föreslå åtgärder som
kan öka deltagandet i förskolan i åldern 3–5 år, särskilt
när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn i socioekonomiskt utsatta
grupper. Utredningen föreslår bl.a. att kommuner ska
öka deltagandet i förskolan genom uppsökande verksamhet och kartläggning av vilka barn som inte deltar i
förskolan samt att barn 3–5 år som har behov av bättre
språkutveckling i svenska ska direktinskrivas i förskolan. Betänkandet bereds nu i Regeringskansliet.
Utredningen om mer tid till undervisning (dir.
2020:21) har i uppdrag att föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella
program ska ges bättre förutsättningar samt hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning. Uppdraget ska redovisas den 12 april 2021.
När det gäller vuxenutbildningen har regeringen tillsatt utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk
(KLIVA) (dir. 2018:73, 2019:65, m.fl.). Utredningen
har analyserat förutsättningarna för att sfi-elever ska
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar deras behov och förutsättningar. Utredningen har också analyserat hur genomströmningen inom
sfi och övergången till, och kombinationer med, andra
vuxenutbildningar kan förbättras. Uppdraget redovisades den 30 november 2020.

Skolhuvudmännen är en central del i arbetet med att
motverka segregation. Slutbetänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbätt-

Arbetsmarknadsdepartementet

15

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Ett Sverige som håller ihop

Arbetsmarknad

Delmål:
Ökad sysselsättning och lägre
långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området arbetsmarknad: ökad sysselsättning och
lägre långtidsarbetslöshet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

skatteintäkter och produktionsbortfall. Det finns även
kopplingar till negativa hälsoeffekter och social problematik, t.ex. psykisk ohälsa, våld i nära relationer och
missbruk.

För att minska den socioekonomiska segregationen är
det angeläget att de arbetsmarknadspolitiska insatserna
bidrar till ökad sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i områden med socioekonomiska utmaningar.
Aktivt stöd till arbetslösa behöver ges med lika tillgång för kvinnor och män.

Bättre stöd till arbetssökande
Arbetslösheten bedöms fortsätta öka under 2021.
Detta kan även orsaka en högre långtidsarbetslöshet,
vilket medför ett behov av insatser för dem som har
varit utan arbete under en lång tid eller för de nyanlända som saknar förutsättningar att få arbete utan
omfattande stöd. Regeringen har under 2020 gjort ett
antal satsningar för att fler ska komma i arbete, bl.a.
för att fler ska kunna delta i matchningstjänster, för
fler extratjänster och introduktionsjobb, samt för arbetsmarknadsutbildning. I budgetpropositionen för
2021 föreslår regeringen ytterligare satsningar. Detta
innebär bl.a. en förstärkning av Arbetsförmedlingens
förvaltningsanslag för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet, ökat deltagande i upphandlade matchningstjänster
samt en ökad tillgång till arbetsmarknadsutbildningar. Dessa utbildningar syftar till att möta efterfrågan
inom bristyrken och stärka kunskaperna hos arbetssökande genom kortare yrkesinriktade utbildningar.
Därtill pågår förberedelser för det nationella programmet för Europeiska socialfonden plus (ESF+) avseende programperioden 2021–2027. Programmet avses
innehålla insatser som bl.a. ska förstärka och utveckla
den nationella arbetsmarknadspolitiken, öka anställningsbarheten samt främja livslångt lärande och soci-

I områden med socioekonomiska utmaningar är förvärvsfrekvensen generellt sett lägre och långtidsarbetslösheten högre jämfört med andra områden. Det sammanfaller med att det i de här områdena jämfört med
övriga riket bor en högre andel personer som saknar
gymnasieutbildning och som är utrikes födda. Arbetslöshet bidrar i stor utsträckning till segregation, och en
av de viktigaste insatserna för att kunna minska segregationen är därför att alla som kan arbeta har ett jobb
att gå till. För den enskilda kan avsaknaden av ett arbete, förutom en känsla av utanförskap och brist på
välbefinnande, innebära såväl lägre inkomst som begränsade möjligheter att påverka sin tillvaro och välja
boende. Inte minst för unga kan arbetslöshet medföra svårigheter att etablera sig i samhället generellt och
det leder inte sällan till ohälsa. För barn som växer upp
i familjer där föräldrar är långtidsarbetslösa kan bl.a.
skolresultat och hälsa påverkas negativt. Bland de samhälleliga effekterna av arbetslöshet märks bl.a. uteblivna
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al inkludering. Programmet beräknas omfatta ca 16,2
miljarder kronor, varav 40 procent EU-medel och 60
procent nationell medfinansiering, för programperioden i helhet.
För att öka övergångarna till utbildning införde regeringen i november 2020 vidgade möjligheter för arbetssökande att studera med bibehållen ersättning, bl.a.
korta utbildningar, kurser eller kurspaket som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Utvidgningen
omfattar dels arbetslösa med behov av grundläggande eller gymnasial utbildning, dels långtidsarbetslösa
inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av eftergymnasiala studier. Arbetsförmedlingen fick samtidigt i uppdrag att öka antalet anvisningar till att söka
reguljär utbildning så att fler arbetssökande som är i
behov av utbildning ges förutsättningar att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Såväl kvinnor som män ska ges samma möjligheter att
etablera sig i arbetslivet, oavsett som de är födda i Sverige eller i ett annat land. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
ett uppdrag att utreda hinder och möjligheter för unga
utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet, däribland de som kommit till Sverige som ensamkommande barn (Ku2019/02020). I uppdraget ingår även att
analysera eventuella konsekvenser av hedersrelaterat
våld och förtryck som kan utgöra hinder för etablering
i arbetslivet. En redovisning av uppdraget ska lämnas
senast den 15 mars 2021.
Bristen på professionella nätverk och förebilder skapar utanförskap och försvårar arbetsmarknadsetableringen för dem som står långt från arbetsmarknaden. Regeringen gav 2018 Tillväxtverket i uppdrag att
möjliggöra insatser som främjar nyanländas och utrikes födda kvinnors företagande, exempelvis mentorskaps- och nätverksinsatser, men också andra insatser som främjar företagande och affärsutveckling hos
målgruppen (N2018/00213/). Uppdraget ska slutredovisas i februari 2022. Tillväxtverket har vidare i
uppdrag att öka kontaktytorna med arbetsmarknaden
och stärka nätverkande som specifikt riktar sig mot
utrikes födda kvinnor och särskilt nyanlända kvinnor
(N2018/01430). En slutredovisning av uppdraget ska
lämnas till regeringen i maj 2022. Tillväxtverket har
även i uppdrag att genomföra en satsning för stärkt integrationsperspektiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet 2018–2020 (N2018/01438). Syftet är att
utveckla integrationsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet med fokus på nyanlända kvinnor genom
bl.a. projektfinansiering, metodutveckling och lärande
till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Uppdraget ska slutredovisas den 28 maj 2021.
Fler vägar in på arbetsmarknaden
Extratjänster och introduktionsjobb kan skapa arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa, inte
minst för utrikes födda kvinnor, och kan öka chansen

till arbete. Regeringen föreslår i budgetpropositionen
för 2021 att 500 miljoner kronor tillförs till introduktionsjobb och extratjänster, vilket möjliggör för fler
arbetstillfällen för dessa grupper. Regeringen arbetar
även för att etableringsjobb, med lägre lön och i enlighet med parternas förslag, införs under 2021. Genom
etableringsjobben kommer staten stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer
till stånd så att fler får chansen till ett jobb.
Det är angeläget med en effektiv etablering för nyanlända för att motverka segregation. Regeringen har gett
Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår
för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet
för att nyanlända ska komma snabbare in på arbetsmarknaden (A2020/02108). I budgetpropositionen för
2021 föreslås att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för
intensivåret, utöver de medel som redan tillförts
reformen i budgetpropositionen för 2020.
Den 2 juli 2020 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden (A2020/01514). I arbetet ska länsstyrelserna öka
kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas den 1 mars 2022.
Jobb och stöd för att få unga i arbete
Insatser för att få unga i arbete kan spela en särskilt
viktig roll i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen har under 2020 haft en satsning för att
stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Ungdomar som annars skulle ha
haft svårt att finna sommarjobb på egen hand var prioriterade. I juli 2020 förstärktes satsningen med 100
miljoner kronor för att vissa unga även ska kunna arbeta i kommunerna under hösten 2020.
Andelen unga som varken arbetar eller studerar är i genomsnitt högre i områden med socioekonomiska utmaningar än i riket som helhet. Regeringen gav våren
2020 en rad myndigheter, däribland MUCF, Arbetsförmedlingen, Delmos och Statens institutionsstyrelse, i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt
samordnat stöd till dessa unga (Ku2019/00758 (delvis),
Ku2020/01216). Syftet är att ge ett förebyggande och
tidigt stöd för unga som har svårigheter att fullfölja
grund- och gymnasieskolan eller etablera sig på arbetsmarknaden och som riskerar att hamna i utanförskap.
Uppdraget ska slutredovisas den 14 maj 2021.
Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
är betydelsefull för att unga och nyanlända ska komma
i arbete. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) inrättades 2015 och har bl.a. i uppdrag att
främja utvecklingen av nya samverkansformer för att
etablera ungdomars och nyanländas etablering på arbetsmarknaden (dir. 2014:157, 2017:20 m.fl.). Sedan
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2015 har Dua fördelat statsbidrag till kommunerna för
att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Dua tilldelas främjandemedel även för
2021.
Stöd för föräldraledigas arbetsmarknadsetablering
För föräldralediga med ekonomiskt bistånd kan anpassade arbetsmarknadsfrämjande insatser ha betydelse för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden efter
föräldraledighet. Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet
för 2020 i uppdrag att ta fram och sprida exempel på
kommuners arbetssätt och insatser som riktas till föräldralediga som tar emot försörjningsstöd i syfte att
förbereda dem för att kunna stå till arbetsmarknadens
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förfogande efter föräldraledigheten. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 december 2020.
Det är viktigt att föräldralediga utrikes födda kvinnor ges möjlighet att fortsätta utveckla sina kunskaper
i svenska under föräldraledigheten inför en framtida
etablering på arbetsmarknaden. Regeringens satsning
på medel till kommuner och civilsamhället för att erbjuda insatser i svenska till utrikes födda under föräldraledigheten förstärktes 2020. Ett särskilt fokus är
på språkträning och att skapa mötesplatser för föräldrar och barn med olika bakgrund. Medel har även tillförts folkbildningen för språktränande insatser för åren
2020–2022 som framförallt riktar sig till utrikes födda
kvinnor med barn.
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Demokrati och
civilsamhälle
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade
området demokrati och civilsamhälle: högt
deltagande i allmänna val och i demokratiska
processer mellan valen samt förbättrade villkor för
civilsamhället i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringens ambition är att fler invånare i områden
med socioekonomiska utmaningar ska vara delaktiga
i demokratin, representerade i folkvalda församlingar och delta i det civila samhället. Regeringen avser att
fortsätta utveckla ett brett arbete för ökad delaktighet.
Områden med socioekonomiska utmaningar präglas
av att invånarna i betydligt lägre grad än i andra områden deltar och känner sig delaktiga i demokratin. Detta
är ett problem både för individer som inte kommer till
tals och kan påverka sin livssituation och för samhället
som går miste om perspektiv, synpunkter och förslag.
Detta kan på sikt leda till att demokratins legitimitet
urholkas. Skillnader i demokratisk delaktighet mellan
olika områden riskerar även att leda till att
politiska beslut gynnar områden där den politiska
delaktigheten är högre. Ett fördjupat demokratiskt utanförskap i områden med socioekonomiska utmaningar kan vidare skada tilltron till samhällets institutioner.
Det civila samhället spelar en betydande roll i områden
med socioekonomiska utmaningar eftersom det ofta
har en bred verksamhet och socialt inriktade aktiviteter. Det utgör samtidigt en central del av demokratin

