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Denna behandling '000 Dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

000 Dagordning - 2021-419 Dagordning : Dagordning kommunstyrelsen 2021-10-20

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Plats
Tid

Sessionssalen
Onsdagen den 20 oktober kl 09:00-17:00

Ledamöter

Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ersättare

Linda Åshamre (S)
Erik Martinsson (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
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Kungälv
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0303-23 80 00 vx
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Dagordning
Förslag till beslut
1

Upprop

2

Val av justerare

Utses

3

Tillkommande och utgående ärenden

Dagordning fastställs

4

Redovisning av delegationsbeslut

Redovisningen
godkänns

Klockan: 09:00-09:30
Information
5

Kommundirektörens rapport
-

Antecknas

Hallarena

Föredragande: Haleh Lindqvist
Klockan 09:30-10:30
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
6

KS2021/1500-1

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport

Beslut

Föredragande: Haleh Lindqvist, Pia Jakobsson
Klockan: 10:30- 12:00
Lunch 12:00-13:00
Ärenden till kommunfullmäktige
7

KS2021/1571-1

Budget 2022 - förvaltningens
verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan

Förslag till
kommunfullmäktige

Föredragande: Haleh Lindqvist, Pia Jakobsson och
förvaltningsledningen.
13:00-14:00
8

KS2020/1673-6

Koncernbildning
Föredragande: Haleh Lindqvist, Mats Mikulic
Klockan: 14:00-14:30

KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till
kommunfullmäktige
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Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
9

KS2020/1099-4

Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot
återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt
beredskap och ökad robusthet

Beslut

Föredragande: Tony Övringe, Haleh Lindqvist
Klockan: 14:30-15:00
Ärenden till kommunfullmäktige
10

11

KS2021/1152-2

KS2021/1161-1

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Närvarande: Anders Holm

Förslag till
kommunfullmäktige

Alternativ utformning av anläggningsavgift
med avseende på tomtyta

Förslag till
kommunfullmäktige

Närvarande: Anders Holm
12

KS2021/0905-1

Förslag till avfallstaxa 2022

Förslag till
kommunfullmäktige

13

KS2021/1692-1

Sammanträdestider 2021

Förslag till
kommunfullmäktige

14

KS2021/1576-1

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal
2

Förslag till
kommunfullmäktige

15

MOBN2021/0789- Översyn taxa 2022 - Strålskyddslagen
1

Förslag till
kommunfullmäktige

16

KS2021/1422-3

Förslag till
kommunfullmäktige

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen

17

KS2015/1826-59

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré
Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge
1:11, 1:106 och 1:109

Beslut

18

KS2020/0997-31

Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand
44:2 m.fl.

Beslut
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000 Dagordning - 2021-419 Dagordning : Dagordning kommunstyrelsen 2021-10-20

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-10-20

19

KS2021/1688

Remiss - Förslag till beslut om avlysning av
farled 159 vid Kornhallsleden vintern 20212022

Beslut

20

KS2021/0848-2

Remiss - förslag på riskhanteringsplan för
översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Beslut

21

KS2021/1213-1

Tilläggsavtal för Arntorps
verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl.

Beslut

22

KS2021/1236-2

Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i
samverkan S2021/05439

Beslut

23

KS2021/1311-1

Kulturgaranti i Kungälvs kommun

Beslut

24

KS2021/1447-1

Preliminär gymnasieorganisation läsåret
2022/2023 åk 1

Beslut

25

KS2021/1448-1

Preliminär gymnasiesärorganisation för 20222023 åk 1.

Beslut

26

KS2018/0917-11 -

Svar på remiss angående förslag på
föreläggande för vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheterna på Norra
Instön

Beslut

27

KS2021/1518-2

Svar på begäran om yttrande gällande
Vattenförsörjning och avloppshantering för
fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn

Beslut

28

KS2020/2052-7

Ansökan om permutation för förvaltade
avkastningsstiftelser

Beslut

29

KS2021/1625-1

Införande av digital signering av dokument

Beslut

Ärenden till kommunfullmäktige
30

KS2021/0430-3

KOMMUNSTYRELSEN

Svar på Motion från Sverigedemokraterna om
att anskaffa IT stöd för elektronisk justeringsignering

Beslut
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Övriga ärenden
31

Redovisning av inkomna skrivelser till
kommunstyrelsen

Antecknas

32

Rapporter från politiker med regionala
uppdrag och/eller bolagsuppdrag

Antecknas
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Denna behandling '4 Redovisning av delegationsbeslut' har inget tjänsteutlåtande.

4 Redovisning av delegationsbeslut - 2021-420 Delegationsbeslut oktober : Delegerade ärenden KS oktober

Delegerade ärenden
Sammanträdesdatum

2021-10-20

Instans
nr
674/21
675/21

Ärende

Titel

KS2021/1361-2
KS2020/1470-46

676/21

KS2020/1905-2

677/21
678/21
679/21

KS2021/0092-5
KS2021/1488-1
KS-VR2021/0229-4

680/21

KS-VR2021/0252-2

681/21

KS-VR2021/0255-2

682/21

KS-VR2021/0257-2

683/21

KS-VR2021/0258-2

684/21
685/21
686/21

KS-VR2021/0261-2
KS2015/1643-68
KS2019/0677-5

687/21

KS2020/1678-7

688/21
689/21
690/21

KS2021/0003-40
KS2021/0003-41
KS2021/0009-11

691/21

KS2021/0009-12

692/21

KS2021/0009-13

693/21

KS2021/0009-14

694/21

KS2021/0009-15

695/21

KS2021/0009-16

Delegationsbeslut: Stöd till Dalens hembygdsgård 2021
Avtal med Västra Götalandsregionen - allmän trafik avseende
Marstrandsfärjan
Markupplåtelseavtal för elektrisk starkströmsledning /fiberoptisk ledning i
mark berörande Kastellegården 1:46
Delegationsbeslut: Stöd till "Berättelser om livet i Ny Kongelf 1615-1650"
Servitutsavtal avseende underhållning av väg, Håffrekullen 1:7
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Kareby 4:23
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Marstrand 69:4
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Åkerhög 1:29
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Diseröd 1:7
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Marstrand 35:9
Upplåtelse av allmän platsmark - Container, Hamngatan 25 Marstrand
Ansökan och överenskommelse om bildande av gemensamhetsanläggning
Markägarens godkännande av överlåtelse av avtal om lägenhetsarrende för
sjöbod inom Marstrand 6:7
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Marstrand 44:1,
Marstrand 44:2 och Marstrand 6:55, undertecknad
LTF Älvebacken, genomfartsförbud tung trafik och buss
LTF Upphävande av LTF om parkering på Fästningsholmen
Delegationsbeslut maj 2021 för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Förare 11 beviljade, medpassagerare 2 beviljade och 1 avslag.
Delegationsbeslut juni 2021 för färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst 40
beviljade, 0 delavslag och 0 avslag. Riksfärdtjänst 10 beviljade, 2 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, dagvårdsresor 0 beviljade,
arbetsresor 0 beviljade.
Delegationsbeslut juni 2021 för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Förare 10 beviljade, medpassagerare 0 beviljade och 1 avslag.
Delegationsbeslut juli 2021 för färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst 21
beviljade, 0 delavslag och 0 avslag. Riksfärdtjänst 10 beviljade, 2 delavslag
och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, dagvårdsresor 0 beviljade,
arbetsresor 0 beviljade.
Delegationsbeslut juli 2021 för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Förare 7 beviljade, medpassagerare 2 och 0 avslag.
Delegationsbeslut augusti 2021 för färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst
54 beviljade, 0 delavslag och 0 avslag. Riksfärdtjänst 7 beviljade, 0 delavslag
ADRESS
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Delegerade ärenden
Sammanträdesdatum

2021-10-20

och 0 avslag. Resa i annan kommun 0 beviljade, dagvårdsresor 3 beviljade,
arbetsresor 0 beviljade
Delegationsbeslut augusti 2021 för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Förare 3 beviljade, medpassagerare 1 beviljad och 1 avslag.
Undantagen enligt sekretess. 18 kap § 8
Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal för kameror på Handelsboden 1
tecknat med Kongahälla Shopping AB
Nyttjanderätt för dräneringsledningar Kärna 18:1
Ansökan om lantmäteriförrättning ledningsrätt Tjuvkil 1:7
Rättelse lagfart Kaveldunet 1
Rättelse av lagfart för Tveten 1:6
Undantagen enligt sekretess. 21 kap 1 §
Överlämnande av överklagan till kammarrätten
Överenskommelse om fastighetsbestämning berörande Marstrand 70:1 och
Marstrand 6:55
Medgivande rättighetshavare Kungälv Kommun
Upplåtelse allmän platsmark Kungälvs marknad (Fd Vikingamarknaden),
Div platser Kungälv, 2021-10-29 A466.935/2021
Upplåtelse av allmän platsmark - Uteservering Jenin Grill
TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att IK Kongahälla
anordnar en bakluckeloppis utan för Idrottens secondhand på
Byggmästaregatan då marken inte är allmän platsmark.
Upplåtelse av allmän platsmark - Kungälvsmässan, Mimershallen,
Triogatan 1, Kungälv
Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Kyrkeby 6:23
Upplåtelse av allmän platsmark - byggnadsställning, Stationsgatan 3
Ytterby

696/21

KS2021/0009-17

697/21

KS2021/0117-8

698/21
699/21
700/21
701/21
702/21

KS2021/0170-11
KS2021/0846-1
KS2021/1381-1
KS2021/1382-1
KS2021/1465-5

703/21

KS2021/1548-1

704/21
705/21

KS2021/1565-1
KS-VR2021/0235-3

706/21
707/21

KS-VR2021/0251-2
KS-VR2021/0265-2

708/21

KS-VR2021/0267-3

709/21

KS-VR2021/0272-2

710/21

KS-VR2021/0274-2

711/21
712/21

KS-VR2021/0275-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Anläggning av boulebana, Ytterbyvägen
KS-VR2021/0277-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Penninginsamling , Kareby, Ytterby,
Marstrand, Kungälv
KS-VR2021/0278-2 Upplåtelse av allmän platsmark - Penninginsamling för Radiohjälpen,
Kungälvs kommun
KS-VR2021/0289-2 Delegationsbeslut, beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall för
fastigheten Gamla Staden 1:11, Fästningsparkens kiosk
KS-VR2021/0292-2 Delegeringsbeslut - beviljas
KS-VR2021/0305-2 TGP på Kungälvs kommun har inget att erinra mot att en utomhuskonsert
arrangeras i Fästningsparken då kommunen saknar rådighet över ytan.
KS2016/1247-90
Beslut – rättidsprövning Lysegården, ändring av vattenskyddsområde
KS2016/1247-82
Beslut – rättidsprövning Lysegården, ändring av vattenskyddsområde
KS2021/0869-5
Torsby 1:7 Avtalsservitut Starkströmsledningar och fiber
KS2021/0870-11
Kärna 67:1 Avtalsservitut starkström och fiber
KS2021/1167-5
Kärna 56:4 Avtalsservitut starkström och fiber

713/21
714/21
715/21
716/21
717/21
718/21
719/21
720/21
721/21
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5 Kommundirektörens rapport - :

Denna behandling '5 Kommundirektörens rapport' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

1(3)

10/13/2021

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport (Dnr KS2021/1500-1)
Sammanfattning
Periodens resultat till och med augusti är 335,9 mkr och prognosen för 2021 visar på ett
resultat på 359,1 mkr, vilket är 290,7 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar 12,2 %
av skatter och statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det
prognosticerade resultatet.
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Ett mål är bedömt rött, dvs
mål som inte kommer att uppfyllas. tolv mål är gröna och resterande är gula – delvis
uppfyllda. Alla indikatorer mäts inte vid tertial 2. Det slutgiltiga resultatet redovisas i
bokslutet.
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden i
kommunkoncernen minskat med 95 Mkr under andra tertialet och uppgår 2 381 Mkr, varav
561 Mkr är vidareutlånade till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten
är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 251,5 mkr.
Godkänna Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport godkänns samt utbetalning av
retroaktiv ersättning till fristående verksamhet.
Juridisk bedömning
Enligt 13 kap. 1 § i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport
upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en
delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och
ekonomin. Perioden för denna obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kungälvs kommun väljer att i
delårsrapport två till och med augusti göra en bokslutsrapport. Delårsrapporten redovisar
också en ekonomisk prognos för helåret 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom
områdena ekonomi, personal och verksamhet. Efter april, augusti och december redovisas
dessutom uppföljning av resultatmål, uppdrag och en finansiell rapport.
ADRESS

EKONOMI

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport

2(3)

Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning redovisas i rapporten Central delårsrapport 2 2021
De fristående verksamheterna har under våren inkommit med krav om ersättning för de år
som kommunens verksamhet gått med underskott. Genom att de fristående verksamheternas
elevpeng grundar sig på kommunens budget för respektive verksamhet så anses kommunens
verksamheter fått en högre kompensation än de fristående. Kravet avser 10 år tillbaka i tiden.
En utredning har genomförts i förvaltningen som ger de fristående verksamheterna rätt i sitt
krav. Förvaltningens bedömning är att utbetalningen kan bli max 8,5 mkr.
Resursfördelningsmodellen för de fristående verksamheterna kommer att kompletteras enligt
lagstiftningen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för
kommunstyrelsens resultatmål. Rapportens utgångspunkt är Förvaltningens verksamhetsplan
2020 och en bedömning görs av utvecklingen av mål och ekonomi.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
En god ekonomi är en förutsättning för att leva upp till generationsperspektivet – dvs att
varje generation ska bära sina kostnader.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, fastställda mål och
medel som förvaltningen har till sitt förfogande.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I rapporten redovisas utfallet ur ett medborgar- och brukarperspektiv
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen redovisas i rapporten.
Det ekonomiska resultatet för 2021 prognosticeras till 359 mkr. I resultatet ingår 225,9 mkr
som är av engångskaraktär. Resultatet motsvarar 12,2% av skatter och statsbidrag. Exkluderas
engångsintäkter från exploateringsverksamhet och reavinster ur det prognosticerade resultatet
blir resultatet 133,2 mkr vilket motsvarar 4,5% av skatter och statsbidrag.
Balanskravet beräknas uppnås och förvaltningen gör bedömningen att de finansiella målen
kommer att uppnås, liksom God ekonomisk hushållning
Det finns naturligtvis osäkerheter i prognosen mot bakgrund av att vi nu när vi går in i ett
nytt skede av pandemin, Osäkerheterna avser både intäkter och kommunens nettokostnader
samt övrig utveckling inom kommunens verksamheter. Förvaltningen har fortfarande en
beredskap för att hantera eventuella svängningar i konjunkturen. Alla enheter som inte har
en ekonomi i balans arbetar med handlingsplaner.
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1 Inledning
Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar:
Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på
utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2021.
Sammanfattning, bedömning av Kommunstyrelsens resultatmål för 2021 efter 8
månader
Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål
Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:
1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.
- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)
- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå
- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet
2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".
3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.
För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom
varje färg.
Symboler för målbedömning
6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål

Strategiska förutsättningar

Att ge goda förutsättningar för
livslångt lärande

Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning
ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö

5 - Kommer att

4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
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Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål

Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
uppfyllas/Är uppfyllt

förberedda att börja grundskola

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv

Att alla medborgare ska ha
möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

9. Förbättrat näringslivsklimat

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

13. Ökad kollektiv jobbpendling

2 - Kommer ej
att uppfyllas/Är ej
uppfyllt

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare
år

6 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Att medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för
kommunen
En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i
hela kommunen
Att underlätta för invånare och
företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen

Att nå Sveriges lägsta
arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för
de som står längst från
arbetsmarknaden
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2 Volymer
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på
helår.
Volymtalet markeras med grönt

om avvikelsen är mindre än 2 procent, gult

om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött

vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet
är dåligt.