Delmål:
Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen samt förbättrade
villkor för civilsamhället i områden med
socioekonomiska utmaningar.
och kan i sammanhanget ha många funktioner, bl.a.
som oberoende röstbärare och opinionsbildare. Det
civila samhället kan även fungera som ett slags demokratiskola som genom sin verksamhet får de egna medlemmarna att bättre förstå det demokratiska systemet.
Det civila samhällets organisationer kan också fungera
som en viktig kontaktyta mellan individer och grupper i lokalsamhället som annars sällan möts. Dessutom
har det civila samhället ofta god kännedom om lokala
förutsättningar och har ofta hög legitimitet bland invånarna i de områden där de verkar. Många föreningar i
dessa områden upplever att de har sämre villkor än föreningar i andra områden, t.ex. vad gäller ekonomi, och
upplever i hög grad att de har sämre möjligheter att utveckla sin verksamhet och bedriva påverkansarbete.
Stärkt demokrati
2021 fyller demokratin i Sverige 100 år. Med anledningen av detta genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma demokratin och stärka
den för framtiden. Hittills har 14 myndigheter fått i
uppdrag att genomföra insatser som stärker förutsättningarna för människor att delta och vara delaktiga i
demokratin. En viktig målgrupp att nå med satsningen är boende i områden med socioekonomiska utmaningar eftersom den demokratiska delaktigheten är
lägre i dessa områden i jämförelse med landet som helhet. För att bl.a. stärka demokratin på lokal nivå har
regeringen tillsatt Kommittén Demokratin 100 år (Ku
2018:02) med syfte att under 2020 och 2021 samordna och verka för genomförandet av aktiviteter runt om
i landet.
Arbetsmarknadsdepartementet
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Regeringen har infört ett statsbidrag för åtgärder som
stärker demokratin. Ideella föreningar och stiftelser
kan få medel för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Vid fördelningen av bidrag ska Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) prioritera
åtgärder som riktar sig mot delar av landet eller delar
av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg
delaktighet i demokratin i övrigt. 7,75 miljoner kronor
är avsatta per år för 2020 och 2021.
Som ett led i att öka delaktigheten i demokratin har
regeringen och Sveriges kommuner och regioner
(SKR) slutit en överenskommelse som innebär att parterna under perioden 2020–2022 bl.a. intensifierar
sitt arbete med att stödja och stärka samt utveckla demokratin i kommuner och regioner (Ku2020/01399).
Överenskommelsen syftar till att möjliggöra för fler
människor att delta och vara delaktiga i demokratiska
beslutsprocesser. Särskilt fokus ska riktas mot att stärka
förutsättningarna för personer som saknar tillräckliga
kunskaper, färdigheter och andra typer av resurser för
att delta och vara delaktiga i demokratin. Inom ramen
för överenskommelsen ska SKR utlysa en utmärkelse
som kan tilldelas skolklasser i årskurs 7–9 i grundskolan och i gymnasieskolan som utarbetar bra och kreativa förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas
för framtiden.
Generellt sett röstar kvinnor i något högre grad än
män i allmänna val, en skillnad som är ännu större i
områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen gav i juni 2020 Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningarna
för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och
att utöva inflytande lokalt (Ku2020/01402). Förstudien
avser dels beslutsprocesser kopplade till den kommunala demokratin, dels mer informella processer i lokalsamhället. Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns
förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar. Uppdraget ska redovisas
senast den 3 mars 2021.
Stockholms universitet fick i april 2020 i uppdrag att
stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från
studieovana miljöer (Ku2020/00917). Uppdraget pågår
till och med 2021.
Biblioteken spelar en viktig roll för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken är också
den viktigaste läsfrämjande aktören utanför skolan. Av
bibliotekslagen (2013:801) framgår att det allmänna
biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
bl.a. barn och ungdomar och personer som har annat
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modersmål än svenska. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att satsningen Stärkta bibliotek
ska fortsätta. Satsningen har varit framgångsrik för att
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Regeringen förslår att satsningen tillförs 150 miljoner kronor för 2021 och beräknar att 75
miljoner kronor tillförs årligen 2022–2023.
För att säkerställa att den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer utgår ifrån demokratiska värderingar tillsatte regeringen 2018 en utredning
för att se över demokrativillkoren och hur de tillämpas
(dir 2018:19). Utredningens betänkande (SOU 2019:35)
innehåller förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till
civilsamhällets organisationer. Regeringen avser återkomma under mandatperioden med förslag om ett nytt
demokrativillkor.
Fler barn och unga ska ha tillgång till kultur
Ett levande och fritt kulturliv skapar en fri och kreativ arena för uttryck och åsiktsbildning och är därför
en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Forskning
visar att socioekonomiska faktorer, liksom föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för barns kulturdeltagande senare i livet. Bidraget för Skapande skola
syftar till att elever oavsett bakgrund ska kunna ta del
av professionell kultur och att skapa själva i samverkan
med det professionella kulturlivet inom ramen för skolarbetet. I syfte att öka Skapande skolas
genomslagskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 25 miljoner kronor avsätts årligen
2021–2023 för att förstärka satsningen.
Den kommunala kulturskolan är en viktig aktör för
den kulturella delaktigheten i hela landet och bidrar till
en meningsfull fritid. Barn och unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar deltar i lägre
utsträckning än andra barn och unga i olika fritidsaktiviteter. Det är viktigt att tillgängliggöra kultur för alla
barn och unga, oavsett bakgrund. Regeringen föreslår
i budgetpropositionen för 2021 att det statliga bidraget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
höjs från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor
2021–2023.
Ett starkt civilsamhälle
Det är viktigt att civilsamhället har förutsättningar att
bedriva långsiktig verksamhet genom den infrastruktur som bl.a. de allmänna samlingslokalerna innebär. Inte minst viktigt är det i områden med socioekonomiska utmaningar och för föreningar som samlar
unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att 20 miljoner kronor tillförs bidraget till
allmänna samlingslokaler, till en permanent nivå på 52
miljoner kronor från 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslår regeringen dessutom att 75 miljoner kronor tillförs för 2020.
I samma syfte föreslår regeringen att det tillförs ytterligare 50 miljoner kronor 2021.
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I arbetet med att öka det demokratiska engagemanget i områden med socioekonomiska utmaningar kan
civilsamhällets aktörer spela en viktig roll. Regeringen
beviljade i april 2020 Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
1,5 miljoner kronor för att öka kunskapen om föreningsidrottens demokratiska grunder, särskilt bland
idrottsaktiva barn och unga, samt att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars
beslutsprocesser (Ku2019/00593 delvis). Med insatserna ska RF särskilt verka för att nå unga bosatta i områden med socioekonomiska utmaningar. Regeringen
har också sedan tidigare initierat en satsning på idrott i
områden med socioekonomiska utmaningar som pågår
2017–2025. Satsningen ger svensk idrott möjlighet att
bilda nya eller förstärka redan befintliga idrottsföreningar och därmed möjliggöra verksamhet för fler i områden med socioekonomiska utmaningar.
Coronapandemins ekonomiska konsekvenser drabbar ungdomar hårt. Barn- och ungdomsorganisationer
spelar en stor roll för många ungas tro på sig själva, på
framtiden och på samhället. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att ytterligare 50 miljoner
kronor årligen avsätts under åren 2021–2022 för förstärkta statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer så att organisationsbidraget uppgår till 262 miljoner
kronor. Det förväntas leda till att fler unga får möjlighet att delta i föreningslivet, som både kan innebä-