2.1 Verksamhet
Utfall
per 31/8
2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

1 983

2 084

2 010

2 068

Kommunal pedagogisk
omsorg, antal barn

163

200

173

173

Fristående förskola,
antal barn

549

500

523

587

5 360

5 360

5 316

5 397

48

43

45

48

2 375

2 511

2 310

2 395

Fristående grundskola
årskurs F-9, antal
elever

687

706

687

687

Fristående fritidshem,
antal barn

227

266

227

227

Kommunal gymnasieskola (Mimers hus),
antal elever

1 604

1 705

1 588

1 669

Kommunal gymnasiesärskola
(Trekungagymnasiet),
antal elever

80

90

86

80

Annan kommunal
gymnasieskola, antal
elever

237

275

244

250

Fristående gymnasieskola, antal elever

376

380

387

400

1 313 84
6

2 570 00
0

2 390 00
0

2 610 00
0

12 100

19 700

18 900

20 200

214 111

216 000

214 111

218 000

Enhet

Volymgrupper

Volymtal

Bildning
och
lärande

Förskola och
pedagogisk
omsorg

Kommunal förskola,
antal helårsplatser

Bildning
och
lärande

Förskoleklass,
grundskola,
fritidshem och
grundsärskola

Kommunal
grundskoleklass
årskurs F-9, Antal
elever
Kommunal grundsärskola, antal elever
Kommunala fritidshem,
antal barn

Bildning
och
lärande

Gymnasieskola
och gymnasiesärskola

Samhälle
och
utveckling

Måltidsservice

Antal serverade
måltider totalt
(koefficient)

Samhälle
och
utveckling

Kommunala
fastigheter

Elförbrukning (MWh)
Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2
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Enhet

Volymgrupper

Utfall
per 31/8
2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

59 815

58 635

59 815

63 880

Antal vårddagar
institution 0-20 år

3 757

2 500

4 500

2 000

Antal vårddagar egna
familjehem 0-20 år

7 787

11 500

11 500

13 000

182

300

300

300

1 298

1 800

1 800

1 800

12 206

10 000

16 000

10 000

Volymtal
Bruksarea (BRA)
inhyrda fastigheter, m2

Trygghet
och stöd

Barn och
ungdom 0-20 år

Trygghet
och stöd

Utförarenheten
+ Barn och
ungdomsenheten

Intern öppenvård,
biståndsbedömda
insatser
Utförarenheten-Barn
och Ungdom

Trygghet
och stöd

Vuxenenhet

Antal vårddagar
institution 21- år
Antal vårddagar externt
boende med stöd 21år

Trygghet
och stöd

Bostad med
särskild service
enligt LSS,
antal brukare

Egna boendeplatser,
vuxna

145

141

145

141

Trygghet
och stöd

Daglig
verksamhet

Antal brukare daglig
verksamhet

220

245

245

263

Trygghet
och stöd

Lägenheter och
platser VoÄ

Totalt antal lägenheter i
särskilt boende

415

416

415

427

Varav i egen regi

331

331

331

353

Varav i extern regi

54

55

54

55

Varav korttidsplatser
egna

19

19

19

19

Varav korttidsplatser
köpta

11

11

11

0

Trygghet
och stöd

Brukare i
hemtjänsten

Brukare med hemtjänst

1 040

1 200

1 200

1 250

Antal brukare med
trygghetslarm i ordinärt
boende

1 207

1 150

1 150

1 175

Trygghet
och stöd

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i
hemtjänsten

240 402

365 000

365 000

370 000

Trygghet
och stöd

Mottagning
nyanlända och
ensamkommande

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer)

35

90

79

90

Antal nyanlända enligt
lagen om eget boende
(EBO vuxna/familjer)

12

40

40

40

Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning
och lagen om eget
boende

15

55

55

55

Antal mottagna
ensamkommande barn

1

3

3

3
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2.2 Kommentar till utfall
Sektor Bildning- och lärande
De kommunala förskolorna har tillfälligt öppnat upp fler platser successivt under våren för att
möta behovet, men återgått till det ordinarie antalet platser i höst (snitt 18 barn per avdelning).
Det totala antalet helårsplatser har därmed inte utökas i den takt som prognostiserats. En
fristående förskola, Kunskapsförskolan, har öppnat i augusti i Kareby vilket bidrag till att
antalet kommunala förskoleplatser inte behövt utökas under hösten. Antalet barn i kommunal
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem har minskat jämfört med prognos och tidigare år
Antalet elever inom grundskolan ökar enligt plan, dock i något lägre takt. Det är även en
ökning av antalet elever inom den kommunala grundsärskolan. Däremot minskar andelen
elever inom fritidshem, främst i årskurs 4-6. Detta kan vara en tillfällig effekt av pandemin
eller så är det en trend som kommer hålla i sig. Antalet elever på fristående grundskolor och
fritidshem baserar sig på antalet elever under våren eftersom elevavstämningen för hösten
ännu inte är gjord.
Antalet elever på gymnasieskolan är preliminärt eftersom höstens elevavstämning ännu inte är
gjord. I gymnasieåldern sker det löpande förändringar då eleverna gör nya val av utbildning
och gymnasieskola. Ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i
gymnasieåldern, 16-18 år, ingår i sin helhet i antal elever på Mimers hus, plan helår 2021.
Dock ökar antalet elever totalt sett inte i samma takt som i befolkningsprognosen. Antalet
elever i den kommunala gymnasiesärskolan minskar jämfört med tidigare år.
Sektor Samhälle och utveckling
Antal totalt serverade måltider är lägre än plan för perioden utifrån Covid-19. Elever på
gymnasiet och högstadiet har under vårterminen helt eller delvis haft distansundervisning
vilket har påverkat antal serverade skolluncher. Även på förskolor och äldreboenden är antal
serverade måltider lägre utifrån påverkan Covid-19. Antal serverade specialkostmåltider inom
skola är något högre än plan för perioden. Arbete pågår för att minska antalet specialkoster.
Digitalt system specialkostansökan har införts med start höstterminen 2021. Flervalsmodell
måltider implementeras i alla skolor under hösten. Det ger ökad valmöjlighet till eleverna och
möjliggör för att minska antalet specialkoster.
Bruksarea kommunala fastigheter och inhyrda fastigheter har inte förändrats i stora drag.
Sektor Trygghet och stöd
Utfallet antal köpta vårddagar barn och ungdom 0-20 år ligger på samma nivå som 2020.
Planen att sänka antalet köpta vårddagar har inte kunnat uppfyllas.
Vuxenenhet: Antal vårdagar externt boende med stöd har båda volym- och kostnadsökning,
främst vad gäller personer som saknar bostad med eget kontrakt samt har en
missbruksproblematik. Antalet ärenden inom Våld i nära relationer har ökat, främst inom
hedersrelaterat våld, vilket också medfört flera externa placeringar.
För bostad med särskild service enligt LSS har det tillkommit 14 platser i egen regi.
För daglig verksamhet har antalet köpta platser ökat.
Anvisade nyanlända är 79 personer 2021. Anvisningsåret sträcker sig från 1/3 2021 tom 28/2
2022.
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3 Uppföljning av KS Resultatmål
Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål
Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:
1. Kommentera utfall - Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.
- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)
- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå
- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet
2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".
3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.
Symboler för målbedömning
6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
Färgmarkering av indikatorer
I ndikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I
normalfallet visar indikator grönt
om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. Gult
om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och rött
om avvikelsen är mer än
15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis
intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

3.1 Strategiska förutsättningar
3.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
Tolkning
Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur,
möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och
erfarenhet
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall
I Kungälvs kommun ska det vara attraktivt att vara anställd för nuvarande och framtida
medarbetare. Genom att erbjuda en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, där medarbetare
känner trivsel, vågar prova nya arbetssätt och har god kompetens skapar vi arbetsplatser där
många vill arbeta och utvecklas. Alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i
att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet gentemot medborgarna.
Sektorerna har under perioden kunnat fokusera mindre på Covid-19 trots fortsatta
rekommendationer då rutiner och strukturer finns för att hantera situationen. De medarbetare
som kan arbetar fortfarande på distans. Planering för återgång i arbete efter restriktionernas
avslut pågår och anvisningar om distansarbete arbetas med tillsammans med fackliga
representanter.
Arbetet med att ta fram en ny medarbetarundersökning fortsätter där korta frekventa frågor
(pulsmätningar) om arbetsmiljön skickas till medarbetare i utvalda enheter. Frågor omfattar
bland annat upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, arbetssituation och personlig utveckling
samt i vilken grad medarbetarna skulle rekommendera Kungälvs kommun som arbetsgivare.
Pilotprojektet kommer att pågå till februari 2022 och därefter sker en utvärdering.
Kommunala arbetsgivare kan få medel via avtalet KOM-KR (Kompetens- och
omställningsavtal för kommuner och regioner) för kompetenshöjande insatser till anställda.
Verksamheter från alla sektorer i kommunen har under våren inkommit med behov om
insatser. Under perioden har ansökningar gjorts och insatser har påbörjats. Exempelvis har en
enhet inom Trygghet och stöd fortsatt arbetet med kompetensutveckling inom demens. Det
kommer även påbörjas utbildningsinsatser inriktade på fastighet, myndighetsutövning,
digitalisering med mera.
Chef BAS-utbildningarna har återupptagits efter ett uppehåll på grund av pandemin. Syftet
med de åtta olika utbildningstillfällena är att skapa bra förutsättningar för nya chefer men
även kunskapspåfyllnad för de befintliga.
Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning fortsätter. 55 procent av cheferna har nu
slutfört utbildningen och 83 procent har genomfört minst ett utbildningstillfälle. Uppsamling
och utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerat till hösten.
För att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och att medarbetare får möjlighet att öka
förståelsen för arbetsmiljöarbetet och den egna viktiga rollen har ett APT- material tagits
fram. Materialet är uppdelat i fyra delar och består av bilder, filmer, dialoger och övningar.
Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.
Kungälvs modell för verksamhetsstyrning (Move) som bygger på tillitsbaserad styrning har
fortskridit och verksamheterna har under perioden arbetat på och utformat sina
verksamhetsplaner.
I det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR anger att arbetsgivaren ska planera
för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka och bli norm. Detta är en
jämställdhetsfråga och det ger större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning. När
fler medarbetare arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir
attraktivare. Arbetsgivaren och Kommunal har fortsatt diskuterat frågor angående
Heltidsresan i en tillfällig samverkansgrupp, där alla sektorer deltar. Genomsnittlig
sysselsättningsgrad följs upp på KS-nivå i årsbokslut. Arbetet fortskrider enligt plan i
sektorerna.
Det har varit ett högt sökantal till våra utannonserade tjänster i förvaltningen. Antalet sökande
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per annons är 35,1 och är högre än målvärdet 32. Sektorerna rapporterar att det finns sökande
men att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet till
tillsvidaretjänsterna.
Andel tid utförd av timavlönade, i relation till total utförd arbetad tid, har ökat. Orsak till
ökningen är dels ett ökat behov av vikarier under semesterperioden men även verksamhetens
behov av att få arbetsuppgifter utförda i kombination med ordinarie personals sjukfrånvaro.
Det pågående arbetet med Heltidsresan förväntas leda till lägre andel tid utförd av
timavlönade i relation till den totalt arbetade tiden.
Personalomsättningen har stadigt minskat sedan 2016 och är lägre (bättre) än målvärdet 9,5
procent.
Frisknärvaron är 55,4 procent och högre än målvärdet. Värdet är även högre än mätning för
T2 2020 men inte riktigt uppe i värdet för T2 2019 innan pandemin (60,8 procent).
Andel chefer med färre än 26 medarbetare är nu 59,1 procent mot målvärdet procent.
Ökningen kan till viss del förklaras med omorganisationer och uppdelning av enheter.
Andelen chefer med 26-35 medarbetare är 29,2 procent och når nästan målvärdet 30 procent.
Andelen chefer med fler än 35 medarbetare är 11,7 procent och lägre än målvärdet 20 procent.
Analys
Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat mot föregående års period och
förvaltningen närmar sig nu mätnivåer likt innan pandemin men Covid-19 påverkar
fortfarande våra sjuktal.
Att personalomsättningen har gått ned, fler söker utannonserade tjänster och medarbetares
frisknärvaro har ökat indikerar att Kungälvs kommuns genomförda insatser ger resultat. Sunt
Arbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundförutsättning för att kunna arbeta för en
hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.
Kommunen är en kunskapsintensiv organisation där utbildning och kompetensutveckling är
avgörande för att möta medborgare, näringsliv, föreningar, brukare och elever på bästa sätt.
Sektorerna har tidigare rapporterat att möten, utbildningar och nätverksträffar inte kunnat
genomföras på samma sätt som före pandemin. I takt med att medarbetare har fått ökad
digitaliseringsvana, ökad tillgång till verktyg och rutinvana kan fler sammanträden
genomföras med anpassningar för att följa rådande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Distansarbete, distansmöten och distansutbildningar är det nya
normala oavsett befattning.
Andelen chefer med stora personalgrupper har minskat. Mer än hälften av kommunens chefer
har nu färre än 26 medarbetare efter insatser som gjorts med ökat klusterantal inom LSS samt
förändring på boenden. Tillgång till överordnad chef ökar möjligheten för medarbetare att
kunna få arbetsuppgifter prioriterade när så behövs samt att kommunikationen förbättras.
En sammanvägd bedömning är att förvaltningen genom en mängd aktiviteter och insatser har
stärkt bilden av Kungälvs kommun som en arbetsplats där det är attraktivt att vara anställd.
Så här går vi vidare




Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning ska nå fler medarbetare genom APT och arbetet
tillsammans med Sunt arbetslivs Resursteam påbörjas under hösten 2021. Fokus
kommer att vara aktiviteter som ökar friskfaktorer och förbättringar av arbetsmiljön.
Hälsofrämjande åtgärder och arbetsplatsnära introduktion kommer fortsätta i syfte att
behålla och utveckla medarbetare.
Pilotprojektet fortsätter för att kunna mäta medarbetares upplevelse av Kungälvs
kommun som arbetsgivare.
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Arbetet enligt Move stödjer det hälsofrämjande arbetet genom den professionella
dialogen. Den professionella dialogen innebär ett coachande förhållningssätt med
fokus på tillit och kontroll som ger goda förutsättningar att uppleva KASAM (känsla
av sammanhang).
En återgång till normalt arbete efter restriktionernas slut planeras under hösten.
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel timanställda
i förvaltningen,
arbetade timmar

9,2%

8%

Personalomsättni
ng i förvaltning,
exklusive pension

5,7%

9,5%

Antal sökande per
utannonserad
tjänst

35,1

32

Indikator
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Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Frisknärvaro

55,4%

53%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare färre
än 26

59,1%

50%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare inom
intervallen 26-35

29,2%

30%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare, fler
än 35

11,7%

20%

Indikator
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3.1.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner
Tolkning
Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende
verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom
kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och
inom lagarnas gränser.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Alla verksamheter arbetar med att sänka kostnader samtidigt som verksamhetens kvalitet följs
upp.
Pandemin har påverkat förutsättningar att göra studiebesök till framgångsrika kommuner.
Kungälv ligger på plats 13 i kommunrankingen "Här är det bäst att leva" vilket är bättre än
uppsatt målvärde.
Kommunens nettokostnad per invånare ökar mindre än flertalet jämförbara kommuner under
perioden 2018 till 2020 och ligger i paritet med målvärdet. Utfall 2021 redovisas under 2022.
Total nettokostnadsavvikelse visar att Kungälvs nettokostnad är lägre än förväntat enligt
kommunens kostnadsstruktur. Utfall 2021 redovisas under 2022.
Sammanställningen av målbedömning för övriga resultatmål visar att mer än 50 procent av
målen kommer att uppnås.
Analys
Målet sätter fokus på kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll. Indikatorerna visar att
Kungälv har god kvalitet i jämförelse med andra kommuner samtidigt som kostnadsläge och
utveckling är på en tillfredsställande nivå.
Sektorerna arbetar ständigt med att anpassa och följa upp verksamhet för att effektivisera och
sänka styckkostnader. Kvalitetsfrågorna finns med i arbetet men det är inte alltid enkelt att ta
fram bra kvalitetsindikatorer.
Samtidigt som Kungälv växer visar resultaten på god balans mellan kvalitet och kostnad.
Så här går vi vidare
Analys av nyckeltal och förbättringsarbetet sker kontinuerligt. Planer på att besöka andra
kommuner har skjutits fram på grund av pandemin och kommer att återupptas när det är
möjligt.
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Indikator
Kommunranking Kvalitet ”Här är
det bäst att leva”

Nettokostnadsavvi
kelse totalt (exkl.
LSS), andel (%)

Nettokostnad per
invånare

Antal årsanställd
per 1000 invånare

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

13

30

0%

56 000

73
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Indikator
Måluppfyllnad
övriga resultatmål
visar minst 50
procent grönt

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

78%

50%

3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
3.2.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk
miljö
Tolkning
Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att
förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn
och elever känner sig trygga och utvecklas
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 % att förskolan är en trygg plats för deras barn.
Grundskolans elevenkätresultat för 2021 visar att årets siffror ser bättre ut än föregående år.
Gymnasieskolans enkätresultat för 2021 visar att det inte har skett några större förändringar
utan siffrorna är ungefär de samma som föregående år.
Upplevd trygghet på KultLab redovisas vid årsbokslut.
Analys
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin
utbildning (Skolverket). Arbetet med detta är ständigt pågående på varje förskola och skola.
Satsningar som ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande ger pedagoger metoder och
arbetssätt som visat sig bidra till en ökad delaktighet och studiero på grundskolorna. I
skolornas trygghetsteam så följs elevernas upplevelser av trygghet upp flera gånger per läsår.
Skolornas egna enkäter är ett komplement till de befintliga enkäter som genomförs regionalt
och nationellt.
Skolan samarbetar också med andra aktörer i kommunen kring trygghet och studiero, till
exempel Trygga ungdomsmiljöer (TUM) för årskurs 7-9. Ett gemensamt arbete med sektor
Samhälle och utveckling bedrivs också för att öka likvärdigheten för skolornas inne- och
utomhusmiljö.
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Så här går vi vidare
Identifiera framgångsfaktorer och lyfta goda exempel för att öka det kollegiala
lärandet mellan rektorer.
Metoden Kooperativt lärande fortsätter att användas på samtliga grundskolor.
Vertikala dialoger har påbörjats och en ny analysmodell för att förbättra framtida
åtgärder vad gäller mål och resultat har börjat implementeras.
Fortsatt samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer (TUM)
Gymnasiet fortsätter med sin satsning med att utveckla Ledarskap i klassrummet
genom det kollegiala lärandet. Förstelärarna kommer att leda detta arbete.
En grupp av förstelärarna på gymnasiet har fått i uppdrag att lägga särskilt fokus på
trygghetsarbete på skolan.
TMR (träning för medveten närvaro) går från projektform till ordinarie verksamhet.