ra en meningsfull fritid och en väg till etablering i arbets- och samhällslivet. Medlen kommer att fördelas av
MUCF.
Ökad kunskap om och delaktighet i samhällslivet
För att ett demokratiskt samhälle ska fungera krävs att
alla individer kan delta och agera utifrån demokratiska principer. Kunskap skapar förutsättningar för makt,
delaktighet och inflytande. Alla asylsökande och nyanlända ska ha tillgång till relevant information om det
svenska samhället. Informationen rör bl.a. former för
demokratiskt inflytande och andra grundläggande demokratiska principer om jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att medlen till kommuner och civilsamhälle för bl.a. stärkt samhällsinformation för asylsökande m.fl. (TIA-medel) förstärks med 60 miljoner
kronor 2021. Regeringen föreslår även att den befintliga
informationen som Migrationsverket erbjuder asylsökande om bl.a. rättigheter och skyldigheter blir mer
sammanhängande och utökas till en heldag. Regeringen föreslår vidare att permanenta medel avsätts för en
stabil förvaltning av webbplatsen informationsverige.
se, som innehåller information till nyanlända översatt
på tio språk. Samhällsorienteringen för nyanlända utökades under 2020 från minst 60 till minst 100 timmar.
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Brottslighet
I regeringens långsiktiga strategi för att minska och
motverka segregation är delmålet inom det prioriterade området brottslighet: ökad trygghet och minskad
brottslighet i områden med socioekonomiska
utmaningar.
Regeringen vill ha ett brett samarbete på alla nivåer för
att förebygga och minska brottsligheten och öka tryggheten. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar,
men också för att samhället i sin helhet ska vara tryggt.
Flera av de starkaste riskfaktorerna för framtida brottslighet, exempelvis skolmisslyckanden eller avhopp från
skolan, är vanligare i områden med socioekonomiska
utmaningar än i andra områden. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) löper boende i socialt utsatta områden i större utsträckning än andra både risk att hamna
i kriminalitet och risk att utsättas för brott. Det finns
exempel på näringsidkare som påverkas negativt och
får svårt att bedriva sin verksamhet och därför väljer
att lämna området. Brottsligheten bedöms även vara
mer framträdande i den offentliga miljön jämfört med
andra områden och andelen barn som är föremål för
orosanmälningar till socialtjänsten är större. Följderna av brottslighet drabbar förutom enskilda även deras
anhöriga och allmänheten i stort. Det kan bl.a. ske i
form av materiella förluster, kostnader, förlorade inkomster, fysiska skador eller psykiska påfrestningar
och emotionella reaktioner. Otrygghet kan medföra att
individers rörelsefrihet krymper och rädsla för att vistas ute. I förlängningen riskerar det leda till att förtro-
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Delmål:
Ökad trygghet och minskad brottslighet i
områden med socioekonomiska utmaningar.
endet för rättsväsendet och andra myndigheter sjunker
eller går förlorat. Även för samhället i stort är följderna
betydande då brottslighet drabbar samhällsutvecklingen och den sociala sammanhållningen. De ekonomiska
konsekvenserna för samhället är också betydande, inte
minst vad gäller kostnader för rättsväsende men även
för t.ex. sjukvård. Därutöver kan enskilda verksamheter drabbas av brottslighet.
Flera av insatserna nedan ingår i regeringens
34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet.
Stärkt fokus på brottsförebyggande arbete
Tidiga insatser är viktiga för att förebygga kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland
barn och unga. Regeringen gav 2017 Statens skolverk
och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården
och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och
samordnade insatser (U2017/01236). Som ett led i arbetet för att motverka gängvåld beslutade regeringen den
6 februari 2020 att förlänga tiden för uppdraget samt
att förtydliga att myndigheterna inom ramen för uppdraget ska rikta särskilda insatser mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels
barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (U2020/00363). Uppdraget ska
redovisas till regeringen den 16 juni 2023.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021
medel för sociala insatser i utsatta områden. Det kan
handla om insatser som kompletterar och förstärker
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verksamhet som kommunerna redan bedriver inom
ramen för det brottsförebyggande arbetet (t.ex. fler
fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger,
bl.a. för ökad tillgänglighet i socialtjänstens verksamheter), liksom olika former av samverkan mellan skola,
socialtjänst och polis (t.ex. sociala insatsgrupper).
Satsningen medför att det skapas förutsättningar för
mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor
2021 och för 2022–2023 beräknas 250 miljoner kronor
per år.

minska tillgången på narkotika i samhället och därmed
försvåra missbruk av narkotika har Polismyndigheten
i uppdrag att förstärka och utveckla bekämpningen av
illegal handel med narkotika, inbegripet narkotikaklassade läkemedel (Ju2019/02681). I uppdraget ingår även
att förstärka bekämpningen av illegal produktion av
narkotika. Uppdraget ska redovisas till
regeringen senast den 31 oktober 2021. Därutöver har
Brå i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige
(Ju2010/04064).

En viktig åtgärd är att fler individer får det stöd de behöver från samhället för att kunna lämna kriminella
miljöer. Regeringen gav i december 2019
Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett myndighetsgemensamt nationellt avhopparprogram (Ju2019/02027). Programmet ska bl.a. bidra till
att stödet till personer som vill eller kan motiveras till
att lämna kriminella eller extremistiska miljöer eller
grupperingar blir mer kunskapsbaserat, effektivt och
samordnat. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars
2021. I budgetpropositionen 2021 föreslår regeringen
att de medel som Polismyndigheten fördelar till olika
organisationer för att ge skydd och stöd för avhoppare ökar med 5 miljoner kronor 2021. Därtill föreslås att
5 miljoner kronor tillförs länsstyrelserna för samma år
för att utveckla den regionala samordningen av avhopparverksamhet.

Skärpta påföljder för unga lagöverträdare
Det är viktigt med tydliga och konsekventa påföljder
för att förebygga och hindra att unga personer fortsätter att begå brott. I dag saknas i vissa fall ett påföljdsalternativ som är lämpligt vid allvarlig brottslighet och
i återfallssituationer. Den 1 januari 2021 införs därför
ungdomsövervakning som en ny påföljd för unga
lagöverträdare. Påföljden ska kunna tillämpas i fall där
varken ungdomsvård eller ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn
till brottslighetens straffvärde och art samt den unges
tidigare brottslighet.

Regeringen avser att ge Brå i uppdrag att ta fram ett
stöd för hur parallella samhällsstrukturer, inklusive
nätverk och klanstrukturer, kan identifieras på lokal
nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana
strukturer. Enligt Brå finns det tecken på
parallella samhällsstrukturer, främst kriminella grupper som i hög grad står utanför samhället, som löser
konflikter utan att involvera rättsväsendet och påverkar
personer att inte vittna.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att
medel tillförs till Centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå, som sedan 2018 har i uppdrag att stärka
och utveckla det förebyggande arbetet på nationell,
regional och lokal nivå.
Förstärkt brottsbekämpning
Det är viktigt att polisen är närvarande i utsatta områden. En satsning pågår som innebär att Polismyndigheten till 2024 ska ha ökat antalet anställda med
sammantaget 10 000 personer jämfört med hur många
anställda som fanns vid ingången av 2016. Vid halvårsskiftet 2020 hade antalet anställda ökat med mer än
5 000 personer sedan satsningen inleddes.
Att bekämpa narkotikabrottsligheten är ett viktigt led
i arbetet med att försvåra finansieringen av den organiserade brottsligheten och öka tryggheten hos befolkningen till exempel i utsatta områden. I syfte att

Insatser mot illegala vapen och sprängningar
Regeringen har föreslagit ett antal lagändringar som
innebär en skärpt straffrättslig reaktion mot de allvarligare formerna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, liksom mot smuggling av vapen och explosiva varor. Lagändringarna
trädde i kraft den 1 december 2020. Regeringen har
också nyligen remitterat ett flertal lagförslag som ska
öka kontrollen över de som tar befattning med explosiva varor och bidra till att bryta utvecklingen med
sprängningar i Sverige. Bland annat föreslås att den
nuvarande tillståndsprövningen ska bli mer omfattande och att Polismyndighetens roll vid tillståndsgivningen förstärks. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den
1 juli 2021. Regeringen har också gett sex myndigheter
i uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa (Ju2019/03980). Uppdraget
ska redovisas senast den 30 november 2021. Vidare har
regeringen föreslagit vissa lagändringar med anledning
av en ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer,
det vill säga kemiska ämnen som kan användas för
legitima ändamål men också missbrukas för att tillverka sprängämnen. Dessa lagändringar träder i kraft den
1 februari 2021.
Förstärkt arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck och mäns våld mot kvinnor
Det krävs särskilda åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn samt hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har tagit fram
en tioårig sektorsövergripande nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution
och människohandel 2017–2026. Till strategin hör ett
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åtgärdsprogram för perioden 2017–2020. Regeringen
avser att presentera ett samlat åtgärdsprogram för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck för perioden 2021–
2023. Åtgärdsprogrammet kommer även att omfatta
insatser mot könsstympning och prostitution och människohandel.

Den 7 oktober 2020 överlämnade Hedersbrottsutredningen sitt betänkande Ett särskilt hedersbrott (SOU
2020:57). I betänkandet föreslås bl.a. att det införs ett
särskilt hedersbrott och att straffet för överträdelse av
kontaktförbud skärps. Betänkandet är nu ute på remiss
och remisstiden går ut den 19 januari 2021.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att
Länsstyrelsernas jämställdhetsarbete på regional nivå
med fokus på att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck samt prostitution och människohandel permanentas från och med 2021. Som en ytterligare insats i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck föreslår regeringen att det inrättas ett permanent
nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck vid
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Relevanta utredningar inom brottslighetsområdet
Regeringen har tillsatt flera utredningar för att minska
och motverka brottsligheten i samhället. Här redovisas
några utredningar som bedöms ha särskild betydelse
för att minska och motverka segregation.

Socialstyrelsen ska under åren 2020–2022 fördela
medel och tillsammans med flera samverkande myndigheter ge kompetensstöd för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål (S2020/0159).
År 2020 fördelas sammanlagt 127 miljoner kronor och
därefter minst 104 miljoner kronor årligen.
Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att lämna förslag på hur samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller våldsförebyggande
insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor, våld
i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i ungas partnerrelationer (A2020/01468).
Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2021. Jämställdhetsmyndigheten har också i uppdrag att inventera
effektiva arbetssätt för att förebygga och
motverka könsstympning av flickor och kvinnor, inventera effektiva metoder för attitydförändring av och
informationsspridning om könsstympning av flickor och kvinnor samt sprida kunskap till målgruppen
(S2018/03926). Uppdraget ska redovisas den 18 december 2020.
Den 1 juli 2020 stärktes det straffrättsliga skyddet mot
hedersrelaterad brottslighet. Det infördes då ett nytt
brott, barnäktenskapsbrott och en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Det infördes också
ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.
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Den parlamentariska utredningen Trygghetsberedningen (dir 2020:32) har i uppdrag att föreslå en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska
bidra till att minska brottsligheten och öka människors
trygghet. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete i
oktober 2024.
En utredare har getts i uppdrag att överväga en rad
straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk
(dir. 2020:62). I uppdraget ingår bl.a. att överväga
och föreslå ändringar i lagstiftningen som innebär en
skärpt straffrättslig reaktion mot dem som involverar
unga i kriminalitet. Uppdraget ska redovisas senast den
11 juni 2021. Vidare har en utredare i uppdrag att överväga en rad olika åtgärder för att stärka rättsprocessen
och öka lagföringen, bl.a. vid brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk (dir. 2019:85). Uppdraget
ska redovisas senast den 21 maj 2021.
Mot bakgrund av kommunernas viktiga roll i det
brottsförebyggande arbetet har utredningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete i uppdrag att lämna förslag om hur kommunerna kan få ett
lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete (dir.
2019:94). Uppdraget ska redovisas i juni 2021.
En utredare har haft i uppdrag att lämna förslag som
förbättrar polisens möjligheter att göra husrannsakan
för att söka efter vapen och sprängämnen. Uppdraget
har redovisats genom promemorian En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål (Ds
2020:23). Promemorian har nyligen skickats ut på remiss.
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Uppföljning och utvärdering av arbetet mot
segregation
För att kunna följa utvecklingen och lyckas i arbetet
med att minska och motverka segregation är uppföljning och utvärdering avgörande delar. I regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation anges att strategin i slutet av strategiperioden
kommer att utvärderas i förhållande till det övergripande målet och delmålen. Utvärderingen ska bl.a. bedöma måluppfyllelse, kostnadseffektivitet, relevans och
bärkraftighet. I strategin anger regeringen även att en
deltidsutvärdering ska genomföras efter tre till fyra år.
Regeringen bedömer att det är för tidigt att i samband
med denna handlingsplan göra en sådan utvärdering. I
samband med att strategin utvärderas avser regeringen
att även följa upp denna handlingsplan.

att den socioekonomiska segregationen i hela Sverige
kommer att kunna följas på en mer detaljerad nivå. Det
uppdrag som givits till SCB kommer tillgängliggöra
statistik på områdesnivå i samtliga kommuner i landet
avseende socioekonomiska faktorer, exempelvis arbetsmarknad, boende, demografi, demokrati, flyttmönster, hälsa, inkomster, transfereringar och utbildning
(A2020/01733). Vidare ska SCB och Delmos utveckla
ett rikstäckande index som belyser hur olika områden
förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status (A2020/01734).