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät åk 2:
"Jag är trygg i
skolan", andel (%)
positiva svar

92%

95%

Elevenkät åk 5:
"Jag är trygg i
skolan, andel (%)
positiva svar

89%

89%

Elevenkät åk 9:
"Jag känner mig
trygg i skolan",
andel (%) positiva
svar

87%

81%

Indikator
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Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät GY2:
"Jag känner mig
trygg i skolan"

86%

89%

Enkät till
vårdnadshavare i
förskola och
pedagogisk
omsorg "Jag
upplever att mitt
barn känner sig
tryggt?", andel
positiva svar

97%

93%

Indikator

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att
börja grundskola
Tolkning
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar.
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6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen av Göteborgsregionen (GR) svaras av samtliga
vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg inom regionen oavsett
huvudman. Enligt enkätresultaten är vårdnadshavare i Kungälv mer nöjda med sina barns
förskola/pedagogiska omsorg jämfört med genomsnittet i GR-kommunerna, även om andelen
positiva svar i enkäten har minskat med några procentandelar jämfört med föregående år.
Indikatorn "Personalen som anser sig stödja barnen med att bearbeta konflikter, reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra" är svår att mäta och kommer tas bort.
Analys
Förskolan arbetar med att utveckla barnets förmågor från att de börjar i verksamheten till att
de avslutar för att börja i förskoleklass. Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att bemöta
alla barn så de känner sig trygga och har tillit till sin egen förmåga. Förskolan kvalitetssäkrar
det pedagogiska arbetet för att säkerställa att barnen får med sig alla förmågor och man
erbjuder olika metoder för att träna förmågorna utifrån ålder och mognad.
Såväl svenska som internationella studier pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger
grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet (Förskola
för alla barn SOU2020:67).
Så här går vi vidare
Fortsatt dialog i rektorernas ledningsgrupp om kvalitativa bedömningar kring barnens
förmågor.

Indikator
Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten på frågan:
mitt barn ges
möjlighet att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

Skattning av
barnets
självständighet
och tillit till sin
egen förmåga

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

73%

79%

Inga tillgängliga data
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Indikator

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

4,4

Medelvärde (5gradig skala) av
personalen som
anser sig stödja
barnen med att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
uppmuntrar mitt
barn att uttrycka
sina tankar och
åsikter.

78%

81%

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
stimulerar
barnens samspel i
grupp

85%

88%

3.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges
lägsta arbetslöshet
Tolkning
Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av
behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i
arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer
som står lång från arbetsmarknaden.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat totalt under året. Konsekvenser av pandemin
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visar sig inte främst i kunskapsresultaten, utan i det ökade söktrycket till nästan alla former av
vuxenutbildning. Orsaker är ökad arbetslöshet samt tuffare konkurrens på arbetsmarknaden.
Vi har också ett utökat uppdrag att särskilt arbeta med de elever som inte kunnat fullfölja sina
studier i gymnasieskolan under pandemin.
Vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med att utöka antalet erbjudna platser inom
yrkesutbildningar, exempelvis genom att öka antalet lärlingsplatser i samarbete med Mimers
hus. Genom samverkan inom GR har kommuninvånarna fortsatt tillgång till ett stort utbud av
övrig yrkesutbildning, till exempel barnskötare med språkstöd, elbilstekniker och trädgård och
anläggning. Söktrycket på dessa utbildningar är fortsatt stort, vilket också gäller
vuxenutbildningens övriga ämnen och kurser.
Samarbete med Trygghet och Stöd (ToS) har påbörjats inom två olika områden under året.
Inom projektet SIA -Studier Introduktion Arbete – arbetar vuxenutbildningen,
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för Migration och Integration (EMI)
tillsammans kring en gemensam målgrupp. Fokus är de personer som är i etablering/förlängd
introduktion och som berörs av insatser från Svenska för Invandrare (SFI), EMI samt AME.
Vuxenutbildningen har också tillsammans med ToS påbörjat arbetet med att erbjuda
kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet.
Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har vuxenutbildningen, AME, EMI och
Arbetsförmedlingen ett fortsatt gott samarbete. På grund av ändrad organisation hos AF har
vuxenutbildningen tillsammans med AME påbörjat arbetet med att ingå i samverkansavtal
inom ramen för Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA).
Under året har andelen godkända kursbetyg för slutföra kurser inom grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning varit i stort sett den samma som föregående år.
Indikatorn "Grund-gymnasial och SFI, i sysselsättning före och efter studier, procentuell (%)
skillnad" rapporteras vid årsbokslutet.
Analys
Kungälvs kommun har en vuxenutbildning som med högre söktryck och en utbyggnad av
yrkesutbildning fyller en allt viktigare roll i att bidra till livslångt lärande och minskad
arbetslöshet i kommunen. Detta är särskilt tydligt när man ser till vilken vikt som
yrkesutbildning och annan vuxenutbildning har på dagens arbetsmarknad.
Samverkan med interna och externa aktörer är ett område som kontinuerligt har utvecklats
under året och som stärkt möjligheterna att ge personer som behöver det mer stöd i sitt
livslånga lärande och sin etablering på arbetsmarknaden.
Så här går vi vidare



Fortsätta utveckla pågående interna och externa samarbeten i syfte att bättre kunna
svara mot olika målgruppers behov av vuxenutbildning, bland annat yrkesutbildning.
En omorganisation genomförs i samband med årsskiftet 2021/2002 där
vuxenutbildningen samlas tillsammans med EMI samt AME i Kompetenscentrum som
en del av sektor Bildning och lärande.
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Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andelen
godkända
kursbetyg av
slutförda kurser grundläggande
och gymnasial
kommunal
vuxenutbildning

87,3%

90%

Yrkesutbildning
GR elever
folkbokförda i
Kungälv, i arbete
innan och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

18%

Indikator

Grund- gymnasial
och SFI, i
sysselsättning
före och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
3.3.1 Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom
lagstadgad tid
Tolkning
Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall
Alla beslut om vård- och omsorgsboende har verkställts inom tre månader, det vill säga den
enskilde har erbjudits bostad inom tre månader från beslutet. 14 nya platser inom LSS serviceoch gruppboende har kunnat erbjudas under januari till maj 2021, inflyttning har skett under
sommaren.
Inom Kungälvs kommun finns 331 lägenheter på vård och omsorgsboende i egen regi, 54
lägenheter är upphandlade på Attendos äldreboende. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att hålla en hög beläggningsgrad på äldreboenden.
Analys
Ambitionen är att alla brukare/ hyresgäster ska känna sig trygga med att tacka ja till
inflyttning till vård- och omsorgsboende. Detta sker exempelvis genom att informera om de
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att smittspridning inte ska ske. Ytterligare analys har
gjorts för att ta fram orsaker till att personer tackar nej vid erbjudande om bostad. Några
tackar nej med anledning av att de upplever att det fungerar bra hemma.
För service- och gruppboende inom LSS har några personer tackar nej till erbjuden plats på
grund av att de väljer att avvakta erbjudande på annat boende. Inom målgruppen LSS är det
viktigt att matcha rätt boende mot den enskilda brukares behov.
Så här går vi vidare
Biståndsenheten kommer arbeta vidare med information om att ett beslut om plats på vårdoch omsorgsboende verkställs inom tre månader och man redan vid beslut om plats på särskilt
boende behöver förbereda sig för en flytt.
Enligt plan pågår en utbyggnation av Solhaga äldreboende med cirka 20 lägenheter som
beräknas vara färdigbyggt under första kvartalet 2023, detta möjliggör att möta ökade behov
av plats på äldreboende.
Utbyggnationen av platser inom LSS pågår enligt plan och under 2023 kommer det finnas
tillgång till ytterligare lägenheter på gruppboende. Beskrivning av kommande behov finns i
lokalresursplanen för att kontinuerligt säkra tillgång till bostäder inom målgruppen med LSSbeslut.
Indikator
In- och
utflyttningstid i
vård- och
omsorgsboende
(SÄBO)

Antal personer
som tackat nej till
erbjuden plats i
äldreboende tre
gånger eller mer

Utfall
2021

Målvärd
e 2021
15

Inga tillgängliga data
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Indikator
Befintliga LSS
lägenheter

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

145

141

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
3.4.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation
6-gradig bedömning
4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt
Kommentar av utfall
Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.
Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.
Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.
Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.
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Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.
Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper
med LSS-insatser.
Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund
för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av
25(74)

6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd. Kommunen påbörjar under hösten
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.
Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig
återstart av kulturlivet.
Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya
lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.
Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.
Indikator
Antal aktiviteter
redovisade inom
LOK-stödet
(Lokalt
aktivitetsstöd)

Antal aktiva
individer 7-20 år.

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

15 200

16 000

8 063
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3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv
3.5.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation
6-gradig bedömning
4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt
Kommentar av utfall
Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.
Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.
Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.
Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.
Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.
Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper
med LSS-insatser.
Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund
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för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av
upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd. Kommunen påbörjar under hösten
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.
Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig
återstart av kulturlivet.
Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya
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lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.
Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.
Indikator

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

70 396

95 000

Antal
deltagartillfällen
på kulturskola

Antal utlån av
media till barn och
unga på
biblioteken

Antal
kulturevenemang

495
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Indikator
Antal utlån media
totalt

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

137 744

210 000

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende
för kommunen
3.6.1 Förbättrat näringslivsklimat
Tolkning
Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett
gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och
transparenta.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Kungälvs kommun har under flera år förbättrat resultaten i insiktsundersökningen som är en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom samhällsbyggnads- och
upphandlingsområdena. Resultaten i Svenskt Näringslivs ranking förbättras med fyra
placeringar men Kungälv placerar sig bland de sämre kommunerna i landet. Målvärdet har
sänkts jämfört med 2020 vilket innebär en mindre avvikelse mellan utfall och målvärde.
Den upplevda tryggheten som mäts i form av andelen som avstår från att gå ut ensam
försämras något samtidigt som ambitionen (målvärdet) är att andelen ska minska.
Kommunen har vidtagit olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under pandemin,
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som att inte ta ut avgifter för uteserveringar, alkoholservering eller ansökan av
serveringstillstånd under 2021.
Kommunledningen gör företagsbesök och bjuder in till företagsfrukostar i stadshuset.
Näringslivsfunktionen kommunicerar till näringslivet i olika kanaler, så som nyhetsbrev och
LinkedIn samt bjuder in till möten/seminarium med aktuella teman tillsammans med andra
verksamheter i kommunen och andra aktörer i regionen.
Sektorerna arbetar bland annat med matchning av målgrupper inom arbetsmarknadsenheten
(AME) mot näringslivet utifrån behov och färdigheter. Samhällskontrakten ger nya
möjligheter till arbete, praktikplatser och arbetsförmågebedömningar. Genom kontraktets
upparbetade relationer med näringslivet har olika konkreta förebyggande insatser kunnat
initierats som exempelvis trivselvärdar, men även stöd vid rekryteringar av praktikplatser.
Vuxenutbildningen (SFI) och AME samverkar för en samordnad hantering av praktikplatser
med tydliga kommunikationsvägar.
Analys
Kungälvs kommun har höga ambitioner och jobbar hårt tillsammans med företagare och
näringslivsföreträdare för att skapa ett gott näringslivsklimat i Kungälv. En mängd aktiviteter
pågår. Insiktsmätningen visar positiva resultat samtidigt som Svenskt näringslivs ranking
indikerar att målet ännu inte är uppnått.
Arbetet med samhällskontrakten ger ett förbättrat näringslivsklimat i och med att relationer
mellan näringsliv och kommun ger goda effekter för båda parter.
Ett samhälle som upplevs som tryggt är en grund för ett gott företagsklimat. Inom ramen för
planen "Trygg i Kungälv" genomförs en mängd trygghetsskapande åtgärder. Enligt statistik är
Kungälv relativt sett en trygg kommun, men attityder och upplevelse påverkas av många
faktorer och tar tid att förändra.
Den samlade bedömningen är att näringslivsklimatet förbättras, men det finns mer att göra.
Så här går vi vidare
En ny näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med Västsvenska handelskammaren och
har engagerat ledande politiker, ledande tjänstemän samt delar av näringslivet. Den planeras
att fastställas av KS den 22 september.
För att kunna påverka/förbättra attityden till kommunen pågår ett arbete med att ta fram en ny
kommunikationsstrategi.
Arbete med digitalisering har påbörjats. Nytt ärendesystem för Bygglovsverksamheten är
upphandlat och implementationsarbete pågår till lansering innan årsskiftet 2021/2022.
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Utfall
2021

Målvärd
e 2021

211

200

Insikt, förbättra
Kungälvs
kommuns index

72

72

Miljö och hälsa Index i
servicemätningen
insikt,
Myndighetsområd
e miljö

63

62

Invånare 16-84 år
som avstår från
att gå ut ensam,
andel (%)

27%

24%

Indikator
Förbättra Kungälv
på Svenskt
Näringslivs
ranking
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Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

74

70

Miljö och hälsa Index i
servicemätningen
Insikt,
Myndighetsområd
e Livsmedel

78

77

76%

70%

Indikator

Löpande Insikt Allmän plats
(Markupplåtelse)