Det finns redan idag behov av att skapa förbättrade
uppföljningsmöjligheter. Regeringen har därför gett
uppdrag till Delmos och SCB att utveckla statistik så

Arbetsmarknadsdepartementet
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Avslutning
I denna handlingsplan har regeringen redovisat ett
antal insatser som genomförs eller som planeras att
genomföras för att minska och motverka segregation.
Regeringen bedömer att dessa insatser sammantaget
både kan förbättra situationen i områden med
socioekonomiska utmaningar och motverka strukturella orsaker till segregation. Denna handlingsplan
utgör därför ett viktigt steg i arbetet mot att minska
och motverka segregationen i Sverige. Många åtgärder
har vidtagits för att minska och motverka segregationen. Arbetet behöver dock fortsätta. Den socioekonomiska segregation som finns i Sverige har uppstått över
tid och det kommer att krävas ett långsiktigt engagemang för att den ska minska och för att nå riksdagens
mål minskad segregation, jämlika och jämställda
uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser
för alla.
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Arbetsmarknadsdepartementet
Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Fredsgatan 8
Stockholm
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2021-05-06
A2021/ 01071

Arbetsmarknadsdepartementet
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och
diskriminering

Regeringens handlingsplan för att minska och motverka
segregation
Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och
en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Arbetet mot segregation
har blivit än mer angeläget på grund av coronapandemin som riskerar att få
stora ekonomiska och sociala konsekvenser för redan utsatta grupper.
För att bryta segregationen krävs ett långsiktigt sektorsövergripande arbete
av en bredd av aktörer på olika nivåer. Sedan 2018 arbetar regeringen utifrån
en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Inom
regeringen har flera statsråd ett ansvar för arbetet att minska och motverka
segregation. Arbetet samordnas ytterst av en statsrådsgrupp som jag leder.
Regeringen beslutade den 17 december om handlingsplanen Ett Sverige som
håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla. I handlingsplanen redovisas regeringens insatser för att
minska och motverka den socioekonomiska segregationen i Sverige.
Vi måste fortsätta att arbeta för att nå målet om minskad segregation, jämlika
och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.
Vikten av det arbete som genomförs av bl.a. kommuner, civilsamhällesorganisationer och myndigheter kan inte nog understrykas. Jag hoppas att
handlingsplanen kan vara relevant för det fortsatta arbetet i er organisation.
Bästa hälsningar

Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot
segregation och diskriminering

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: a.registrator@regeringskansliet.se
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Noteringar från möte i Förbos ägarråd
Datum: 2021-05-11
Tid: kl 10.00-12.00
Plats: Via Teams
Deltagare:
Per Vorberg, Härryda kommun
Patrik Linde, Härryda kommun
Kristian Vramsten, Mölndals stad – ej närvarande
Stefan Gustafsson, Mölndals stad – ej närvarande
Viktor Lundblad – Lerums kommun
Alexander Abenius, Lerums kommun – ej närvarande
Renée Bengtsson, Lerums kommun
Miguel Odhner, Kungälvs kommun
Anders Holmensköld, Kungälvs kommun
Elisabeth Mattsson, Kungälvs kommun
Anders Halldén, ordförande Förbo AB
Gun Kristiansson, vice ordförande Förbo AB
Peter Granstedt, VD Förbo AB
Helen Gårdh, ekonomichef Förbo AB
Per Vorberg hälsade alla välkomna varpå en kort presentationsrunda gjordes.
1. Nuläge och aktuella händelser i Förbo
Peter Granstedt presenterade aktuella händelser på Förbo och Helen Gårdh ekonomisk
prognos för 2021.
Ägarrådet noterade informationen.
2. Process för uppdatering ägardirektiv
Frågor runt förändringar i ägardirektiv har avstannat men tidsplanen är att beslut i respektive
kommun tas under 2021. Per Vorberg och Helen Gårdh tar ansvar för processen så att
handlingar kan skickas ut via kommunjurist i Härryda kommun. Förslag till nytt ägardirektiv
mailas till berörda.
3. Nästa möte 2021-09-28 kl 10.00-12.00
Nästa möte planeras som ett digitalt möte via Teams.
Noteringar av Helen Gårdh

Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 30 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se
Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda
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ÄGARDIREKTIV
För verksamheten i Förbo Aktiebolag (Bolaget) ska följande föreskrifter gälla.
Föreskrifterna har antagits av fullmäktige i Härryda, Mölndals, Lerums och
Kungälvs kommuner (Ägarkommunerna) och har dessutom fastställts av
årsstämman i Bolaget.
1. Bolagets verksamhet m m
Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet och
Bolagets förhållande till Ägarkommunerna genom
a)
b)
c)
d)

gällande bolagsordning,
gällande aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna,
gällande ägardirektiv för verksamheten,
förekommande avtal mellan Ägarkommun eller Ägarkommuner och
Bolaget.

2. Ägarkommunernas direktivrätt
Ägarkommunerna utfärdar vid behov gemensamt direktiv för Bolagets
verksamhet.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa
utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid mot tvingande bestämmelser
i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.
Utfärdade direktiv ska, om ej annat anges, lända till omedelbar efterrättelse.
3. Ägarkommunernas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Kommunstyrelserna utövar
kommunernas ledningsfunktion över bolaget.
Ägarkommunernas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Bolaget ska lämna respektive kommunstyrelse den information
om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av
informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
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Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a §
kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
4. Bolagets verksamhet och ändamål
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs
kommuners behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella
lokaler och annan service samt lokaler för den kommunala verksamheten
genom att äga och/eller förvalta fastigheter.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet
till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt
och socialt ansvarstagande.
Bolaget ska
- tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera
olika hyresgäster,
- samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med
särskilda behov,
- vid alla ny-och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och sunda
byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett ekologiskt
hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete,
- bidra till integration och mångfald, samt
- genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för
bostadsmarknaden i ägarkommunerna.
Bolagets verksamhet ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.
I syfte att bidra till integration och/eller mångfald eller om det annars finns
verksamhetsmässiga skäl, får Bolaget dock besluta om att även bygga
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa.
I syfte att säkra social hållbarhet med blandande upplåtelseformer även i
befintliga bostadsområden kan ombildning av hyresrätter till bostadsrätter
och ägarlägenheter ske. Inför ombildning ska samråd göras med ägarrådet.
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5. Underställningsplikt
Kommunfullmäktige i Ägarkommunerna ska erhålla tillfälle att ta ställning
innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas
beträffande Bolagets verksamhet. Vilka typer av beslut som avses
exemplifieras i aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna.
I tillägg till vad som anges i tredje underpunkten i punkten 9.3 i
aktieägaravtalet ska inte heller beslut om bildande av dotterbolag till Bolaget
(oavsett om det sker genom nybildning eller förvärv av lagerbolag) för
drivande av viss verksamhet som faller inom bolagets löpande verksamhet
anses vara av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, förutsatt att
det finns affärs- eller verksamhetsmässiga skäl för att driva sådan
verksamhet i dotterbolag. Sådan verksamhet skulle exempelvis men inte
uteslutande kunna bestå i parkeringsverksamhet för att tillgodose det behov
av parkering som Bolagets fastigheter ger upphov till.
6. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och
beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.
7. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla Ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet.
Bolaget ska dessutom – om det inte möter hinder på grund av sekretess –
till Ägarkommunerna snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde,
c) Bolagets årsredovisning,
d) revisionsberättelsen,
e) löpande kvartalsvisa redovisningar av Bolagets förvaltning, ställning
och resultat.
8. Särskilt om Bolagets ekonomiska förhållanden
Bolagets verksamhet ska bedrivas med en målsättning att långsiktigt lämna
marknadsmässig avkastning till ägarna. Bolaget ska eftersträva följande
långsiktiga ekonomiska mål:
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-

konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen
direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive
räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet)
synlig soliditet : endast undantagsvis tillåtas understiga tjugo (20)
procent

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt
genom internt genererade medel och/eller upplåning. Bolaget ska via sin
löpande verksamhet skapa utrymme för nyproduktion av bostäder i
Ägarkommunerna utan ytterligare ägartillskott.
I Bolaget redovisad vinst ska, i den mån den inte behövs för Bolagets
konsolidering, utdelas till aktieägarna med beaktande av gällande
lagstiftning.
_______________________________

Ovanstående ägardirektiv har antagits av fullmäktige i Ägarkommunerna
enligt följande:





Härryda kommun
Lerums kommun
Mölndals stad
Kungälvs kommun

Datum: 202x-xx-xx
Datum: 202x-xx-xx
Datum: 202x-xx-xx
Datum: 202x-xx-xx

Ägardirektiven har jämväl fastställts på bolagstämma i Bolaget.
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Nuläge i revideringen av
transportinfrastruktur
Förbundsstyrelsen 2021-05-07
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Dagens agenda
Samråd 3 Göteborg – Borås
Sara Distner, Trafikverket
Nuläget i nationell plan
Maria Sigroth, Göteborgsregionen
Nuläget i regional plan, Ärende 7
Björn Sundén, Göteborgsregionen
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Yttrande samråd 3 Göteborg-Borås

8
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2

11

Samrådstid t o m 2021-06-11.

1
6

GR har fått förlängt till 2021-06-16 (samma dag som
nästa möte med Förbundsstyrelsen).

7
3
10

13

4
9

Förslag till yttrande hanteras i styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad 2021-05-20 och i
Förbundsstyrelsen 2021-06-16.
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Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum

8
9
10
11
12
13

Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
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Lägesrapport Nationell
plan
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Huvudmoment i planeringsprocessen

Analyser och
inspel

Infrastrukturproposition

Inriktningsplanering

Planförslag
- Regional
- Nationell

Fastställande

Åtgärdsplanering
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Nationell plan 2022-2033
Infrapropositionen publicerades 15/421. Regeringen har gått vidare med
alternativet 12 år och +ca 20%. Tidigare
ram om 622 mdr är nu satt till närmare
800 mdr.
Stor del ska stärka underhåll men goda
möjligheter till realisering av delar av
nya stambanor under planperioden.
Nya stambanor i sin helhet kan dröja till
framåt 2040.
Direktivet om åtgärdsplanering väntas i
början av juni.
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Nuläge för Göteborgsregionen
• I nuläget goda möjligheter för järnväg Göteborg-Borås men
osäkert om fortsättningen mot Jönköping.
• Om senareläggning av fullt utbyggda nya stambanor kommer
troligen trimningsåtgärder på Västra Stambanan.
• Osäkert hur stråket Oslo – Köpenhamn kommer att hanteras på
nationell nivå.

• Delar av Södra Bohusbanan kommer att anmälas in till nationell
plan av Trafikverket. Delfinansieras av Västsvenska paketet.
• VGR är remissinstans för nationell plan – BHU är politisk arena
för påverkan.
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Lägesrapport regional plan
(Ärende 7)
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VGR:s revideringsprocess
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Alternativa utformningar
av den regionala planen
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VGR har i denna revideringsomgång valt att förändra
strukturen och fördelningsmodellen i den regionala planen.
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Modell för fördelning av medel
i regional plan 2022-2033

• Inriktning och storlek bör utformas så att de kan finansiera åtgärder som
gynnar storstadsregionens behov.

• Många påtalade åtgärdsbehov i GR-kommunerna finns längs stråk. vilket
gynnar intermodalitet och sammanhängande stråk.
• GR:s kommunernas behov och möjligheter till framdrift är viktigt för den
regionala utvecklingen av infrastrukturen. Därför bör potter som gynnar
kollektivtrafik samt gång och cykel i kommunal och statlig infrastruktur
främjas i första hand.

GR förordar det av VGR presenterade alternativet
”intermodalitet”
GR ser gärna en ökad fördelning till
”Statlig medfinansiering till kommunalt vägnät”
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Prioritering av namngivna
objekt
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Namngivna större åtgärder

8

i regional plan 2022-2033

12

2

11
1

Det saknas betydande underlag för att fatta adekvata beslut, till exempel
har det i dagsläget inte färdigställts kostnadsberäkningar eller
miljöbedömningar av objekten.
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GR:s prioritering i dagsläget är därmed följande:

9

Genomförande av Målbild Koll 2035.
Namngivna brister på väg 158, 160 med fördjupning Nösnäsmotet som
ligger i linje med GR:s antagna inriktningsdokument.
• GR förutsätter att ett politiskt beslut för en slutlig prioritering kan ske då
beslutsunderlagen är kompletta.
• GR förutsätter att möjligheten ges att identifiera nya brister för utredning.

5

1
2
3
4
5
6
7

Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum

8
9
10
11
12
13

Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Lägesrapport plan transportinfrastruktur 2021-05-07

VGR:s revideringsprocess nästa steg
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Tid för frågor och diskussion
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Lägesrapport till FS om
samrådet gällande
kulturutredningen
Helena Söderbäck, förbundsdirektör
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Utredning om eventuellt
samordningsuppdrag till GR
rörande kulturfrågor
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Förbundsledningens förslag
Inom Göteborgsregionen pågår redan
idag samverkan inom kulturområdet
genom ett nätverk initierat av kultur- och
fritidscheferna i GR:s
medlemskommuner. VGR finansierar
denna samverkan med för närvarande
1 350 tkr/år och kommunerna i GR
medfinansierar på motsvarande nivå.

Införliva befintligt
nätverk i GR.
Samma omfattning
som idag.
Årsavgiften
påverkas inte.
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Förslag till beslut i FS 20-11-27
Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande
utredning och härmed konstatera att
utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört
Förbundsstyrelsen föreslås uppdra år
förbundsdirektören att införliva det redan befintliga
nätverket för kultur – och fritidschefer i GR,
i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet.
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Så här blev beslutet
Förslaget återremitteras till GR:s kansli för att skickas
på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i
den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s
politiska organisation.
Därefter återkommer förslaget till förbundsstyrelsen.
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Medlemskommunernas ställningstgande
bifall
Ale
Alingsås
Göteborg
Härryda
Kungsbacka
Kungälv
Lerum
Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund
Tjörn
Öckerö

Bifall
/avvakta avslag
x

X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X*
x

Vissa förbehåll. Noggrann specificering
av roller och befogenheter.
Positiva till förslaget men vill avvakta
med beslut tills dess ny politisk
organisation är beslutad och införd =
nästa mandatperiod?
X* betyder att kommunen har lyft att
även fritidsfrågor bör kunna bli ett
samordningsuppdrag på sikt
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Nästa steg
Med utgångspunkt i remissvaren hanteras
frågan i den politiska arbetsgruppen för
översyn av GR:s politiska organisation med
ambitionen att presentera förslag till
ställningstagande vid förbundsstyrelsens
konferens den 23 september
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Ägarråd 2021-05-11
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✓ Aktuella händelser Förbo
✓ Prognos 2021
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Brand Tåbrovägen, Lindome

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Presentation 2021-05-11

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Presentation 2021-05-11

Brand Tåbrovägen, Lindome
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Nyproduktion
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Status nyproduktion, antal lgh

I produktion
I projekteringsskede
I planskede

I väntan på planstart

105
43
964

1030
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Landevi gårdar, Landvetter centrum
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Utveckling Säteriet, Mölnlycke
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Blandade upplåtelseformer
Idag
786 hyresrätter
40 bostadsrätter
3 kvarter med bostadsrätter ca 240 lgh
1 kvarter med hyresrätter ca 30 lgh
1 kvarter med förskola ca 15 lgh
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Ej parkeringsbolag

Parkeringsbolag
Investering

65 Mkr

Investering

80 Mkr

Per garageplats:

Per garageplats:

• Förbos intäkt 800 kr/mån

• Förbos intäkt 1000 kr/mån

• Hyresgästs hyra 1000 kr/mån

• Hyresgästs hyra 1000 kr/mån
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Tidplan
Paketering
Laga kraftvunnen plan
Försäljningar av kvarter
Utbyggnad infrastruktur
Utbyggnad kvarter

Q3-Q4 2021
Q1 2022
Q2 2022
2022-2023
2023-2030
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Renovering/Utveckling
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Renovering

✓ All time high
✓ 230 miljoner kr 2020
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Bohusgatan, Koön Marstrand
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Inflyttning till valborg
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Lindome Centrum

Renovering etapp 1
Planerad start under 2021
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Säteriet i ny kostym

Projekt Hulan
Hållbara Björkås

Mitt i Lindome
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Björkås, Kungälv
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Övrigt
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Fiberutbyggnad pågår

✓ Alla lägenheter anslutna
till fiber 2022
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Förbo testar
kameraövervakning
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Sommarjobbsbussen 2020
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Resan fortsätter ..
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Målbild

2021
Mål

Prognos

2022
Mål

Utfall

2023
Mål

Utfall

2024
Mål

Utfall

2025
Mål

Antal byggstarter

43

500

Minskad energianvändning
(kWh/kvm)

121

113

Serviceindex

79

83

Engagemangsindex

78

84

Driftnetto (Mkr)

236

*Direktavkastning

236

3,5%*

Utfall
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Prognos 2021
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Ägardirektiv - bolagets ekonomi
Bolagets verksamhet ska bedrivas med en målsättning att långsiktigt lämna marknadsmässig
avkastning till ägarna.
Bolaget skall eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål:
• konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen
• direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftsnetto exklusive
räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet)
• synlig soliditet får endast undantagsvis tillåtas understiga tjugo (20) procent
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Resultatutveckling, Mkr
2017

2018

2019

2020 P2021

Hyresintäkter

471

486

502

524

543

Driftskostnader

-168

-175

-192

-201

-212

Underhållskostnader

-85

-86

-85

-76

-79

Fastighetsskatt

-14

-15

-15

-16

-16

Driftsnetto

204

210

210

231

236

Avskrivningar

-75

-76

-86

-96

-105

Administration

-18

-18

-19

-19

-20

Räntenetto

-26

-28

-25

-24

-21

85

88

80

92

90

-25

-4

-17

-26

-19

60

84

63

63

71

Resultat före skatt
Skatt o bokslutsdispositioner
Årets vinst
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Planerat underhåll, Mkr
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Investeringar nyproduktion, Mkr
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Kassaflöde 2021, Mkr
Kassaflöde från löpande verksamhet

124

Investeringar
• Nyproduktion
-98
• Renoveringar och underhåll -202
• Utdelning
-20
• Övrigt
-4

-324

Upplåningsbehov

200
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Revidering av
programmet för
besöksnäringens
utveckling till 2030
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Förutsättningar revidering

• Göteborg & Co har i uppdrag att en gång per

mandatperiod genomföra en utvärdering av
programmet och vid behov föreslå
anpassningar och förändringar.
• Coronapandemin har accentuerat behovet av
att uppdatera och aktualisera
besöksnäringsprogrammet.

• Göteborg & Co har därför initierat en revidering.
• Reviderat program fastställs av KF.
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Behovet av en revidering

”

Vi lever i en helt annan verklighet nu jämfört med
när Besöksnäringsprogrammet skrevs.
Det finns ett behov av att se över de målsättningar
och strategier som sattes då, så att de förblir
relevanta i förhållande till näringens struktur och
förutsättningar idag, samt den tid vi nu lever i.
Men ribban ska givetvis fortfarande läggas högt!
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Omvärldstrender som påverkar besöksnäringen

Miljö & hållbarhet
– ökad medvetenhet leder till förändrade attityder &
beteenden kring framförallt långväga resande och val
av transportmedel, såväl i privat- & affärssegmentet

Digitalisering
- ökade förväntningar på digital närvaro & digital

integration i upplevelser ställer nya krav på näringens
aktörer under hela kundresan

Delningsekonomi
- näringen konkurrensutsätts när konsumenter allt
oftare delar resurser med varandra, t.ex. Airbnb,
GoMore
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Pandemins förväntade långsiktiga effekter

• Digitala upplevelser tar marknadsandelar

• Minskat affärsresande
• Sämre flygtillgänglighet
• Minskat långväga resande

• Oro för hälsa, säkerhet och trygghet på
resa
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Kapitelrubrik
Möjliga tillväxtpotentialer

Exempel på nya tillväxtpotentialer:
• Övernattningar på andra boenden än hotell, stugby och vandrarhem, som Airbnb,
gästhamn, boende hos släkt & vänner
• Dagbesökare, t.ex. kryssningsturister, inomregionala besökare
• Ökade besöksvolymer från närmarknader – Övriga Sverige & Norden

• Ökad omsättning till följd av att de egna invånarna konsumerar besöksnäringens
utbud i hemstaden istället för att resa bort (kvarhållen konsumtionskraft)
• Digitala besök – hur hanterar vi ”besökare” som enbart deltar digitalt på t.ex.