3.6.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Tolkning
Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga
lagstadgade maxtider.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Handläggningstider för kommunens myndighetsutövning är i regel, inom lagstadgade tider.
Myndighetsverksamheten för handläggning av individärenden inom socialtjänsten ska ske
skyndsamt. Definitionen av begreppet skyndsamt varierar och regleras på olika ställen i de
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olika lagarna. Enligt till exempel socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda en utredning
utan dröjsmål – men exakta tidsramar för vad som anses vara utan dröjsmål finns inte, med
undantag för barnutredningar som senast ska avslutas inom fyra månader. Handläggning sker
mestadels inom lagstadgad tid. Redovisning av handläggningstider i barnavårdsutredningar
sker kontinuerligt till presidiet i Sociala myndighetsnämnden.
När det gäller väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd har handläggningstiden
under pandemin blivit längre på grund av att de fysiska besöken begränsats. Även antal dagar
som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats ligger över det målvärde som satts upp.
Utredningstiden har dock minskat med 3 dagar jämfört med 2019.
Resultatet för indikatorn "SCB:s medborgarundersökning" redovisas först under våren 2022.
Resultat i sevicemätningen Insikt visar att bygglovsverksamheten får ett mycket bra omdöme
av de som ansöker om bygglov.
Analys
Myndighetsverksamheten som ansvarar för handläggning av ansökan till beslut enligt
socialtjänstlagen sker i nuläget inom en rimlig och skyndsam tid.
Samtliga verksamheter med myndighetsutövning utvecklar sina processer och följer upp
handläggningstider i syfte att ge god service till de målgrupper som ärendena gäller. Balansen
mellan kortare handläggningstider och rättssäkerhet innebär ibland att ett komplicerat ärende
kan ta längre tid. Balansen mellan avsatta personella resurser och inkomna ärenden är vid
vissa tider en svår avvägning.
Det är viktigt att bibehålla kompetens, stabilitet och erfaren personal i alla led inom
verksamheten för att kunna ha en effektiv handläggning, en rättssäker process samt kunna
hantera en eventuell volymökning. För att skapa stabilitet och bibehålla erfarna medarbetare
är det viktigt att prioritera och utveckla ett uppdaterat kvalitetsledningssystem, en nära och
tillgänglig arbetsledning samt handledning och utbildning.
Så här går vi vidare
Utveckling av rutinbeskrivningar och mallar som förenklar handläggningen och gör
den mer likvärdig.
Digitalisering i syfte att kunna erbjuda processer som är ännu mer effektiva och tydlig
för medborgare och företag.
Indikator

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

SCB
medborgarunderö
kning, NöjdMedborgar-Index
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Indikator

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

74

70

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen
3.7.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel
Tolkning
Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder,
verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Tre indikatorer är nya och målvärden har inte fastställts. Övriga indikatorer når sina
målvärden förutom antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner.
Ett stort antal detaljplaner är pågående och omfattar cirka 1 800 bostäder. När det gäller
verksamhetsmark pågår detaljplanering som omfattar cirka 20 hektar. För handel så omfattar
pågående detaljplaner cirka 12 000 BTA (bruttoarea), ej medräknat handel i bottenplan. När
det gäller kommunal service pågår en förstudie avseende ny skola i Kode samt en förstudie
för nya förskolor i Kungälv. I detaljplanen för Ytterby-Tunge och planprogrammet
Dammbergen planeras för förskolor. I Dammbergen planeras även för LSS-boende. Den
fördjupade översiktsplanen för Ytterby har vunnit laga kraft och en ny fördjupad
översiktsplan för Kode har påbörjats.
Analys
För att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och byggnation är det viktigt att ha
planlagd mark i beredskap och en stadigt pågående planering samt fortsatt uppföljning. Då
efterfrågan styrs av många aktörer och varierar med omgivande faktorer i samhället är det
viktigt att komplettera planberedskapen med fokus på och uppföljning av processorienterade
förutsättningar, s.k. planeringsberedskap. Syftet är att på ett flexibelt och effektivt sätt möta
medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov, när
och där de uppstår. Förvaltningens arbete med detta bredare synsätt planeringsberedskap
fokuserar på förhållanden som enligt Boverket kan indelas enligt nedan:
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Strategisk beredskap: bland annat ÖP, FÖP:ar, program, Riktlinjer bostadsförsörjning
Markberedskap: bland annat analys av behov, strategiska markinköp med mera
Resurs- och organisationsberedskap: bland annat tillgängliga resurser,
handläggningstider, genomförbarhet
Bedömningen är att förvaltningens pågående arbete ger förutsättningar för att målet kommer
att uppnås.
Så här går vi vidare
Sektorn följer upp handläggningstider för framtagande av detaljplaner och ska framåt arbeta
mer systematiskt med att identifiera förbättringsområden och åtgärder som kan förkorta dessa
utan att påverka kvalitet och rättssäkerhet negativt. Vidare pågår löpande arbete med att
förbättra resurssamordningen mellan Planenheten och Portfölj Tillväxt, i enlighet med målet
Intelligent samordning.
När det gäller mark för verksamheter behöver kommunen initiera arbete med att planera för
ny verksamhetsmark. Planenheten och Kart och Mark har personellt förstärkts med anledning
av att antalet ökade projekt.
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antalet bostäder i
beviljade bygglov

552

200

Antalet bostäder
som fått
slutbesked (Antal
färdigställda
lägenheter)

323

200

Indikator
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Indikator
Antal bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner

Antal bygglov
utomplans

Antal hektar
verksamhetsmark
i pågående
detaljplaner

Antal
kvadratmeter BTA
(bruttototalarea)
handel i pågående
detaljplaner

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

0

200

69

30

20,7

12 150
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Indikator

Utfall
2021

Antal nya
detaljplaner för
kärnverksamheter

Målvärd
e 2021

3

3.8 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen
3.8.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Tolkning
Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det
gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas.
Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både
internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.
Hänsyn skall tas till kommunens ekonomiska situation vid upphandling av förvaltningens
fordonsflotta.
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Samtliga indikatorer för målet följs upp årsvis. Med anledning av detta finns inget nytt utfall
att kommentera för tertial 2. Över tid visar indikatorerna på minskade utsläpp.
Analys
Agenda 2030 ökar fokus på hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsens resultatmål bidrar till
detta arbete tillsammans med arbete enligt program och planer samt uppföljning och analys av
indikatorer inom miljöområdet.
I såväl myndighetsutövning som översiktsplanering och detaljplanering hanteras frågor som
berör utsläpp i luft och vattendrag. Målet rör också förvaltningens interna arbete med att
minska sin miljöpåverkan. Kommunen är en viktig aktör i sin roll att informera och påverka
medborgare och samhällsaktörer om betydelsen av att minska utsläpp i luft och vatten.
Pandemin har lett till mindre resande på grund av bland annat restriktioner, permitteringar,
sjukskrivningar och distansarbete. På kort sikt påverkar det koldioxidutsläppen positivt. På
lång sikt är det mer tveksamt om pandemin innebär bestående förändringar i våra beteenden
som påverkar miljö.
Antalet invånare ökar i kommunen och regionen. Det ökar utmaningen i att samtidigt minska
de totala utsläppen.
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Så här går vi vidare
Planerat arbete genomförs och utvecklas. Ny energiplan är under framtagande.

Indikator
Fossila
koldioxidutsläpp
ton/invånare från
lokaler samt
fordon

Utfall
2021

Målvärd
e 2021
2,6

Lokal förnybar
elproduktion i
Kungälvs kommun

4,25%

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

8 253 8
02

Antal körda mil
per invånare med
bil

800
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3.8.2 Ökad kollektiv jobbpendling
Tolkning
Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på
landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.
6-gradig bedömning
4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt
Kommentar av utfall
Plan för hållbart resande är under framtagande. Planen är en del av Trafikplan 2017.
Nyttjandegraden på pendelparkeringen har varit låg under pandemin då
kollektivtrafikbeläggningen har varit låg. Tillgängligheten är alltså god, men på grund av
minskat resande.
Båda indikatorerna som är kopplade till målet mäts på helår. Pandemin pågår fortfarande och
2020 rapporterades en resandeminskning med ca 30 procent totalt för regionen. I Kungälv
minskade resandet med kollektivtrafik med 33 procent jämfört med året innan.
En del av parkeringen i Ytterby har sålts för byggnation (Ikano) vilket minskar tillgång till
pendelparkering i kommunen. Pendelparkeringen i Diseröd kommer till viss del tas i anspråk i
samband med utbyggnad av skolan och nya bostadshus. Översyn av pendelparkering i Kareby
pågår.
Analys
Restriktionerna under pandemin har inneburit att fler personer distansarbetar. Av dem som
reser till sin arbetsplats åker fler bil och färre med kollektivtrafik. Bedömningen är att
resandet kommer att minska flera år framåt. Vi ser ett ökat antal motorburna ungdomar till
skolorna.
Nytt projekt för 2021 är att samordna resor från daglig verksamhet med skolskjutsen för att
effektivisera organisatoriskt samt minska kostnader och utsläpp. Skollinjetrafiken är öppen för
allmänheten vilket ökar förutsättningarna för jobbpendling på landsbygden.
Pandemin gör att målet är mycket svårbedömt. Förutsättningarna för ett återöppnande av
samhället under hösten påverkar möjligheterna att återgå till ett nytt normalläge. Exakt hur
detta normalläge kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Det finns behov av att göra
resvaneundersökningar för att förstå vilka behov som finns bland resenärer och veta vilka
insatser som vi behöver göra.
Så här går vi vidare
Arbetet med Plan för hållbart resande fortsätter.
Statlig medfinansiering är beviljad för byggnation av tio pendelparkeringsplatser i
Kareby med genomförande under 2022.
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Indikator

Utfall
2021

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

Antal körda mil
per invånare med
bil

Målvärd
e 2021
8 253 8
02

800

3.9 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete
och sysselsättning för de som står längst från
arbetsmarknaden
3.9.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
Tolkning
Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera
prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser
anpassade efter dessa.
6-gradig bedömning
2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
Kommentar av utfall
Antal hushåll, exklusive nyanlända (genomsnitt), som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden januari till augusti har ökat med cirka 7 procent jämfört med samma period
föregående år, det vill säga 247 hushåll 2021 jämfört med 231 stycken 2020.
Kostnaden per tertial för utbetalt försörjningsstöd har ökat med cirka 8 procent under perioden
jämfört med föregående år, från 7 303 Tkr till 7 893 Tkr.
Analys
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Volymerna ökade, båda avseende nytillkomna ärenden och ärenden som fick utbetalning.
Kostnaderna för perioden har ökat med cirka 1,2 Mkr jämfört med samma period föregående
år. En del av ökningen kan förklaras med att riksnormen som ligger till grund för
försörjningsstödet har ökat med 3 procent för 2021. Detta ger en omedelbar effekt på
kostnaderna beroende på antal hushåll samt individer som beviljas ekonomiskt bistånd.
Hyrorna i de kommunala bostadsbolagen har gått upp med 1,5 respektive 1,65 procent, vilket
i sin tur kan leda till ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan
avslår i regel ansökningar om bostadsbidrag och underhållsstöd för ensamstående med barn
som har en make/maka i utlandet om det inte går att styrka att försörjningsplikten mellan
makar inte kan fullgöras. Detta innebär en övervältringseffekt till kommunernas socialtjänst
som får bevilja högre summor i ekonomiskt bistånd för att kommuninvånarna ska kunna
försörja sig.
Så här går vi vidare
Arbetet med att driva processen kring självförsörjningsuppdraget med genomförandeplaner
som verktyg fortsätter. Utifrån behoven hos våra brukare samverka med
Arbetsmarknadsenheten och andra aktörer kring vilka insatser som behövs för att korta tiden
för behov av ekonomiskt bistånd.
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Arbetslösa
inklusive i
åtgärder i Kungälv
(16-64 år)

4,3%

7%

Utbetalt
försörjningsstöd
exklusive
nyanlända, tkr per
tertial

7 893

6 600

Indikator

3.9.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds
utbildning eller annan aktivitet
Tolkning
Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning eller arbete.
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6-gradig bedömning
6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Andel ungdomar som är registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är 125
personer per den 31 augusti 2021. Nyregistrerade ungdomar kontaktas och erbjuds insats
inom två veckor med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. För perioden juni-augusti 2021
har 100 procent av ungdomarna i KAA blivit kontaktade för att erbjudas åtgärder. Två
ungdomar har i nuläget avböjt insats men kommer fortsatt att bli kontaktade om tre månader
igen.
Pandemin kan inte sägas ha påverkat antalet ungdomar inom KAA då ingen skillnad i antal
ungdomar över tid kan noteras. Ökat fokus har legat på utbildning i samband med pandemin.
Insatser som erbjudits inom KAA har bland annat varit:
studievägledande samtal
stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning m.m.)
stöd i kontakt med andra myndigheter
samordnade insatser med andra aktörer (AME, Utförandeenheten, TUM,
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatrin,
Funktionshinderenheten, EMI m.fl.)
FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) i samverkan med Närhälsan i Kungälv.
SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.
Analys
KAA är en uppsökande och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som
är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under året bedrivit ett kvalitativt arbete inom
KAA, där man lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA.
Så här går vi vidare
Utveckla samarbetet mellan KAA och elevhälsoteamet på Mimers hus gymnasium i
syfte att fånga upp fler elever som är i behov av någon typ av åtgärd.
Utveckla samarbetet mellan KAA och Vuxenutbildning för att bättre matcha
ungdomar som är aktuella för Vuxenutbildning.
Se över formerna för samarbete med det nya verksamhetsområdet kompetenscentrum.

Indikator
Minska andel
ungdomar i åldern
16-20 år som
varken arbetar
eller studerar

Utfall
2021

Målvärd
e 2021
10%
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3.9.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser
Tolkning
Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad
känsla av sammanhang (KASAM).
6-gradig bedömning
5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Kommentar av utfall
Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om
försörjningsstöd. Orsaken till varför man söker hjälpen kodas i varje ärende.
För att ha rätt till försörjningsstöd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till
sin egen försörjning, bland annat genom att stå till arbetsmarknadens förfogande och försöka
få ett arbete om det är orsaken till att man inte klarar sin egenförsörjning.
Under perioden har totalt 362 vuxna individer varit aktuella för försörjningsstöd. Av dessa har
197 individer kodats som arbetslösa. Av de 197 så har 158 fått en kontakt med
Arbetsmarknadsenheten (AME). Det motsvarar 80 % av dem som uppburit försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet.
Antal uppdrag gällande unika personer till Arbetsmarknadsenheten (AME) från
försörjningsstöd under T2 2021 är 158. Det motsvarar 80 % i relation till de 197 vuxna
individer som uppburit försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och är aktuella på Stöd- och
försörjningsenheten (SoF). Totalt antal individer som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden uppgår till 410 om man tittar på Gemensam mottagning och SoF tillsammans. Av
dem är det 362 individer som är aktuella på SOF, alltså är det 48 som har fått ekonomiskt
bistånd tillfälligt och kortvarigt i avvaktan på annan ersättning (lön, CSN, ersättning från
Försäkringskassan etc).De är inte aktuella att skicka till AME.
Analys
Kungälv har en relativt hög andel procentuellt sett (ca 50%) som, av olika skäl, inte står till
arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp krävs andra insatser än
arbetsmarknadspolitiska, vilket sker bland annat genom rehabinsatser eller vård
internt/externt. Vid anvisning till AME får individen inte samtidigt ingå i åtgärd via
Arbetsförmedlingen, då deras program motsvarar heltidssysselsättning. Arbetsförmedlingen
anvisar i år en större andel personer (ca 30% fler i juli månad enligt statistik på deras
hemsida), varför utfallet är något lägre än målvärdet.
Utfallet på indikatorer under perioden tyder på hög måluppfyllelse. Permitteringar och
eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna till att lösa behovet
av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och lönesubventionerade
anställningar.
Permitteringar och eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna
till att lösa behovet av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och
lönesubventionerade anställningar. Möjligheter till extratjänster har återinförts, vilket har
underlättat möjligheten till sysselsättning för målgruppen
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Så här går vi vidare
Frågan om gemensam mobilisering inför ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av
Covid-19 lyfts till GR:s forum för arbetsmarknad där både myndighet och utförare är
representerade. Det finns förslag och idéer om hur samarbete mellan kommun och
arbetsförmedling kan utvecklas för att få ut fler i arbete även under nuvarande förutsättningar,
framförallt genom extratjänster och andra lönesubventionerade anställningar även inom den
privata marknaden.
Indikator
Andel uppdrag till
AME från
försörjningsstöd

Utfall
2021

Målvärd
e 2021

80%

80%
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4 Personal
4.1 Anställda
Utfall 1/8
2021

Utfall 1/8
2020

Antal anställda

3 640

3 632

Antal anställda, kvinnor

2 970

2 957

670

675

Antal årsarbetare

3 495

3 473

Antal årsarbetare, kvinnor

2 841

2 815

655

658

Antal anställda, män

Antal årsarbetare, män

4.2 Arbetade timmar
Utfall
2021 (8
mån)

Utfall
2020 (8
mån)

3 362 178

3 287 442

31 703

28 782

2 650 167

2 587 972

Månadsavlönade, män (antal timmar)

712 011

699 470

Timavlönade (antal timmar)

343 920

328 066

Timavlönade, kvinnor (antal timmar)

251 198

245 981

92 722

83 087

Utfall
2021 (8
mån)

Utfall
2020 (8
mån)

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid

8,8

9,6

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor

9,8

10,6

Sjukfrånvaro (%) - Män

4,7

5,4

Ålder <= 29 år (%)

7,4

8,6

Ålder 30-49 år (%)

8,1

9

Ålder >= 50 år (%)

10,1

10,4

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%)

3,5

3,6

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%)

4,1

4,4

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%)

4,7

5,2

jukfrånvaro 15-90 dagar (%)

1,6

1,9

Månadsavlönade (antal timmar)
Mer/övertid (antal timmar)
Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)

Timavlönade, män (antal timmar)

4.3 Sjukfrånvaro
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4.4 Sjuklönekostnad
Utfall
2021 (8
mån)

Utfall
2020 (8
mån)

Sjuklönekostnad Kronor

27 117 04
2

26 635 49
6

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor

23 508 70
5

22 934 10
0

Sjuklönekostnad kronor, män

3 608 337

3 701 396

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor

11 158 66
3

10 965 83
1

Summa

38 275 70
5

37 601 32
7

4.5 Kommentar till utfall
Antal anställda i förvaltningen har ökat med 8 personer och antal årsarbetare har ökat med 22
från föregående års mätning. Kvinnor utgör 81,6 procent av medarbetarna och män 18,4
procent, vilket liknar den könsfördelning som finns i andra kommuner i Sverige.
Månadsavlönades arbetade timmar har ökat från föregående T2 men är fortsatt lägre än
mätningen för T2 2019, innan pandemin. Antalet timmar för timavlönade har ökat samt
andelen av all arbetad tid som utgörs av timavlönade.
Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan föregående års mätning från 9,6 procent till 8,8
procent och vi närmar oss mätningen för T2 2019 (7,9 procent) innan pandemin. Nationella
rekommendationer om att stanna hemma även vid milda symptom kvarstår. Coronapandemin
påverkar fortsatt sjukfrånvaron i förvaltningen även om den minskar till följd av att fler
vaccineras. Den gruppen med högst sjukfrånvaro och minst minskning är personer över 50 år.
Trygghet och stöd är den sektor som minskat sjukfrånvaron mest med 0,8 procentenheter från
T2 2020, något som förklaras med att flertalet medarbetare nu är fullvaccinerade mot Covid19.
Sjuklönekostnaden, den del som arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna, har ökat mot
föregående års period trots en liten minskning av den korta sjukfrånvaron (-0,3 procent). Det
kan bero på att timavlönades sjukfrånvaro ingår i statistiken för sjuklönekostnaden, men
redovisas inte i den totala sjukfrånvarostatistiken. Kostnaderna för sjuklön redovisas även
eftersläpande gentemot sjukfrånvarostatistiken vilket gör att det inte är en rät linje mellan
sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. En del av denna periods sjuklönekostnader kommer
redovisas i T3.
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5 Ekonomi
5.1 Förenklad förvaltningsberättelse
De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför 2021 präglades av pandemin och osäkerhet i
de prognoser/scenarios som presenterades av SKR och andra nationella aktörer.
I de senaste presenterade prognoserna (augusti 2021) har återhämtningen av konjunkturen gått
betydligt fortare än vad man tidigare förutspått och nu anses Sverige vara tillbaka på samma
nivå som innan pandemin bröt ut. Det finns fortsatt branscher som har problem, men de har
inte lika stor påverkan på tillväxten som till exempel exportindustrin.
Prognosen för årets resultat 2021 är 359,1 Mkr mot budgeterade 68,3. I resultatet ingår
225,9 Mkr i engångsintäkter varav 220,0 Mkr är exploateringsvinster inklusive
gatukostnadsersättning och 5,9 Mkr är hänförligt till försäljning av mark i Nordtag och på
Marstrand. Sektorerna har alla en ekonomi i balans och balanskravet kommer att uppnås.
Utfallet för perioden är 335,9 Mkr.
De fristående verksamheterna har under våren inkommit med krav om utbetalning av
ersättning för de år som kommunens verksamhet gått med underskott. Kravet avser tio år
tillbaka i tiden. En utredning har genomförts i förvaltningen som ger de fristående
verksamheterna rätt i sitt krav. Bedömningen är att utbetalningen kan bli 8,5 Mkr.
Med ovanstående prognos kommer kommunen att nå sina finansiella målsättningar och även
balanskravsresultatet för 2021 som med denna prognos uppgår till 331 Mkr.
Verksamhetens resultatmål visar en god utveckling och därmed är prognosen god för att
uppnå god ekonomiska hushållning enligt kommunfullmäktiges tolkning.
Nettoinvesteringarna når inte upp till budgeterad nivå. Utfallet i perioden är 78,8 Mkr och
prognosen för hela 2021 är 277,0 Mkr.
Kommunens låneskuld har minskat genom amortering med 225,0 Mkr och prognosticeras till
1 720,0 Mkr vid årets slut.
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Befolkningsutvecklingen 2021 följer prognos. Inflyttningen hittills i år är 1,6 procent, vilket
redan nu är i samma nivå som hela förra årets befolkningstillväxt. Kommunen beräknas ha
48 030 invånare vid årets slut.

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

5.1.1 Finansiella mål
Indikator

Kommentar

4 procent överskott av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Tertialrapport 2 2021 visar på en prognostiserat
resultat på 359,1 Mkr jämfört mot budgeterade
68,3 Mkr. Resultatet motsvarar 12,2 % av skatter
och statsbidrag. Överskottsmålet i budgeten är
2,4%. I resultatet ingår exploateringsintäkter
inklusive reavinster på 225,9 Mkr. Balanskravet
kommer att uppnås med ovanstående resultat.
Budgeten för verksamhetens nettokostnader kommunstyrelsens och därmed förvaltningens ram
är 2 774 Mkr.
I tertial 2 är prognosen för verksamhetens
nettokostnader 2 568,7 mkr vilket ger ett överskott
på 205,3 Mkr. Verksamhetens nettokostnader är
därmed lägre än i 2020 års bokslut. Det beror på
engångsintäkter om 225,9 mkr. Exkluderas dessa
blir nettokostnadsutvecklingen jämfört med
bokslutet 5 %.

Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år
(Kommunen)

Mäts vid årsbokslutet

Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara
60 % eller högre

Mäts vid årsbokslutet. Prognosen för året visar att
kommunen med god marginal kommer att nå målet

Förvaltningens bedömning för helåret 2021 är att de finansiella målen kommer att uppnås.
Detsamma gäller balanskravet.
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5.1.2 Resultatprognos
Resultatprognos 2021 (12 månader)
Prognos

Budget

Bokslut

Bokslut

2021

2021

2020

2019

1 021,9

786,8

843,6

886,9

Personalkostnader

-2 086,1

-2 098,5

-1 964,3

-1 897,7

Övriga
verksamhetskostnader

-1 326,5

-1 273,3

-1 358,9

-1 198,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-3 412,5

-3 371,8

-3 323,2

-3 096,2

-178,0

-189,0

-182,2

-176,7

-2 568,7

-2 774,0

-2 661,8

-2 386,0

2 505,8

2 445,2

2 378,0

2 350,2

Generella statsbidrag
och utjämning

441,9

430,1

461,0

303,8

Verksamhetens
resultat

379,1

101,3

177,2

268,0

24,9

26,3

33,1

25,0

Finansiella kostnader

-44,9

-59,3

-51,4

-54,4

Resultat efter
finansiella poster

359,1

68,3

158,8

238,6

0,0

0,0

0,0

0,0

359,1

68,3

158,8

238,6

Belopp i Mkr

Verksamhetens
intäkter

Jämförelsestörande
kostnader
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Årets resultat prognosticeras till 359,1 att jämföras mot budgeterat 68,3 Mkr. Resultatet
innehåller exploateringsintäkter på 220,0 Mkr samt 5,9 Mkr i realisationsvinster. Dessa
intäkter är av engångskaraktär. Årets resultat motsvarar 12,2 procent av skatter och
statsbidrag
Exkluderas engångsintäkter från exploateringsverksamheten och reavinster ur det
prognosticerade resultatet blir det 133,2 Mkr, vilket motsvarar 4,5 procent av skatter och
statsbidrag, så även utan dessa intäkter nås det finansiella målet om ett resultat om 4 procent
av skatter och statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott på 72,4 Mkr för helåret 2021.
Prognoserna för utvecklingen av den ekonomiska utvecklingen har varit positiv och Sverige
betraktas nu vara inne i en "mild högkonjunktur". Återhämtning i ekonomin i pandemins spår
har gått överraskande fort.
Finansnettots positiva avvikelse på +13,0 Mkr hänförs till att investeringsnivån inte når upp
till budgeterad nivå och att kommunens låneskuld har amorterats. Räntenivån är lägre än
förväntat.
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Prognos för nettokostnader i verksamheten
Prognos för nettokostnader i verksamheten
Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå 2019-2021 Mkr
År

Budget

Tertial 1

Tertial 2

Bokslut

Utfall helår

2019

2 497,0

-25,8

-19,8

111,0

2 386,0

2020

2 668,0

-20,2

-17,6

6,2

2 661,8

2021

2 774,0

63,9

205,3

2 568,7

5.1.3 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda och
verksamhetsmålen visar god måluppfyllnad.
Kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning innebär att:




kommunallagens balanskrav är uppfyllt
de finansiella målen är uppfyllda
minst 90 % av de verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda
under ramperioden.

I bedömningen av resultatmålen vid tertialrapport 2 är tolv gröna, ett är rött - dvs målet
kommer inte att uppfyllas och två mål är gula - delvis uppfyllda/svårbedömda.
Resultatmålet "Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år" bedöms som rött, det
vill säga målet kommer inte att uppfyllas. Den sammanvägda bedömning av
kommunfullmäktiges strategiska mål "Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden" visar en bättre
måluppfyllelse än det enskilda målet.
Förvaltningens bedömning är att man med ändrade arbetssätt kommer att kunna arbeta vidare
med övriga resultatmål med målsättningen att de kommer att ha en god måluppfyllelse vid
årets slut och därmed nå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges definition.

5.1.4 Balanskravsresultat
Balanskravsresultat 2021, Mkr - prognos

2021

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen

359,1

Pensionsförpliktelser före 1998

-22,3

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen

336,8

Samtliga realisationsvinster

-5,9

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

331,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat

331,0

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna
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måste överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och
återställas inom de närmaste tre åren.
Vid avstämning av balanskravet i delårsrapporten justeras resultatet med två poster



Pensionsförpliktelser som är intjänade innan 1998
Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar

Efter justeringar uppgår balanskravet till 331 mkr

5.2 Periodutfall
Kommunens utfall för den aktuella perioden är 335,9 Mkr mot budgeterat resultat på
44,8 Mkr, en positiv avvikelse på 291,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till
1 620,9 Mkr jämfört med 1 671,0 Mkr samma period föregående år. Nettokostnaden inklusive
avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2020 och 2021 minskat med 50,1 Mkr eller -3,0
procent.
Avvikelsen gentemot budget för verksamhetens nettokostnader är 229,1 Mkr. Till stor del
beror denna avvikelse på avräkningar inom exploateringsverksamheten samt
realisationsresultat på totalt 87,0 Mkr. Det finns även överskott på volymer som beror på
säsongsvariationer och kommer att upparbetas under hösten. Utöver detta finns avsatta medel
för digitalisering samt konjunktur vilka ännu inte tagits i anspråk.
I utfallet ligger även ersättning på 16,0 Mkr från staten för höga sjuklönekostnader under
perioden januari-augusti med anledning av Covid-19. Under denna period fick arbetsgivare
delvis ersättning av staten för sina sjuklönekostnader. Denna möjlighet kvarstår till och med
september, därefter återgår möjligheten att få ersättning av staten för sjuklönekostnader till de
tidigare nivåer som gällde före pandemin. Semesterskulden är låg efter sommarmånaderna,
vilket påverkar resultatet positivt med 45,8 Mkr. Se tabell nedan.
Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på
51,3 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKR. Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är båda
är positiva, en avvikelse på närmare 44 Mkr. Återhämtningen av den svenska ekonomin har
gått avsevärt fortare än vad man förutspått i tidigare prognoser. Utöver detta tillkommer
mindre avvikelser på flera poster, vilka bidrar till den positiva avvikelsen. Utfallet av den
tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade "Skolmiljarden"
på närmare 6 Mkr ligger i delåret redovisat inom sektor Bildning och lärande.
Utfallet för finansnettot visar en positiv avvikelse på 10,6 Mkr. Kommunen har under
perioden amorterat 125,0 Mkr samtidigt som det i rambudgeten tagits höjd för höjda
räntenivåer. Investeringsbudgeten för året är heller inte upparbetad då flera projekt förskjutits
i tid.
Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr
År

Nettokostnad

Förändring

2019

1 630,3

1,1 %

2020

1 671,0

2,5 %

2021

1 620,9

-3,0 %

Sjuklönekostnaderna är fortsatt höga på grund av pandemin, och ligger nästan i nivå med
utfallet för motsvarande period förra året. Utfallet är omkring 8 Mkr högre än exempelvis
2019. Kostnaderna för timlöner har ökat under perioden, se avsnittet kommentarer till utfall
under rubriken Personal. Även antalet anställda har ökat något gentemot motsvarande period
föregående år. Årets lönerevision är klar och periodens utfall belastar delårsresultatet.
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Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr
År

Lönekostnad

Förändring

2019

917,9

0,0 %

2020

929,6

1,3 %

2021

963,4

3,6 %

Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Vid
delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna då har passerat,
något som påverkar resultatet positivt. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden
upp centralt och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare
års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan semesterlöneskuldens
påverkan.
Förändring semesterlöneskuld, Mkr
Förändring

Resultat inkl.
semesterlöneskuld

Resultat exkl.
semesterlöneskuld

2019

52,3

112,5

60,2

2020

44,1

192,1

148,1

2021

45,8

335,9

290,1

År

5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2021
Utfall

Budget

Utfall

2021-08-31

2021-08-31

2020-08-31

664,4

526,9

518,0

-1 310,9

-1 400,4

-1 263,0

-855,5

-850,6

-805,9

0,0

0,0

0,0

-2 166,5

-2 251,0

-2 068,9

-118,8

-126,0

-120,0

-1 620,9

-1 850,1

-1 671,0

1 673,6

1 630,1

1 593,7

Generella statsbidrag och utjämning

294,6

286,7

287,5

Verksamhetens resultat

347,3

66,8

210,2

16,5

17,5

23,0

Finansiella kostnader

-28,0

-39,6

-41,1

Resultat efter finansiella poster

335,9

44,8

192,1

0,0

0,0

0,0

335,9

44,8

192,1

Belopp i Mkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat
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Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att
ställa delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan
läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man
utläsa att prognosen för 2021 visar ett resultat på 359,1 Mkr, en positiv avvikelse mot
budgeterat resultat för året med 290,8 Mkr. Delårsresultat per 2021-08-31 är 335,9 Mkr, en
positiv avvikelse mot budget på 291,1 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för
semesterlöneskulden på 45,8 Mkr, då denna påverkar resultatet positivt, se textavsnitt
semesterlöneskuld. Resultatet per 2021-08-31 blir då istället 290,1 Mkr, mot budgeterade
44,8 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster
gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på
terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren och så vidare.
Skatterna är i stort sett jämnt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen.
Slutavräkning 2020 bokas dock upp i sin helhet i delårsresultatet.
Budget, prognos och utfall 2021
Prognos

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Belopp i Mkr

2021

2021

2021

2021-0831

2021-0831

2021-0831

Politisk organisation

-16,6

-17,0

0,4

-10,0

-11,3

1,4

-240,5

-272,0

31,5

-103,0

-181,7

78,7

Bildning och lärande

-1 234,8

-1 234,8

0,0

-812,7

-823,4

10,7

Trygghet och stöd

-1 081,4

-1 081,4

0,0

-739,3

-723,0

-16,3

-238,8

-238,8

0,0

-125,9

-157,2

31,3

17,5

20,0

-2,5

3,9

13,3

-9,4

225,9

50,0

175,9

120,3

33,3

87,0

-2 568,7

-2 774,0

205,3

-1 666,6

-1 850,1

183,6

2 505,8

2 445,2

60,6

1 673,6

1 630,1

43,4

Generella statsbidrag och
utjämning

441,9

430,1

11,8

294,6

286,7

7,9

Verksamhetens resultat

379,1

101,3

277,8

301,6

66,8

235,0

24,9

26,3

-1,5

16,5

17,5

-1,1

Finansiella kostnader

-44,9

-59,3

14,5

-28,0

-39,6

11,6

Resultat efter finansiella
poster

359,1

68,3

290,8

290,1

44,8

245,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

359,1

68,3

290,8

290,1

44,8

245,5

Stab

Samhälle och utveckling
Finansiering
Exploatering och
realisationsresultat
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat

Utfall 2021-08-31 är exklusive semesterlöneskuld.
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5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr

2021-08-31

2020-08-31

2020-12-31

Årets resultat

335,9

192,1

158,8

Avskrivningar

118,8

120,0

182,2

56,3

26,4

25,0

-22,7

6,9

2,7

0,0

0,0

0,0

488,3

345,4

368,7

Förändring förråd och
exploateringsområden

8,4

-11,0

73,9

Förändring kortfristiga
fordringar

-105,7

-46,9

-57,9

Förändring kortfristiga
placeringar

0,0

0,0

0,0

Förändring kortfristiga skulder

-107,3

-19,9

75,3

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

283,7

267,6

460,0

Ökning/minskning värdepapper

-29,5

-3,0

-2,8

Investeringar i immateriella och
materiella anläggningstillgångar

-106,4

-129,8

-177,4

Försäljning av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

1,8

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

-135,9

-132,8

-178,4

30,0

165,0

165,0

-125,0

-118,0

-218,0

0,0

0,0

0,0

Förändring övriga långfristiga
skulder

-10,3

-8,5

41,2

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-105,3

38,5

-11,8

Utbetalning av bidrag till
infrastruktur

-3,7

-3,2

-28,1

Årets kassaflöde

38,8

170,0

241,7

Likvida medel vid årets början

367,1

125,5

125,5

Likvida medel vid årets slut

405,9

295,5

367,1

Den löpande verksamheten

Justering för avsättning
pensioner och övriga
avsättningar
Justering för upplösning av
bidrag till infrastruktur
Justering för övriga ej
likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapitalet

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upplåning
Amortering
Förändring kortfristig del
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5.5 Balansräkning per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr

2021-08-31

2020-12-31

Förändring

5,6

7,3

-1,7

4 224,7

4 224,7

0,0

96,9

107,6

-10,7

4 321,6

4 332,3

-10,7

655,9

626,4

29,5

4 983,1

4 966,0

17,1

293,5

270,8

22,7

48,5

56,9

-8,4

457,3

351,6

105,7

0,0

0,0

0,0

Kassa och bank

405,9

367,1

38,8

Summa omsättningstillgångar

911,7

775,6

136,2

6 188,2

6 012,4

176,0

Årets resultat

335,9

58,8

277,1

Resultatutjämningsreserv

100,0

100,0

0,0

Övrigt eget kapital

949,0

890,1

58,9

979,0

952,2

26,8

0,2

1,1

-0,9

186,2

159,5

26,7

2 895,9

3 001,2

-105,3

742,1

849,4

-107,3

Summa skulder

3 638,0

3 850,6

-212,6

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6 188,2

6 012,4

176,0

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella
anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR
Avsättning till pensioner inkl. löneskatt,
Not 1
Avsättning avslut deponi
Avsättning bidrag till infrastruktur
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt
fullfonderingsmodell.
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5.6 Investeringsrapport samt exploatering och
realisationsresultat
Utfall

Budget

Prognos

2021-08-31

2021

2021

Avgiftsfinansierade
investeringar

47,0

230,0

113,1

116,9

Skattefinansierade
investeringar

31,8

278,0

163,9

114,1

Totalt

78,8

508,0

277,0

231,0

Belopp i Mkr

Budgetavvikelse

Investeringar
Diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år 2017-2021

Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2021 uppgår totalt till 508,0 Mkr.
Investeringsvolymen prognostiseras till 292,0 Mkr för året.
Avgiftskollektivet
Avgiftskollektivet har en investeringsram på 230,0 Mkr. För året prognostiseras ett utfall på
drygt 113,0 Mkr. Det är tre förutsättningar som framförallt har styrt investeringsplaneringen
för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand samt
att en förlängning av ett föreläggande i Harestad/Nereby beviljas.
Kommunen är ålagda av Länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd senast
31 december 2025. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till
det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och
därtill hörande pumpstationer. Etappindelning av Aröd är framtagen och etapp 1 har
påbörjats, och kommer att slutföras, under året. En förutsättning för att fullfölja föreläggandet
i Aröd är att samtliga överföringsledningar mellan Solberga och Kastellegården (Björkås Kastellegården, Vävra -Björkås, Solberga - Vävra, pumpstation Kastellegården samt
vattenledningar från Diseröd, Sträcka E och F inklusive tryckstegring i Räfsdal) är klara och i
drift 2022/2023.
Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits
och kommunen är av länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och tidplan.
Förprojektering är genomförd och projektering/utförande av de tre första etapperna är
inplanerade i pågående budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela sträckan
planeras vara klar 2030.
Kommunen har också ett föreläggande gällande Harestad/Nereby som ska vara klart 31
december 2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet
för detta område kommer att beviljas till 2030. Processen att nå ett nytt beslut hos
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Länsstyrelsen Västra Götaland är påbörjad. Underlag för detta är framtaget genom slutförd
förprojektering. Utbyggnaden, som innefattar stora överföringsledningar samt
ledningsdragning i befintliga bostadsområden, har lagts i perioden 2025-2030.
Skattekollektivet
Skattekollektivet har en investeringsram på 278,0 Mkr och för året prognostiseras ett utfall på
knappt 164,0 Mkr.
Byggnation av Solhaga äldreboende samt måltidskök på Övre Fontinskolan är i sina
uppstartsfaser med beräknat färdigställande 2023 respektive 2021.
Vidare pågår ett omfattande arbete för att återställa Sparråshallen.
Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden behövas för att möta en ökad
volym. Ytterligare nybyggnation och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger
också i planeringen framåt.
Exploatering
I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 2019-2021.
Kassaflöde exploatering 2019-2021 (belopp tkr)
2019

2020

202108

Inbetalningar

64 505

103 725

100 606

Utbetalningar

-141 022

-62 446

-17 287

-76 517

41 279

83 319

Netto

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla. Under året har försäljning av kvarter 10 och kvarter
14 genomförts. Där återstår bara kvarter 7 att sälja. Markanvisningstävling pågår för
tilldelning av kvarter 7 tillsammans med kvarter Gärdet 1:3 på Liljedal. Om allt går enligt
plan kommer projektet kunna avslutas till 2026.
På Tega ängar (västra Ytterby) påbörjade Balder byggnation av hyresrätter under slutet av
2019 och Peab påbörjade etapp 2 (bostadsrätter) under våren 2020. Etapperna väntas vara
klara under hösten 2021. Vidare verkar försäljning av etapp 3, områdets sista etapp, kunna
genomföras under hösten med tillträde slutet av 2023.
På Nordtag genomfördes en markanvisningstävling 2017, och fem olika bostadsutvecklare
fick köpa mark i området. De första etapperna tillträdde under hösten 2020 och de första
bostäderna kommer att stå klara för inflyttning under sista kvartalet 2021. Ytterligare etapper
har tillträde under hösten 2021/vintern 2022. Efter det kvarstår två etapper för den redan
markanvisade marken.
Mitt i området bygger Hemsö en förskola i vilken kommunen avser bedriva verksamhet. Den
beräknas stå klar hösten 2022. På marken intill förskolan genomförs markanvisning av
bostäder i kombination med upphandling av hyresavtal för ett LSS-boende under hösten 2021.
Tillträde till marken sker höst 2021/viner 2022. Byggnation kan starta under 2022. Vidare
finns sen ett mindre markområde, mittemot förskolan, kvar för markanvisning, troligen 2022.
24 villatomter inom Nordtags område har sålts genom Bokabs tomtkö. 14 av dessa har
tillträtts under augusti-september 2021 medan övriga tillträds hösten 2022.
Saneringen av Gjutaren 20 pågår och beräknas kunna avslutas under nästkommande år.
Periodens utfall uppgår till drygt 86,0 Mkr och totalt prognostiseras exploateringsintäkterna
till 220,0 Mkr, motsvarande ett överskott, mot budgeterat resultat, på 170,0 Mkr för året. Det
är framför allt försäljningar inom Kongahälla och Nordtag samt, sen årsskiftet 2020/2021,
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förändrade redovisningsregler som bidrar till överskottet.
Medfinansiering
Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 356,8 Mkr.
GC-Stället-Risby beräknas färdigställas under hösten medan GC-Vävra-Tjuvkil skjutits fram i
tiden i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen, för
delar av GC-banan.
Realisationsresultat
Försäljning av förskoletomter till Hemsö samt försäljning av Marstrand 6:138 har medfört en
realisationsvinst på cirka 5,9 Mkr, vilket också motsvarar prognosen för året.

5.7 Finansiell rapport
Låneskuld och ränteutveckling
Låneskuld:




Låneskulden har minskat genom amortering av ett lån på 125 Mkr, gällande Kungälvs
kommun. Samtidigt har ett nytt lån på 30 Mkr tagits upp för Bokab, som är inne i en
period av exploatering. Netto har kommunkoncernen amorterat 95 Mkr under andra
tertialet.
Under september månad har kommunen amorterat ytterligare 100 mkr. Kungälv
Energi har gjort en nyupplåning på 35 mkr och Bokab ytterligare en nyupplåning om
20 mkr

Ränteutveckling:


Riksbankens styrränta, ”reporäntan” är oförändrad och uppgår till 0,0 procent.

Kredit- och räntebindning:


Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande
tillämpningsföreskrifter. Kortare genomsnittliga löptider hör samman med att
låneskulden inte längre ökar och byggs upp.

Pensionsskuld och nettokoncernskuld
Redovisas per årsskifte.
Borgensåtaganden
Redovisas per årsskifte.
Likviditet
Kommunkoncernens likvida behållning är något lägre än i föregående rapport och uppgår till
251,5 Mkr. De kommunala bolagen inklusive Räddningstjänstförbundet utnyttjar krediter
medan Kungälvs kommun har en hög behållning. Förvaltningen bevakar möjligheter till
amortering av låneskulden.
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Låneskuld
Låneskuld och
ränteutveckling

2021-08-31

2021-04-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2 381,0

2 476,0

2 476,0

2 529,0

2 704,0

Varav
vidareutlåning,
Kungälv Energi AB

461,0

461,0

461,0

459,0

444,0

Varav
vidareutlåning,
Bokab

100,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Genomsnittlig
räntesats, %

0,87

0,85

0,90

0,91

0,85

Jfr reporänta, %

0,00

0,00

0,00

-0,25

-0,50

Genomsnittlig
kredittid, år

2,3

2,7

3,0

3,2

4,0

Genomsnittlig
räntebindningstid, år

2,3

2,3

2,6

2,8

3,1

1 100,0

1 050,0

1 050,0

1 100,0

960,0

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Pensionsskuld, Mkr

952,2

933,3

930,2

Varav intjänad
pensionsrätt

661,0

669,3

691,9

Varav
förmånsbestämd
pension

278,0

255,7

230,4

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Nettokoncernskuld, Mkr

5 566,4

5 967,7

5 882,9

Varav Kungälvs
kommun

4 596,3

5 015,6

4 957,2

NKS totalt per
invånare, kr

119 840

128 790

130 480

Extern
låneskuld, Mkr

Swap-kontrakt, Mkr

Pensionsskuld
Pensionsskuld, Mkr

2021-08-31

2021-04-30

Nettokoncernskuld (NKS)
Nettokoncernskuld
(NKS)

2021-08-31

2021-04-30

Borgensåtaganden
Borgensåtaganden, Mkr

2021-08-31

2021-04-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Totala borgensåtaganden

632,0

717,2

677,7

Varav gentemot allmännyttan

537,0

622,0

582,0

Likviditet
Likviditet, Mkr

2021-08-31

2021-04-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Kungälvs kommun

372,2

370,2

272,4

60,7

278,1

Kungälv Energi AB

-105,4

-70,0

-68,2

-52,9

-57,6

-14,1

-6,8

21,6

26,7

30,3

Bokab
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Likviditet, Mkr

2021-08-31

2021-04-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Bohus Räddningstjänstförbund

-0,8

-4,3

-6,3

-5,0

-5,5

Bagahus AB

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

251,5

288,7

219,1

29,1

244,9

2021-08-31

2021-04-30

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

0,00

0,00

0,00

-0,25

-0,50

-0,19

-0,16

-0,32

-0,25

0,00

Total

Ränteutveckling
Ränteutveckling, procent
Riksbankens reporänta
5 års statsobligation