kongresser och evenemang?
• Hur kan besöksnäringen bidra till en mer hållbar stad och region?
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Kapitelrubrik
Revideringens huvudsakliga beståndsdelar/inriktningar

•

Pröva och omarbeta vision, mål och strategier

• Stärka hållbarhet/varaktiga samhällseffekter/kontext/framtid
• Förtydliga och rikta samverkan
• Mätning, indikatorer, uppföljning
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Nycklar till framgång

• Förbättrad och utvecklad
samverkan inom staden

• Tät dialog med näringens
aktörer
• Regional förankring

Handlingsplan
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Kapitelrubrik
Tidsplan revidering

Februari - april:

- Kartlägga och identifiera förbättringsområden

- Förankringsprocess stad, region, näringsliv

Maj - augusti:

- Skriva fram förslag reviderat program
- Fortsatt förankring och remiss (prel. 10/6-31/8)

September

- Beslut Göteborg & Co styrelse

Oktober:

- Beslut Stadshus AB styrelse

November:

- Beslut Kommunstyrelsen

Dec- Feb:

- Beslut Kommunfullmäktige
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Tack!
Jonas Ransgård, ordf. Göteborg & Co
jonas.ransgard@goteborg.com

Peter Grönberg, vd Göteborg & Co
peter.gronberg@goteborg.com

En del av Göteborgs Stad
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Göteborg 400 år
Var med och fira 4 juni 2021
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Göteborgs 400-årsjubileum 2021-2023
2023
Jubileumsprogram

2022
Hälsa
2021
Göteborg
400 år!

2071
Göteborg
450 år!

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021-2023
2021

2022

Formellt, historiskt firande 4 juni Göteborg 400 år
Jubileumskalendarium hela året som
uppmärksammar alla initiativ och aktiviteter
Tillsammans fortsätta jubileumsarbetet
och samlas kring hälsa med hela staden,
regionen, näringslivet m fl

2023
Bjuda in världen
Jubileumsprogram

Jubileumssatsningar
kan färdigställas
Fira ihop med
100-åringarna

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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Program 4 juni - formellt, historiskt firande
Historiskt
Formellt
Festligt
Folkligt

Kungligt
Göteborgskt

Hela staden
Coronasäkert
Regnsäkert
Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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4 JUNI 2021 – direktsändning för alla
Jubileumsstudion och officiell ceremoni
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Huvudbudskap
Göteborg fyller 400 år 4 juni 2021
Se direktsändningen och fira där du är.

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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Det digitala jubileumspaketet

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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Jubileumsprodukter från olika aktörer

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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Önskan till Göteborgsregionen:

Var med och fira Göteborg 4 juni 2021.
Aktivera era verksamheter
och hjälp oss att sprida budskapet.

Göteborgs 400-årsjubileum leds av Göteborg & Co som är en del av Göteborgs Stad
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TACK!
goteborg2021.com
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1

2021-05-07

Projekt Göteborg-Borås
Möte Göteborgsregionens förbundsstyrelse
2021-05-07
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2

2021-05-07

Agenda
Kl
Innehåll
Föredragande
09:05 Inledning
Sara Distner
09:07 Trafikverkets förslag på rangordning av Johan Svensson
korridorer
09:22 Tidplan fortsatt arbete
Malin Odenstedt Lindhe
09:25 Tack för idag!

Tid
00:02
00:15
00:03
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3

2021-05-07

Samråd i projekt Göteborg-Borås
Samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan (BMP)

Beskrivning av ändamål,
projektmål, utredningsområde, förutsättningar och
bedömning av miljöeffekter

Färdigställande
av samrådsredogörelse och
samrådsunderlag

S

Samrådsgrupp

T

Tjänstemannagrupp

K

Kommungrupper

L

Länsstyrelsen

Till länsstyrelsen
för beslut om
BMP

Samråd 1

Samrådshandling för val av alternativ (lokaliseringsutredning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Konsekvensbeskrivning av kvarstående
rimliga korridorer, sammanvägd
bedömning och förslag till rangordning
av korridorer

Framtagande av förslag på
möjliga korridorer och bortval av
områden och korridorer

Kartläggning av
förutsättningar
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samrådsmaterial
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samrådsmaterial
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samrådsmaterial
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samrådsmaterial
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Presentation
samrådsmaterial

Förslag
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Avgränsning och omfattning
av miljöbedömning

Framtagande av
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Samråd 3
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Färdigställande av
samrådsredogörelse,
lokaliseringsutredning och MKB
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Inför begärande om
godkännande av MKB

Presentation
granskningshandling

Tillåtlighetsprövning

Byggstart
2025-27
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Agenda
Kl
Innehåll
Föredragande
09:05 Inledning
Sara Distner
09:07 Trafikverkets förslag på rangordning av Johan Svensson
korridorer
09:22 Tidplan fortsatt arbete
Malin Odenstedt Lindhe
09:25 Tack för idag!

Tid
00:02
00:15
00:03
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Avgränsning av
utredningsområde

Identifiering av tänkbara
lokaliseringsalternativ
Ändamål

Byggbarhet
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Process i
lokaliseringsutredningen
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Studerade alternativ
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Utvärdering – 6 bedömningsgrunder
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Hållbarhetsbedömning
Kunskap om hur de olika lokaliseringsalternativen
står sig mot varandra ur hållbarhetssynpunkt, dvs.
socialt, ekologiskt och ekonomiskt
Bedömning och gradering av skillnader mellan
alternativen sker gentemot projektmålen
Resultat av hållbarhetsbedömning illustreras med
hjälp av värderosor
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Miljöbedömning
•

En traditionell miljöbedömning som
redovisas i konsekvensmatriser i
miljökonsekvensbeskrivningen

•

I miljöbedömningen jämförs de olika
alternativen med ett nollalternativ

Buller
Vibrationer
Stomljud
Elektromagnetiska fält
Luft
Riskområden och säkerhet
Naturmiljö
Landskap och bebyggelse
Kulturmiljö

Rekreation och friluftsliv
Klimat
Förorenade områden
Grundvatten
Ytvatten
Jord- och skogsbruk
Masshantering

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Presentation Trafikverket 2021-05-07

11

2021-05-07

Investeringskostnad
Trafikverkets investeringskostnad redovisas som ett
kostnadsspann per delsträcka

Almedal-Landvetter Flygplats

Landvetter Flygplats-Borås

Genom Borås

Mölnlycke
inkl M1 och L1
xx-xx mdkr

Mölnlycke
inkl M1 och L7
xx-xx mdkr

Tulebo
inkl M1 och L1/L7
xx-xx mdkr

Landvetter Öst
inkl M1 och L3
xx-xx mdkr

Raka vägen
inkl L1/L7
xx-xx mdkr

Hindås
xx-xx mdkr

Hestra
xx-xx mdkr

Bollebygd Nord
xx-xx mdkr

Olsfors
xx-xx mdkr

Bollebygd Syd
xx-xx mdkr

Borås C (B1A)
xx-xx mdkr

Borås C (B1B)
xx-xx mdkr

Knalleland (B2)
xx-xx mdkr

Lusharpan (B4)
xx-xx mdkr

Osdal (B11A)
xx-xx mdkr

Raka vägen
inkl L3
xx-xx mdkr

Osdal (B11C)
xx-xx mdkr
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Acceptans för alternativ
•

Dialog med Västra Götalandsregionen,
länsstyrelsen, kommunalförbunden och
berörda kommuner
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Samhällsekonomisk nytta
•

Samhällsekonomiska nyttor beräknas m h a Sampers/Samkalk

•

De beräknade nyttorna presenteras för de olika
lokaliseringsalternativen för Göteborg-Borås

•

Samlade effektbedömningar (SEB) genomförs efter samråd 3 för de
olika lokaliseringsalternativen för Göteborg-Borås
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Projektmålsuppfyllelse
•

Projektmålen är grunden i hållbarhetsbedömningen

•

Redovisning av projektmålsuppfyllelse görs för
lokaliseringsalternativen för hela sträckan Göteborg-Borås
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Fyra lokaliseringsalternativ
•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Mölnlycke (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Lusharpan (B4)

•

Tulebo (L1) – Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A)
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Rangordning Almedal – Landvetter flygplats
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Rangordning Landvetter flygplats – Borås
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Rangordning genom Borås
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Trafikverkets förslag till lokalisering
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Frågor eller behov
av förtydligande?
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Agenda
Kl
Innehåll
Föredragande
09:05 Inledning
Sara Distner
09:07 Trafikverkets förslag på rangordning av Johan Svensson
korridorer
09:22 Tidplan fortsatt arbete
Malin Odenstedt Lindhe
09:25 Tack för idag!

Tid
00:02
00:15
00:03
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Samråd i projekt Göteborg-Borås
Samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om
betydande miljöpåverkan (BMP)

Beskrivning av ändamål,
projektmål, utredningsområde, förutsättningar och
bedömning av miljöeffekter

Färdigställande
av samrådsredogörelse och
samrådsunderlag

S

Samrådsgrupp

T

Tjänstemannagrupp

K

Kommungrupper

L

Länsstyrelsen

Till länsstyrelsen
för beslut om
BMP

Samråd 1

Samrådshandling för val av alternativ (lokaliseringsutredning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Konsekvensbeskrivning av kvarstående
rimliga korridorer, sammanvägd
bedömning och förslag till rangordning
av korridorer

Framtagande av förslag på
möjliga korridorer och bortval av
områden och korridorer

Kartläggning av
förutsättningar
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Målarbete

Presentation
samrådsmaterial

Inför begäran om
beslut om BMP

Synpunkter på
samrådsmaterial
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sep

Status utredning
Synpunkter på
samrådsmaterial

Presentation
samrådsmaterial
Synpunkter på
samrådsmaterial

Granskning
Beredningsremiss
inför tillåtlighetsprövning
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2021
Presentation
samrådsmaterial

Förslag
korridorer

MKB till länsstyrelsen för
godkännande

K
maj
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Avgränsning och omfattning
av miljöbedömning

Framtagande av
granskningshandling

Samråd 3
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Färdigställande av
samrådsredogörelse,
lokaliseringsutredning och MKB

2022
Inför begärande om
godkännande av MKB

Presentation
granskningshandling

Tillåtlighetsprövning

Byggstart
2025-27
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Upphandlingsordning kommande järnvägsplaner
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Projekt Göteborg-Borås
Tack för idag!
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Delregionalt kollektivtrafikråd
Sammanträde 2021-05-07
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1. Information från
kollektivtrafiknämnden

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Samlade presentationer DKR 2021-05-07

Aktuellt från kollektivtrafiknämnden
DKR GR 210507
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2. Pandemins påverkan på
resandet
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DKR GR 210507