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2021
Budget

Prognosavvikelse

Belopp i Mkr

2021

2021

Politisk organisation

-17,0

0,4

-272,0

31,5

Bildning och lärande

-1 234,8

0,0

Trygghet och stöd

-1 081,4

0,0

-238,8

0,0

-2 844,0

31,9

Finansiering

20,0

-2,5

Exploatering och
realisationsresultat

50,0

175,9

-2 774,0

205,3

Stab

Samhälle och utveckling

Summa

Totalt

Verksamheten visar i sin prognos för helåret på en positiv avvikelse mot budget på 31,9 Mkr.
Om man även inkluderar Finansiering samt Exploatering och realisationsresultat visar
förvaltningen som helhet en positiv avvikelse mot budget på 205,3 Mkr. I tabellen ovan finns
en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad
prognos för respektive sektor, se tabellen "Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens
sektorer" längre fram i rapporten.
Årsprognosen för Staben visar en positiv avvikelse på +31,5 Mkr
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en budget i balans. Staben ska
under 2021 göra åtgärder motsvarande 1 Mkr. Ramanpassningen är fördelad till samtliga
enheter inom staben.
Under kommungemensamma kostnader budgeteras kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad
volym det vill säga fler barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser till följd av
investeringar.
Kommungemensamma kostnader prognostiserar +28,1 Mkr, varav 10,2 Mkr är hänförligt till
Covid-19. Kommunen får under perioden januari-september statlig kompensation för höga
sjuklönekostnader vilka beräknas till 16,2 Mkr. Kommungemensamma Covid-kostnader
uppskattas till 6 Mkr som till stor del handlar om gemensamma inköp av skyddsmaterial. En
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positiv budgetavvikelse på 6,5 Mkr prognostiseras för volym vilket är hänförligt till färre barn
inom förskola samt lägre volym inom äldreomsorg inklusive hemtjänst. Prognosen har även
tagit hänsyn till en retroaktiv ersättning till fristående skolor med 8,5 Mkr. Under 2020
beslutade KS att betala ut en engångssumma till anställda på grund av Corona-pandemin.
Kostnaden uppskattades till 16,8 Mkr och bokades upp i årsbokslutet. Lönetillägget har under
våren utbetalats och kostnaden är 2 Mkr lägre än uppbokningen, vilket ger en positiv
avvikelse under 2021. Utveckling av digitala tjänster pågår, men hela budgeten kommer inte
att upparbetas. För de avsatta resurserna för konjunktur är prognosen idag att det blir en
positiv avvikelse. Centralt finns även en mindre budgetavvikelse som avser
kompetensutveckling.
Enheterna inom staben prognostiserar tillsammans +3,8 Mkr.
Årsprognosen för sektor Bildning och lärande visar ingen avvikelse mot budget
Bildning och lärande räknar med att genomföra de åtgärder som krävs för att ha en budget i
balans vid årets slut. Sektorn har effektiviseringar på 14,5 Mkr enligt förvaltningens
verksamhetsplan.
De effektiviseringar som behöver göras innebär att några enheter inom grundskola och
gymnasiet genomför omställningsarbeten under året. Flerspråksenheten har ett vikande
elevunderlag vilket innebär att även den enheten kommer att gå in i omställningsarbete.
Denna process tar tid och gör att den ekonomiska effekten i vissa fall kommer senare än
önskvärt.
Förskolan har under våren tillfälligt utökat antal barn per avdelning för att kunna tillgodose
lagkravet gällande erbjudande om plats. Det finns ett stort behov av förskoleplatser och i vissa
geografiska områden, till exempel Ytterby och Kärna, är antalet platser färre än efterfrågan.
Under hösten finns överskott på platser i Kode och delar av centrum. Dessa platser kommer
behövas för att täcka efterfrågan på platser i kommunen under senare delen av hösten och
våren.
Grundskolans elevantal ökar till hösten främst i förskoleklass samt högstadiet. Andelen elever
som är inskrivna på fritidshem har minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till
omställningsarbetet inom grundskolan. Detta innebär att även intäkter för
fritidshemsplaceringar blir lägre än beräknat. Det är svårt att veta om elevminskningen på
fritidshemmen är en trend eller en tillfällig effekt av pandemin. Kostnader för elever i annan
kommunal grundskola har ökat jämfört med tidigare år vilket är en bidragande orsak till
grundskolans prognostiserade underskott. De enheter inom grundskolan som inte har en
budget i balans arbetar med åtgärder och skall lämna in en handlingsplan.
Gymnasiet Mimers hus har under året jobbat med en handlingsplan på 2 Mkr och gjort stora
omställningar för att nå en budget i balans. På grund av låga elevtal har det i höst inte startat
någon första årskurs för varken Restaurang- och livsmedel, Estetiska eller Vård- och
omsorgsprogrammet. Gymnasiesärskolan Trekunga har färre elever i höst och har startat ett
omställningsarbete som inte går tillräckligt snabbt och prognostiserar därför ett underskott.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på året som främst beror på en lägre kostnad
än budgeterat för samverkansavtalet kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen (återbäring 33kronan). Tack vare statsbidraget ”Skolmiljarden” kommer enheten att utbilda fler elever än
planerat. Vuxenutbildningen kommer också att bedriva undervisning av personal från vårdoch omsorgen, ”Äldreomsorgslyftet”.
På grund av gällande restriktioner för kulturområdet har hyresintäkter uteblivit, främst på
Mimers Teater. Kulturskolan har anpassat antalet elever till lokalerna för att kunna hålla
fysisk distans till varandra, vilket gjort att grupperna inte kunnat fyllas. Antal elever har
därmed minskat vilket innebär lägre intäkter för kursavgifter.
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I nuläget är bedömningen att sektorns ekonomiska effekter på grund av Covid-19 ryms inom
tilldelad budget. Sektorn har fått ett statsbidrag på 6 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden",
som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt
till, trots pandemin. Bidraget kommer främst att användas till stöd för elever och studiestuga
på gymnasiet tre eftermiddagar i veckan för att hjälpa elever att komma ikapp samt erbjuda
fler ungdomar studier på vuxenutbildningen. Den bedömda merkostnaden för Covid-19 är
2 Mkr.
Årsprognosen för sektor Trygghet och stöd visar ingen avvikelse mot budget
Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 9,7 Mkr exklusive Covid-19, vilket bland
annat avser ökade intäkter för statsbidrag och reserver för oförutsedda kostnader.
Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott med -16,0 Mkr. Stora
utmaningar finns inom både Barn-och unga och Vuxna. Ett fåtal ärenden som tillkom 2020
har blivit permanenta och med höga kostnader som följd. Trycket på familjehemsplaceringar
är stort och det är svårt att rekrytera egna familjehem, vilket gör att enheten haft stora
kostnadsökningar. Även inom Socialt boende ökar ärendena och därmed kostnaderna.
Verksamhetsområdet har identifierat ett flertal åtgärder som syftar till att effektivisera
verksamheten. En gemensam genomlysning av samtliga insatser behöver göras för att
säkerställa rätt insats till rätt brukare samt utveckla nya arbetssätt och insatser i samarbete
med utförare i egen regi kopplat till boendesocial problematik. Översyn pågår i syfte att skapa
nya arbetssätt kring verkställighet och inköp av platser.
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat till följd av att antalet hushåll har ökat.
Kostnadsökningen per hushåll har varit marginell, ca 100 kr/månad på grund av uppräkning
av bland annat riksnormen och hyreshöjningar. Prognosen för året är –2,0 Mkr.
Verksamhetsområdet Sociala resurser redovisar en prognos på +2,5 Mkr. Överskottet beror i
huvudsak på ökade intäkter samt vakanta tjänster inom AME.
Verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott på 4,0 Mkr vilket
till största delen beror på att tjänster som ska finansieras med statsbidrag ännu ej hunnit
tillsättas fullt ut. Inom boendena pågår det ett arbete med att implementera heltid som norm,
vilket innebär att schemarutiner och planering för bemanning ligger till grund för ett förändrat
arbetssätt i verksamheten.
Inom verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende redovisar hemtjänsten en nollprognos
exklusive Covid-19. Antalet totala hemtjänsttimmar januari till augusti 2021 har ökat med 2,7
procent jämfört med samma period föregående år, ökningen har skett från och med april
månad. Antalet brukare med hemtjänstinsatser har ökat under året och även antal timmar per
brukare och månad har ökat. Antalet så kallade ytterfall (brukare med insatser över 180
timmar per månad) har ökat med cirka 19% (från 21 till 25 brukare), jämfört med samma
period 2020, även genomsnittliga timmar per ytterfall har ökat. Under pandemin har det både
funnits brukare som på grund av rädsla för Covid-smitta tackat nej till plats på särskilt boende
och de som begärt att få sina hemtjänstinsatser vilande. Hemtjänst kundval egen regi har
påbörjat en process i syfte att slå samman hemtjänstområden för att kunna optimera
planeringen av resurser och säkra kompetensförsörjningen. Personlig assistans prognostiserar
ett överskott på 0,6 Mkr.
Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 1,7 Mkr. Tjänster
som ska finansieras med statsbidrag är ännu inte fullt ut tillsatta vilket i år genererar ett
överskott. Kostnaderna för bostadsanpassningar har ökat jämfört med föregående år till följd
av att antal ärenden har ökat. Sektorn har i år ännu inga kostnader för betaldagar sjukhus och
beräknar köpa korttidsplatserna i Ale även under 2022.
Verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på
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3,1 Mkr till följd av Covid och stängning av Daglig verksamhet samt omorganisation inom
området.
I prognoserna ovan har sektorn räknat in kompensation för volymökningar inom
verksamheterna LSS, Daglig verksamhet samt Myndighet.
Under 2021 har äldreomsorgen fått ett statligt permanent budgettillskott (Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre personer) på 18,6 Mkr vilket ska bidra till att öka bemanningen
samt öka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Medlen kommer i huvudsak användas
till höjd timersättning hemtjänst kundval, utökning av undersköterskor/omsorgshandledare på
vård- och omsorgsboende samt utökade tjänster avseende sjuksköterskor samt arbets- och
fysioterapeuter. Samtliga tjänster är ännu ej tillsatta, men sektorn räknar med att de ska vara
så i slutet på året. I anvisningarna till statsbidraget finns angivet att medlen får användas till
att förebygga smittspridning av Covid-19 och att rekvirerade medel 2021 ej kommer att
återkrävas. Dessa båda faktorer gör att statsbidraget 2021 reducerar merkostnaderna för
Covid-19 inom sektorn samt genererar tillfälliga överskott då tjänster ej får helårseffekt i
kostnader 2021.
På grund av pandemin har sektorn centralt gjort stora inköp avseende skyddsmaterial i början
på året och har haft avsatta personalresurser för vaccination, provtagning och smittspårning.
De kommungemensamma kostnaderna prognostiseras till -4,9 Mkr och redovisas på en
övergripande nivå i kommunen.
Inom samtliga boenden, hälso- och sjukvård samt hemtjänst görs fortsatta inköp av
skyddsutrustning då krav på att använda detta samt att anpassa verksamheten i övrigt kvarstår.
Hanteringen av skyddsutrustning tar extra tid och extra personalresurser har också krävts vid
befarad eller konstaterad smitta och för att säkerställa att besök av anhöriga kan ske på
smittsäkra sätt. Sektorn har under 2021 mottagit medel från Socialstyrelsen avseende
merkostnader 2020 på grund av Covid-19. Dessa intäkter, tillsammans med delar av
statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, täcker delar av
merkostnaderna och sektorn prognostiserar ett underskott på totalt -3,6 Mkr, hänförbara till
Covid-19. Av dessa består -7,5 Mkr för merkostnader inom Stöd i ordinärt boende till följd av
hantering skyddsutrustning samt inköp av material. Sektorgemensamt redovisar ett överskott
på 5,2 Mkr till följd av intäkter för Covid-19, främst från Socialstyrelsen avseende kostnader
2020. Sektorn följer fortsatt utvecklingen av smittspridningen och restriktionerna till följd av
detta samt genomförandet av vaccinationer.
Årsprognosen för sektor Samhälle och utveckling visar ingen avvikelse
Projektenheten: Lämnar en positiv avvikelse mot budget på 1 Mkr. Det härrör främst från
vakanser på grund av föräldraledighet samt att projektledarna har en hög sysselsättningsgrad.
Teknik: Verksamhetsområdet lämnar en positiv avvikelse från budget på 1 Mkr. Färdtjänsten
har ett överskott på grund av minskat resande under våren. För övriga verksamheter är
bedömningen för helåret att budget kan hållas.
Hamnverksamheten förväntas följa sin budget för helåret enligt prognos. Färjetrafiken och
gästhamnen har haft högre intäkter än planerat under sommarmånaderna, men har även haft
större kostnader än planerat.
Service: Lämnar en prognos som följer budgeterat resultat för helåret. Kostnaderna under de
första åtta månaderna har varit lägre på grund av distansundervisning för främst gymnasiet,
men även delvis för högstadiet, detta överskott kommer enligt prognos inte att finnas kvar vid
årsskiftet på grund av ökade livsmedelspriser samt att timvikarier kommer att behöva tas in
vid sjukdom.
Planering & Myndighet: Verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 4,5 Mkr, det hänförs
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främst till ökningen av bygglov på 30 procent.
Miljöenhetens del av överskottet beror på intäkter från uppföljning och inspektion enligt
miljöbalken avseende avlopp. Det beror även på vakanser för personal (glapp mellan att fast
personal har slutat tills dess att vikarie har tillsatts).
Planenheten har under senaste året rekryterat flera nya medarbetare, planarkitekter och
kommunekolog, och enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas då man har fasat ut konsulter
och är inom kort fullt bemannad med ordinarie medarbetare. Enheten har hög
faktureringsgrad.
Kart & Mark gör en prognos på ett överskott om 1 Mkr. Överskottet grundar sig i större
intäkter inom kart- och mätverksamheten samt ett ökat antal uppdrag gällande
nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och förrättningar.
Lokaler & Anläggningar: Verksamhetsområdet har fortsatta ekonomiska utmaningar enligt
budgeten för enheterna Fritid och Fastighet.
Fritidsanläggningar: Har ett stort intäktsbortfall på grund av stängda anläggningar till följd
av Covid-19. Inkomstbortfallet uppskattas till cirka 3,5 Mkr för helåret. Verksamheten har
även haft ökade kostnader till följd av bland annat vildsvinsskador på Lunnevis gräsplan samt
dräneringsåtgärder på Ytterns konstgräs. Beräknad ökning av kostnader på cirka 2 Mkr.
VA verksamheten: Bedömer att resultatet blir 2 Mkr bättre än budgeterat. Det hänförs främst
till det arbete som görs på intäktssidan avseende registervård med mera.
Avfallsverksamheten: Enheten håller budget med ett planerat underskott på -1,6 Mkr.
Årsprognosen för Exploatering och realisationsresultat är positiv +175,9 Mkr
Se avsnittet Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat.
Förändring i skatteutfall 2018-2021
År

Utfall Mkr

Förändring Mkr

%

2018

2 531,1

103,0

4,2

2019

2 654,0

122,9

4,9

2020

2 839,0

185,0

7,0

2021

2 947,7

108,7

3,8

Skatteutfallet prognostiserar innevarande år en positiv avvikelse på 72,4 Mkr enligt det
senaste cirkuläret från SKR.
Prognosen för slutavräkning 2020 är positiv om än en försämring gentemot prognosen i april.
Även prognosen för slutavräkning 2021 är positiv och är ytterligare förbättrad sedan
prognosen i april. Totalt genererar detta en avvikelse på +61,1 Mkr. Utöver detta tillkommer
mindre avvikelser på flera poster. I prognosen för generella statsbidrag ligger inte utfallet av
den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 "Skolmiljarden", på 6 Mkr
med. Istället ligger detta med i prognosen för sektor Bildning och lärande. Bidraget kommer i
årsbokslutet inte att ligga redovisat på sektorn utan istället vara klassificerat som ett generellt
statsbidrag enligt information från Rådet för kommunal redovisning.
Förändring i skatteutfall 2018-2021, Mkr
År

Budget

Tertial 1

Tertial 2

Bokslut

Utfall helår

2018

2 509,0

15,9

19,0

22,1

2 531,1
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År

Budget

Tertial 1

Tertial 2

Bokslut

Utfall helår

2019

2 643,0

3,4

9,4

11,0

2 654,0

2020

2 826,0

-25,0

28,2

13,0

2 839,0

2021

2 875,3

67,0

72,4

2 947,7

5.9 Åtgärder för budget i balans

Aktivitet

Stat
us

Enhet

Kommentar

Mål
2021

Kostnad
sminsknin
g
Årsprog
nos

Diff
MålProgno
s

1 000

1 000

0

550

200

-350

4 100

4 100

0

6 800

6 400

-400

Effektiviseringar
inom staborganisationen

Stab

Effektiviseringar
inom
sektorgemensam
t administration

Bildning
och
lärande

Effektivisering
inom förskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

Effektivisering
inom grundskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

Effektivisering
inom gymnasiet
och vux
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

2 600

2 600

0

Effektivisering
inom kultur
verksamhet
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

450

450

0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsomr
åde Teknik

Samhäll
e och
utvecklin
g

1 400

1 400

0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsomr
åde Planering
Myndighet

Samhäll
e och
utvecklin
g

600

600

0

Effektiviseringar
inom gemensam
verksamhet

Trygghet
och stöd

8 900

8 900

0

26 400

25 650

-750

Summa

Den prognostiserade avvikelsen
beror på att Flerspråksenheten inte
klarar sitt effektiviseringskrav.

Den prognostiserade avvikelsen är
enheternas samlade prognos.

Sänkta kostnader för sms-tjänster
inom parkeringsverksamheten.