Västtrafik och Covid
Roger Vahnberg

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Samlade presentationer DKR 2021-05-07

Nuläge resande och
ekonomi
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Resande 2019 – mars 2021
Resandeutveckling (miljontal delresor)
Rullande årsvärde justerat för stämplingsbenägenhet exkl sjuk- och färdtjänstresor

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

Utfall

Mål Långtidsprognos
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Resandet (mars) per delregion
Delregion
(milj delresor)

Fyrbodal*

3-mån

Från årets

jan-mar

början

Rullande

1 mån

årsvärde

mar

2

-40%

2

-40%

9

-35%

1

-24%

40

-43%

40

-43%

177

-40%

15

-26%

Sjuhärad*

2

-45%

2

-45%

10

-39%

1

-27%

Skaraborg*

1

-44%

1

-44%

5

-34%

0

-25%

Regiontåg

1

-49%

1

-49%

6

-44%

1

-31%

Sjuk- och färdtjänstresor

0

-18%

0

-18%

1

-27%

0

8%

48

-43%

48

-43%

209

-40%

18

-26%

Göteborgsregionen*

Summa

* Exkl. resor med Regiontåg och sjuk-/färdtjänstresor.
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Resandet veckovis jämfört med “normalvecka”
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Utveckling trängsel ombord
Tabellen visar trängsel
ombord enligt
Västtrafiks nya
trängseldefinitioner.
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● Jmfr budget -156 mnkr, med restriktioner ca -50 mnkr/månad.
● Jmfr 2020, ca 39% ink pris, jmfr 2019 42% ink pris.
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Resultaträkning (Belopp i mnkr)
Biljettintäkter
Övriga rörelseintäkter
Kostnader
Resultat före finansnetto
Finansiellt netto
Resultat före driftsbidrag
Driftsbidrag
Resultat efter Driftsbidrag

Ack mars
512
390
-2 402
-1 499
0
-1 499
1 354
-144

Ack utfall mars, 2021
Budget ack
Utfall Avvik % Prognos 2,
mars
Budget
B21
2021
668
-156
-23,3%
2 295
383
8
2,0%
1 554
-2 506
105
4,2%
-9 932
-1 455
-44
-3,0%
-6 083
0
0
1
-1 455
1 356
-99

-44
-2
-45

-3,0%

-6 082
5 419
-663

Prognos 2, 2021
Budget Prognos - Avvik %
2021
Budget
B21
2 657
-362
-13,6%
1 530
24
1,6%
-9 612
-320
-3,3%
-5 425
-658
-12,1%
1
0
0,0%
-5 424
5 424
0

-Inga statsbidrag medtagna i prognos 2, stödet ökat till 3 mdr.

-658
-5
-663
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Intäkter –prognos 2
Biljettintäkter 2019-2021
400
350
300

250
200
150
100

50

Jan

Feb
Utfall 2019

Mar

Apr
Utfall 2020

Maj

Jun

Jul

Prognos MARS i
2021 års nivå

Aug

Sep

Budget 2021

Okt

Nov

Dec

Utfall 2021

-Fortsatt samma (-50 mnkr/månad) april maj,
mindre tapp sommarmånaderna och åter budget i september.
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Fokusområden 2021
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Fokusområden 2021
Återfå kunderna (<6mån)
När restriktionerna släpps/lättas är det av
yttersta vikt att snabbt återfå våra tidigare
kunders vilja, förtroende och trygghet att
resa tillsammans ur samtliga
hållbarhetsperspektiv.

Ekonomisk hållbarhet (<3år)
Ekonomisk hållbarhet skall främst uppnås via
intäktssäkring. I och med ett, på kortare sikt,
lägre resande behöver utbudet effektiviseras
och dimensioneras efter en ny ekonomisk
verklighet.

Samhällsutveckling (<5år)
Hållbart resande har tappat mark. Samhällsutmaningarna kvarstår. Människor kommer att
resa, mötas och arbeta på nya sätt. Således är
förmåga att påverka samhället i en hållbar
riktning tillsammans med andra aktörer och
anpassa och utveckla erbjudandet efter nya
resvanor centralt.
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Återfå kunderna (<6mån)
Strategisk inriktning/mål:
När restriktionerna släpps/lättas är det av yttersta vikt att snabbt återfå våra
tidigare kunders vilja, förtroende och trygghet att resa tillsammans ur
samtliga hållbarhetsperspektiv.

Kritiska framgångsfaktorer:
• Organisation, ansvar och mandat.
• Analysera och planera.

• Förmåga att agera (i).
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Ekonomisk hållbarhet (<3år)
Strategisk inriktning/mål:
Ekonomisk hållbarhet skall främst uppnås via intäktssäkring. I och
med ett, på kortare sikt, lägre resande behöver utbudet effektiviseras
och dimensioneras efter en ny ekonomisk verklighet.

Kritiska framgångsfaktorer:
• Fler gör rätt för sig.
• Helhetsgrepp över trafikutveckling.

• Gemensam syn på, och driv i, partnerskapet.
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Samhällsutveckling (<5år)
Strategisk inriktning/mål:
Hållbart resande har tappat mark. Samhälls-utmaningarna kvarstår.
Människor kommer att resa, mötas och arbeta på nya sätt. Således är
förmåga att påverka samhället i en hållbar riktning tillsammans med
andra aktörer och anpassa och utveckla erbjudandet efter nya resvanor
centralt.
Kritiska framgångsfaktorer:
• Påverkansarbete.
• Förmåga att tänka nytt (i/I).
• Kapitalisera på data och ny teknik.

30 Rapporter från politiker med regionala uppdrag och/eller bolagsuppdrag - 2021-253 Rapporter från politiker : Samlade presentationer DKR 2021-05-07

Trafikplan 2022
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Bakgrund arbete med trafikplan 2022
● Anpassa verksamheten till resbehoven och en ansträngd ekonomi
● Utgångspunkt i fakta om hur resandet såg ut innan pandemin
effektivitet i trafikupplägg och genomförbarhet
● Grunden i besparingsarbetet har varit att påverka kund så lite som
möjligt alt påverka så få som möjligt.
● Fokus: Effektivisera genom utglesning av trafik eller hänvisning till
parallelltrafik, d.v.s. spara där påverkan kund blir låg och där det finns
kapacitet i systemet alternativt där resandet är väldigt lågt.
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Vad händer nu?
● Nödvändiga besparingsåtgärder är i fokus för
trafikplan 2022 just nu
– Vi kommer behöva göra besparingar i
trafiken.
● Möjliga besparingsåtgärder kan vidtas om
resandeutveckling eller andra faktorer kräver
ytterligare anpassning - stora osäkerhetsfaktorer
● Beslut Trafikplan 2022 väntas tas i Västtrafiks
styrelse 30 juni

Pandemins utveckling?
När lyfts restriktioner?
Resandeutveckling?
Intäktsutveckling?
Besparingskrav från VGR?
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En ny verklighet
● Vi behöver tillsammans anpassa verksamheten efter en ny
verklighet med lägre resande och minskade intäkter…
● …men de stora trenderna kvarstår!
● För att vi ska få hållbar stad och region måste vi:
- snabbt återfå våra kunder,
- skapa ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt samt
- tillsammans med andra skapa bättre förutsättningar för ett
hållbart resande.
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Tack!
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COVID-19 & KOLLEKTIVTRAFIK
Vad säger forskningen?
G Ö RAN SM ITH
2021. 05. 07
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BAKGRUND
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INSIKTER FRÅN K2

COVID-19 & PUBLIC TRANSPORT

OMSTART FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

Working paper

Antologi

En översyn av den akademiska litteraturen
(fram till november 2020) av Chiara
Vitrano

Idéer, perspektiv & tankar från sjutton
forskare verksamma vid K2
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KUNSKAPSLÄGET
SMITTSPRIDNING I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Kontaktsmitta - När det finns direktkontakt med en smittad person eller kontakt med en förorenad
yta Droppsmitta - När viruset överförs till personer i närheten via stora och små andningsdroppar
Luftburen spridning - När viruset överförs av mindre droppar och partiklar som ‘hänger kvar’ i luften

“…there is still no clear knowledge about how SARS-CoV-2 is transmitted
in public transport and whether its use increases the risk of being infected…
[but] …all in all, without face protection, frequent cleaning, and ventilation,
public transportation ticks all the boxes as a prime virus spreader.”
- Vitrano 2021 (pp. 7 and 13)
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KUNSKAPSLÄGET
EFFEKTER & KONSEKVENSER

Åtgärders effekter - Begränsad kunskap överlag; stöd för munskydd men inget stöd för nedstängning
Förändrade attityder & beteenden - Minskad kundgrupp, inte resor per kund; flexiblare
biljettprodukter
Rättvisa & tillgänglighet - Ojämlikt fördelade möjligheter att jobba hemifrån & reseförändringar

“Research assessing the impact of different measures in different contexts
[is] still extremely limited at the time of writing…“
- Vitrano 2021 (p. 16)
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IDÈER FRÅN K2
1
2
3
4

5

Agera på insikterna om att resvanor inte är så
låsta och svåra att påverka (genom mjuka
åtgärder) som tidigare antagits i policy &
planering.
Det (kanske) är dags att låta planering ta tid
och tillåta utopiskt tänkande vid sidan av allt
optimerande & kalkylerande.

Återupptäck organisationsformer som förenar
förankring i lokalbefolkningen med ambitioner
om förbättrad hållbarhet.
Förtydliga kollektivtrafikens uppdrag så att det
(bättre) adresserar fördelningspolitik &
skillnader mellan olika områdens
förutsättningar.
Minska belastningen i rusningstid, bredda
finansieringsbasen & förändra synen på det
offentliga åtagandet i mobilitet.

6

Analysera tänkbara effekter av och (om det är
möjligt inom rådande taxesystem) inför
tidsdifferentierad prissättning på försök.

7

Växla upp rollen i att utöka utbudet av nya
typer av mobilitetstjänster samt i att knyta
dessa närmare kollektivtrafiken.

8

Utred faktisk och upplevd smittsäkerhet för att
kunna minimera upplevd trängsel & samtidigt
hålla trafikkostnader på en acceptabel nivå.

9

Tillgodose resenärers trängselrelaterade
informationsbehov med hjälp av nya typer
informationstjänster.

10

Synliggör människorna i
kollektivtrafiksystemen och de målkonflikter
som deras skilda behov innebär.

11

Använd provperioder riktade mot bilister för
att snabbt återskapa förtroendet för och
efterfrågan på kollektivtrafik.

12
13

Ta vara på inspirerande exempel på hur man
kan verka för att det ska vara attraktivt och
tryggt att röra sig till fots & på cykel.
Beakta hur coronarelaterade åtgärder
påverkar chaufförers arbetsmarknad &
arbetssituation på längre sikt.
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Frågor eller synpunkter?
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3. Harmonisering av
färdtjänst i
Göteborgsregionen
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Tidigare arbete
2015
• Rekommendationer för
reseområde och taxa

2019
• Diskussioner om baspris
med anledning av
förändring till tre zoner
• Framtidsgruppen
presenterar förslag om
avståndsbaserad taxa
• Diskussioner i nätverket
påbörjas

2016

2020

• Kollektivtrafiknätverket
fick ansvar för de
strategiska
färdtjänstfrågorna i GR
• Frågor av mer
handläggande karaktär
hanteras i befintliga
nätverk/forum

• Uppdrag till
kollektivtrafiknätverket
att ta fram en
nulägesbild och utifrån
den utreda
förutsättningar för
fortsatt harmonisering
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Hur vi arbetat
• Diskussion i kollektivtrafiknätverket
• Tillsättning av en arbetsgrupp
• Enkät skickat till tjänstepersoner
• Resor
• Taxor
• Reseområde
• Pågående diskussioner
• Utvecklingsmöjligheter
• Sammanställning och analys av arbetet
• Förslag till rekommendationer
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Utgångspunkter
• Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvalitet anordnas.
• Färdtjänsten kan genomföras av den eller de nämnder kommunfullmäktige
beslutar.
• Kommunen får överlåta sina uppgifter till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten.
• Tillstånd till färdtjänst ska beviljas den som på grund av funktionshinder, som
inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.
• Kommunens lagstadgade ansvar innebär en miniminivå för invånarna.
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Resultat
• Potential för harmonisering av reseområde finns
• Inget behov av harmoniseringsåtgärder för begränsningar i resor
• Baspriset från Västtrafik är fortfarande aktuellt och majoriteten fortsätter
använda det som bas för egenavgifter
• Inget behov av ytterligare harmoniseringsåtgärder för egenavgifter då de
ligger under tidigare beslutat maxtak
• Möjligt att harmonisera tillägg, dock otydligt vad effekten blir för både
resenär och kommun
• Låg potential för skatteväxling på kort sikt, intressant på lång sikt men
många frågetecken
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Skatteväxling
Många frågetecken
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Övriga diskussioner
• Avståndsbaserad taxa
• Endast en kommun gått vidare med förslaget
• Ingen av de andra 11 svaren adresserade avståndsbaserad taxa
• Diskussioner från 2019 visar på väldigt olika förutsättningar och behov i
kommunerna
• Gemensamma riktlinjer
• 11 av 12 kommuner har upphandlat Västtrafik
• Riktlinjerna blir därför så gott som desamma
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Rekommendationer
• Tidigare beslutade rekommendationer kvarstår
• Uppdraget om strukturerad nätverksform från maj 2016 kvarstår och kan
anses aktualiserat
• Göteborgsregionens medlemskommuner meddelar Västra Götalandsregionen
om intresse finns för fördjupad samverkan gällande färdtjänst genom
skatteväxling
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Delregionala kollektivtrafikrådet antar
arbetsgruppens rekommendationer och
anser Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverks uppdrag från
2020 avslutat
Förslag till ställningstagande
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4. Återkoppling remisser
2020
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Aktuellt från kollektivtrafiknämnden
DKR GR 210507
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Utvärdering av samverkansformer för
kollektivtrafiken i Västra Götaland
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Förslag på utveckling av arbetssätt
Ta fram ett utbildningspaket om samverkansformer
Utveckla samverkan
Utveckla formerna för informationsutbyte mellan politiker och
tjänstepersoner

Infrastrukturfrågorna behöver tydligare kopplas/integreras
Mer lokal återkoppling behövs i årlig uppföljning/avstämning
Ökat fokus på att tillsammans utveckla det hållbara resandet
Arbetet sker inom beslutade samverkansformer och påbörjas under 2021
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Uppföljning av
trafikförsörjningsprogram 2017-2020
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Pandemin har påverkat de flesta målen negativt
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Trafikförsörjningsprogram 2021-2025
Hållbara resor i Västra Götaland
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Nya förutsättningar och stora osäkerheter
Kraftigt minskat resande och minskade intäkter
Långsiktiga beteendeförändringar är troliga – men svåra att bedöma

Analysarbete har gjorts hösten 2020,
tillsammans med uppdrag från
RS att se över målnivåerna kopplat
till pandemins effekter
Viktigt att följa upp, anpassa och
bygga upp förtroendet för kollektivtrafiken de kommande åren

Miljoner
resor/år
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Inriktningen är densammamen anpassad till nya
förutsättningar
Övergripande mål om hållbara resor,
men vidgat perspektiv utifrån inkomna
remissynpunkter

Justerade målnivåer för resande och
marknadsandel - återta nivån som var
innan pandemin
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Strategisk inriktning och genomförande
Beslutade strategier är grunden för
trafikutvecklingen - takt i genomförandet
anpassas
Fokusområdena har justerats och breddats
efter inkomna remissynpunkter
Grundutbudet är ett lägsta utbud –
förtydligas
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Återkoppling från BHU 2/2
BHU ställde sig bakom förslag till förändringar som gjorts efter
remissversionen med tillägg att:
‒ En ny revidering ska ske när resandet har stabiliserat sig efter pandemin,
påbörjas senast 2023

‒ Stråkkartan inte ska förändras – remissversionens stråkkarta ska fortsatt gälla
‒ Kollektivtrafiknämnden ser över skrivningar i kapitel ”Strategisk inriktning och
genomförande” (vilket handlar om mindre justeringar av ordval)
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Övrigt
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Utredning av seniorkort
Kollektivtrafiknämnden har gett Västtrafik i uppdrag att utreda
seniorkorten under 2021/2022.
Utredningen kommer ha ett brett anslag

Löpande dialog kommer att ske i de delregionala
tjänstepersonsnätverken
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5. Utredning seniorkort
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Delregionala kollektivtrafikråd våren 2021

Utredning seniorkort
- Västtrafik
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Utredning seniorkort – Uppdrag till Västtrafik

Bakgrund –
Kollektivtrafiknämnden
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Preliminär tidslinje för utredningen
● Utredning pågår under 2021 – referensgrupp med uppstart
under försommaren 2021
● Förslag till ny lösning våren 2022
● Utvecklingsarbete för implementering under 2022
● Ny lösning på plats 2023
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Kommundialog
● Västtrafik har inhämtat inspel till utredningen från respektive delregion
under våren 2021 på tjänstepersonsnivå
● Dialog via referensgrupp med representanter från respektive delregion
på tjänstepersonsnivå

● Referensgruppens syfte blir att bidra med kommunperspektiv, agera
som bollplank och dialogpart i Västtrafiks utredning.
● Startas upp i juni 2021 22/6
● DKR – lägesrapport höst 2021, förankring av lösning våren 2022
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Uppföljningsdialog
BORF och kommunledning Ale/Kungälv

Anteckningar
Tid:
2021-04-29

Plats:
Kungälvs brandstation samt teams

Deltagare:
Mikael Berglund
Monica Samuelsson
Maria Reinholdsson
Ken Gunnesson
Miguel Odhner
Anders Holmensköld
Elisabeth Mattsson
Susanne Jönsson
Stefan Ekwing
Håkan Lundgren
Nina Karlsson

Frånvarande:
Haleh Lindqvist

Ärende
1

Beslut
Miguel Odhner

Mötet öppnas
2

Godkännande av dagordning

3
Status för BORF
 Verksamhet
Följer uppsatta verksamhetsmål med anpassning av
covid-19.
Arbeta med verksamhetsplanering utifrån reviderad
lagstiftning, bland annat handlingsprogram, tillsyn och
planering för räddningstjänst under höjd beredskap.
Inväntar föreskrifter och handböcker från myndigheter.
Utveckling av heltidsstyrkan i Ale pågår enligt planering.
Förbundet deltar i diverse lokala, regionala samt
nationella projekt.

Susanne Jönsson
Stefan Ekwing
Håkan Lundgren
Ken Gunnesson
Pia Jakobsson
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Ekonomi
Tertial 1 rapport klar. Inga större avvikelser att
rapportera, varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt.
Prognostiserar utfall 2021 enligt budget.
Reviderade Myndighetstaxor och sotningstaxor är
beslutade i KF i Kungälvs kommun. I Ale kommun lyfts
detta för beslut den 17 maj.



Övrigt
Information, utbildning och trygghetsskapande arbete
genom utåtriktad verksamhet, har på grund av pandemin
fått stå tillbaka. Förbundet står rustade att så snart
restriktionerna lyfts åter påbörjas detta arbete.
Resultat från en nöjd-kundindex, NKI har delgetts
förbundet avseende Kungälvs kommun. Förbundets
resultat är fortsatt mycket positivt.

4
Budgetförutsättningar 2022
Dialog om ramtilldelning för budget 2022 vilken är beslutad av
direktionen november 2021.

Susanne Jönsson
Håkan Lundgren

Ägarkommunerna ger följande nya direktiv:
 Uppräkning av lön 2021, 2%
 Övrig uppräkning, 1,5%
 Effektivisering, -0,8%
Verksamhetsutveckling 1,4 miljoner, godkänd.
Detta innebär totalt cirka 1,5 miljoner kr lägre tilldelning 2022.
Förbundet tar till sig dessa direktiv och återkommer snarast till
ekonomicheferna i ärendet.
5
Brandskyddskontroll och rengöring
Implementering av ny leverantör i Ale pågår, GÖSAB.
Överlämnat från tidigare leverantör har inte varit helt
friktionsfritt. Jurist från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, inkopplat i ärendet. Ovanstående ger dock
ingen negativ effekt för våra medborgare
6
Återkoppling från ägarna avseende framställan och
tjänsteskrivelse från direktionen, ”framtida bemanning och
brandstationer inom Bohus Räddningstjänstförbund.”
DNR: 2019/000143–4070

Susanne Jönsson
Håkan Lundgren
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Mötets ställer sig positiva till direktionens framställan. Ägarna
ger direktionen i uppdrag att formellt besluta om verkställan av
rapporten samt därefter ge respektive kommunstyrelse i uppdrag
att besluta om uppstart.
7
Revidering av förbundsordningen
Revidering av förbundsordning pågår. Dialogmöte sker snarast
mellan kommundirektörer och förbundschef.
8

9

Övrigt
Susanne:
Vid lansering av ny crew cab från Volvo lastvagnar kommer
fotografering av densamma att ske med Kungälvs station i
bakgrunden.
Nästa möte 2021-10-21 kl. 0900–1200

10
Mötet avslutas
Anteckningar: Nina Karlsson

.

31 Inkomna skrivelser - :
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