Åtgärden kommer att genomföras.
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5.10Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens
sektorer 2021
Prognos

Budget

Avvikelse

Utfall

Budget

Avvikelse

Belopp i Mkr

2021

2021

2021

2021-0831

2021-0831

2021-0831

Politisk organisation

-16,6

-17,0

0,4

-10,0

-11,3

1,4

-240,5

-272,0

31,5

-103,0

-181,7

78,7

- Sektorgemensamt

-106,1

-106,1

0,0

-65,5

-70,5

5,0

- Förskola och pedagogisk
omsorg

-339,4

-341,2

1,8

-223,0

-227,2

4,3

- Grundskola och fritidshem
åk F-6

-432,3

-429,3

-3,0

-293,3

-286,1

-7,2

- Grundskola och fritidshem
åk 7-9

-121,3

-122,0

0,7

-78,8

-81,3

2,5

- Gymnasiet och
vuxenutbildning

-194,3

-194,8

0,5

-126,1

-130,7

4,6

-41,4

-41,4

0,0

-26,1

-27,6

1,5

-1 234,8

-1 234,8

0,0

-812,7

-823,4

10,7

- Sektorchef

-20,5

-34,1

13,6

-14,4

-25,2

10,8

- Myndighet

-224,5

-208,5

-16,0

-163,8

-138,8

-25,0

- Försörjningsstöd

-23,0

-21,0

-2,0

-15,6

-14,0

-1,6

- Sociala resurser

-66,8

-69,3

2,5

-43,7

-46,1

2,4

- Vård och omsorgsboende

-204,3

-208,3

4,0

-139,0

-139,9

0,9

- Stöd i ordinärt arbete

-199,5

-192,6

-6,9

-131,9

-128,4

-3,5

- Hälso- och sjukvård

-94,3

-96,0

1,7

-61,6

-64,1

2,5

-242,0

-245,1

3,1

-164,9

-162,4

-2,5

-6,4

-6,4

0,0

-4,4

-4,2

-0,2

-1 081,4

-1 081,4

0,0

-739,3

-723,0

-16,3

-238,8

-238,8

0,0

-125,9

-157,2

31,3

17,5

20,0

-2,5

49,7

13,3

36,4

225,9

50,0

175,9

120,3

33,3

87,0

-2 568,7

-2 774,0

205,3

-1 620,9

-1 850,1

229,2

Stab

Bildning och lärande

- Kultur
Summa Bildning och
lärande

Trygghet och stöd

- LSS-boende och daglig
verksamhet
- Nyanlända
Summa Trygghet och stöd

Samhälle och utveckling

Finansiering

Exploatering och
realisationsresultat

Summa nettokostnad
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5.11Koncernföretagen
Koncernen Kungälvs kommun består av Kungälv Energi AB med dotterbolaget Kungälv
Närenergi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bohus
Räddningstjänstförbund (BORF) som är samägt med Ale kommun samt de vilande bolagen
Bagahus AB och Kongahälla AB.
Kommunen äger också 25 procent av bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan
kommunerna Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet samt Tjörn. Det gemensamma bolaget utför
stöd- och servicetjänster inom IT, löne- och ekonomiadministration.
Kungälv Energi AB
(Periodutfall 28,2 Mkr, Prognos 40,8 Mkr)
Kungälv Energi visar upp ett positivt resultat på 28,2 Mkr för perioden, vilket är 3,6 Mkr
bättre än budgeterat. Bolagets resultat visas i fyra delar: elnät, värme, stadsnät och
entreprenad, där elnät och värme är de delar som omsätter mest. Prognosen för helåret är ett
resultat på 40,8 Mkr, vilket är sämre än budgeterat resultat på 41,3 Mkr.
Kungälv Närenergi AB
(Periodutfall 1,7 Mkr, Prognos 2,2 Mkr)
Kungälv Närenergi är ett helägt dotterbolag till Kungälv Energi AB som bedriver elhandel.
Resultatet för perioden är 1,7 Mkr. Prognosen för året är 2,2 Mkr, vilket överstiger budget
som är 2,1 Mkr.
Bohusläns Kommunala Exploaterings AB
(Periodutfall -1,6 Mkr, Prognos 9,7 Mkr)
Bolaget ska bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen.
Periodens resultat för perioden är -1,6 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på 9,7 Mkr
vilket motsvarar budgeterat resultat.
Stiftelsen Kungälvsbostäder
(Periodutfall 21,7 Mkr, Prognos 26,5 Mkr)
Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bostäder och
lokaler inom Kungälvs kommun. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt per augusti
uppgår till 21,7 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 15,6 Mkr. Kungälvsbostäders
resultatprognos för helåret är 26,5 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 21,8 Mkr.
Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)
(Periodutfall 4,3 Mkr, Prognos 1,6 Mkr)
Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vilket överstiger budget som uppgår till 0,0 Mkr.
Prognosen på helår för Bohus Räddningstjänstförbund är 1,6 Mkr vilket avviker positivt mot
budgeterat resultat på 0,0 Mkr.
SOLTAK AB
(Periodutfall 8,6 Mkr, Prognos 3,3 Mkr)
SOLTAK redovisar ett positivt resultat på 8,6 Mkr för perioden, budgeterat resultat för
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perioden är 0,0 Mkr. Prognos för helår är 3,3 Mkr, vilket överstiger budgeterat resultat som
även för helåret uppgår till 0,0 Mkr.
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6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Kungälvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, övrig
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal
redovisning (RKR), med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. För
bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag samt (BFN 2012:1) Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Skatteintäkter
Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär att den prognos för
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat i december under
räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Vid
delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKR.
Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar:




de preliminära månatliga skatteinbetalningarna
en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos för bokslutsåret
differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten
föregående bokslutsår

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras
månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan
månad. 10 procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att bland annat täcka
kostnader för administration. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader
uppstår.
Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag samt avgifter som är hänförbara till
en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och
förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av
investeringar från privata aktörer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen
färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att när investeringen är färdig att
tas i drift har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäktsförd.
Detta är en ändring gentemot den intäktsrekommendation som gällde till och med 2019,
vilken stipulerade att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga investeringsbidrag
skulle periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Kommunen har under
2020 anpassat sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation och jämförelsetalen för
2019 har justerats utifrån detta. Undantaget är så kallade parkeringsfriköp där det enligt
kommunens bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter investeringens
färdigställande. Det innebär att parkeringsfriköp alltjämt intäktsförs på ett sätt som återspeglar
investeringens nyttjande och förbrukning.
Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt
påslag på lönekostnaden. Förändring av semesterlöneskuld och övertidsskuld redovisas som
en kostnad i verksamheten. Intjänad ferielön och uppehållslön för lärare redovisas som skuld.
Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade under augusti månad tas upp
som kortfristig skuld.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden
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görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker
normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningstider

År

VA-anläggningar

33-80

Byggnader

20-80

Gator, broar och hamnanläggningar

20-75

Maskiner, inventarier och bilar

5-20

Datorer och kringutrustning,
programlicenser

3-5

Mark och konst

Ingen avskrivning

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för
investeringsbidrag, planmässiga avskrivningar och nedskrivningar till och med 2010.
Anslutningsavgifter har redovisats som investeringsbidrag och därmed har kommunens
investeringar i VA-anläggningar nettoredovisats. Från och med 2011 redovisas offentliga
investeringsbidrag och anslutningsavgifter som långfristiga skulder och minskar därmed inte
anläggningens anskaffningsvärde. Dessa bidrag och avgifter periodiseras över tid
motsvarande tillgångens avskrivningstid. Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod prövas
löpande.
Kommunen påbörjade 2015 arbetet med att övergå till komponentavskrivning enligt RKR:s
rekommendation R4, Materiella anläggningstillgångar. Införandet har skett etappvis och är nu
helt implementerat. Komponentindelning av nyinvesteringar och ombyggnader avseende
kommunens fastigheter har skett sedan 2016. Under år 2017 infördes komponentavskrivning
även på investeringar i infrastruktur samt vatten- avlopp- och renhållningsanläggningar.
Arbetet med att komponentindela äldre objekt har pågått parallellt och var helt genomfört
2018.
Gränsdragning mellan kostnad och investering
I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning
ska redovisas som anläggningstillgång.
Exploateringsverksamhet
Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas
som kortfristiga fordringar och skulder. Under pågående exploatering kan vid årsskiften
kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande.
Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker allt eftersom delområden inom
projekten avyttras och kostnaderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga investeringsbidrag och
anslutningsavgifter aktiveras i samband med att berörda investeringar färdigställs.
Pensioner
Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas
enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur
balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med
1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen.
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 § 139 har Kungälvs kommun bytt
redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande.
Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive
särskild löneskatt. Kommunen har därmed, i likhet med flertalet andra kommuner, gått ifrån
den så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfonderingsmodellen. Motiven för
fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och
utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av
pensioner ökar.
Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande löneskatt, som utbetalas under 2021,
har bokats upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Beräkningen av
pensionsförmånernaär gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”, RIPS
19, och utförda av KPA. Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas enligt
rekommendation R10, Pensioner.
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader har tidigare klassificerats
som kortfristiga skulder. Från och med 2019 redovisas dock hela låneskulden som långfristig i
enlighet med rekommendation R7.
Säkring av räntebindning
Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker.
Säkringsstrategin regleras i Finanspolicy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter
att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera
osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta.
Lånekostnader
Kommunen räknar in lånekostnader i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar
enligt RKR:s rekommendation R4. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga räntan
på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, så kallat generellt lånearrangemang.
Det innebär att lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för investeringsprojekt
som tar betydande tid att färdigställa. Detta under förutsättning att kommunen har
lånekostnader vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas enbart på projekt avseende
verksamhetsfastigheter som pågår under en period av minst sex månader och där den
upparbetade investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr.
Leasingavtal
All leasing i kommunen redovisas som operationell då de ekonomiska risker och fördelar som
är förknippade med ägandet enligt en helhetsbedömning inte övergår till leasetagaren, det vill
säga kommunen, utan finns hos leasegivaren. Flera av leasingavtalen uppfyller även
kriterierna för korttidsinventarier eller mindre värde. En fördjupad kartläggning och analys av
kommunens samtliga leasingåtaganden har påbörjats under året och beräknas vara klar
2021/2022.
Jämförelsestörande poster
De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har
bedömts att på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. Någon
beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är
jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i
verksamhetens kostnader.
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Bidrag till infrastruktur
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till infrastruktur avseende
byggandet av GC-banor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil,
vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets
östra ramper, totalt 356,8 Mkr. Under 2021 har ytterligare 30,4 Mkr avsatts till förbifart
Tjuvkil.Bidragen ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av avsättningen har inte
gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade bidragen för GC-banor,
förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett belopp motsvarande en
tjugofemtedel.
Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom beslutet
fattades under 2009 och därmed omfattas av det undantag som gäller enligt äldre föreskrifter,
LKBR.
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Inledning
Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som
förvaltningen åtagit sig under perioden 2020-2022.
Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per
sektor.
Status beskrivs med hjälp av symboler:
Streck

= Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön
Pågående, gul

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

Avslutad, grön bock
Avslutat, röd bock

= Genomförandet klart enligt plan
= Genomförandet avslutat med avvikelse

Förklaring av numrering:
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
1. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10
Beskrivning
Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.
Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.
Kommentar
Tertial 2 2021
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med BoL inom folkhälsa och social hållbarhet. Via
program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör samverkan och
prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet.
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning. Sett till
tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade tidiga insatser
kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring nationella
stimulansmedel psykisk hälsa och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån
Suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer
förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.
Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet
och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete.
Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.
Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis
stödanställningar men även olika förebyggande och främjande insatser.
Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har
genomlyst och kommer hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer. Även
handbok hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring samverkan mellan skola
och socialtjänst, ska slutföras.
”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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2. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet
Uppdrag 15
Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett
självständigt liv med god hälsa
Kommentar
Tertial 2 2021
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.
Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten:

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte att äldre medborgare ska
kunna leva ett självständigt liv med god hälsa
Omvärldsanalys är inledd. När det gäller frivilligt arbete har inspiration hämtats från upparbetade
digitala plattformar i Norge. Utifrån det främjande arbetet har erfarenhet och kunskap hämtats från
Östersunds kommun. Enheten har genomfört pilotverksamhet kring att webbsända föreläsningar
och olika utåtriktat arbete bland annat genomfördes en digital Seniordag under våren 2021. I
samverkan med bland annat bostadsbolag och hyresgästföreningar är arbete inlett kring olika
former av uppsökande arbete. Ett exempel på detta är "Kompis i kvarteret" där syftet är att skapa
sociala kontakter i kvarteret där de äldre bor. Frivilligverksamheten vän till vän hjälper till att
bemanna och driva aktiviteter för äldre på seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga
ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade i och delaktiga i verksamheter som rör anhörigstöd.
Volontärer som är över 65 år arbetar uppsökande genom att informera kommunens äldre om
kommunens tillgängliga serviceutbud.
Under våren 2021 har seniorlinje startat, syftet är att motverka isolering och ge vägledning. Utifrån
politiska uppdraget kommer hälsofrämjande och förebyggande enheten att fortsätta denna inledda
omvärldsanalys och vidareutveckling av verksamheten. Avsatta stimulansmedel finns via
folkhälsobudgeten.

3. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende,
utbildning, fritid och arbete Uppdrag 17
Genomförande: Utveckling av nya arbetssätt för integrations-processen
Implementera nya arbetssätt efter rekommendationer som framkommit i Delmos
kartläggningen: Uppdrag organisering av arbete med nyanlända i samverkan mellan ToS och
BoL
Kommentar
Tertial 2 2021
Samarbete mellan Bildning och lärande och Trygghet och stöd pågår inom ramen för nyanlända
samt antagen social översiktsplan.
Under 2021 fortlöper satsning kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA). Målgrupp är
nyanlända underetablering/förlängd introduktion och som berörs av insatser från EMI, AME
samt Vuxenutbildningen. Mål med insatsen är

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika stödanställningar.
Samordna pågående olika insatser från enheterna.
Följa och mäta effekten av gemensamma insatser
Under 2021 avsätts medel via folkhälsobudgeten till detta utvecklingsarbete.
Utifrån befintliga politiska uppdrag och inlett arbete har verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrum fokus är en sammanhängande helhet och
ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete. Under december
kommer det nya verksamhetsområdet träda i kraft. Arbetet med att utveckla nya arbetssätt för
integrations processen är ett ständigt pågående arbete då målgruppernas behov kan se olika ut
beroende av kunskapsnivån och arbetssätten behöver möta behoven. Förvaltningen har
utvecklat nya arbetssätt genom satsningen kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete.
Resultatet kommer redovisas under december.
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I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer Kungälvs kommun,
Mölndals Stad tillsammans med RISE utveckla mätmetoder och uppföljning kring
integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan och projektet kommer pågå till 2023.

4. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom
vuxenutbildningen Uppdrag 54
Genomförande: Samarbeta med vuxenutbildningen
Samarbeta med vuxenutbildningen för att möjliggöra konkretisering av nödvändiga jobbspår
som skall matcha behov på arbetsmarknader som inkluderar nyanlända och övriga som står
lång ifrån arbetsmarknaden
Kommentar
Tertial 2 2021
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal kring vuxnas lärande. Avtalet innebär
bland annat att tillvarata den samlande kapaciteten och utbildningsresurser inom GR. Genom
att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för vuxna förväntas medborgarnas
möjligheter att utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden öka.
Likaså ska möjligheterna att tillhandahålla utbildningar som en enskild kommun har svårt att
bedriva utan samverkan förbättras. Samverkansavtalet omfattar regionalt anordnad
yrkesinriktad utbildning för vuxna (regionalt yrkesvux).
Inom kommunen pågår ett samarbete mellan vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten
(AME), enhet för mottagning och introduktion (EMI) och Arbetsförmedlingen (AF) som förväntas
leda till korta och effektiva vägar till respektive insats för enskilde.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-11-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

5. NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin
medför motverka ökad arbetslöshet Nytt uppdrag
Beskrivning
Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet - vilka
åtgärder och utbildningsinsatser och samarbeten som behövs för att upprätthålla en hög grad
av självförsörjning/ sysselsättningsgrad ska utarbetas med externa aktörer
Genomförande: ¨H ur kan enheten för mottagning och introduktion (EMI ), utifrån
samverkan förändrade förutsättningar för nyanlända att etableras på arbetsmarknaden
Pågående sedan våren 2020. Samverkan mellan EMI och AME i och med gemensamma
aktiviteter för sökanden för att korta processer ut i arbete /studier. Samverkan i den här frågan är
högst levande sker även genom lokal överenskommelse där parter som socialtjänst och
arbetsförmedling medverkar.
exempel på samverkan är:
- Boskola, väg till bostad, arbete och studier
- Workshop, där information till nyanlända om samhällsinformation, socialtjänstens uppdrag och
arbetsmarknaden.
- individforum, samverkan mellan SFI, AF, AME, stöd och försörjning och EMI för att underlätta
vägar för sökande inom etablering.

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

Pågående

Kommentar
Tertial 2 2021
Under våren 2021 har ett förslag på ny organisation presenterats. Förslaget innebär att
arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för mottagning och introduktion
(EMI)vuxenutbildningen/SFI kommer bilda ett nytt verksamhetsområde inom Bildning och lärande.
Syftet är att minska gränssnitten mellan sektorerna och få en samlad och tydlig styrning med syfte
att öka resultaten och förbättra kvaliteten. Även enheten för stöd och försörjning är en del i
organisationsförändringen och nya arbetssätt kommer utvecklas tillsammans med övriga enheter.
Den nya organisationen beräknas träda i kraft hösten 2021.
Parallellt med detta pågår ett intensifierat samarbete mellan AME, EMI och vuxenutbildningen/SFI
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där kartläggning gjorts av individer som behöver extra stöd för att klara arbete eller sysselsättning.
Kungälv ingår i ett DUA projekt i det Norra klustret tillsammans med Stenungsund, Tjörn, Orust,
Lilla Edet och Öckerö och har tecknat en delregional överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Kungälv och Ale anslöt sig till det Norra klustret under våren-21. Klustret har bildat en styrgrupp
och arbetar just nu med att utveckla jobbspårsmetoder som bland annat innebär att skapa ett
material som tydliggör jobbspårsprocessen för arbetsgivaren. Samarbete finns med validering
Väst.

6. NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande
arbetet Nytt uppdrag
Genomförande: Stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet
Kartlägga allt förebyggande arbete främst för barn och ungdomar. Målet är att effektivisera
samt höja kvalitén i förebyggande arbetet.
Kommentar
Tertial 2 2021
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 –
2022 innefattar uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet.
Allt förebyggande arbete främst för barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja
kvalitén i det förebyggande arbetet.
Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. Omvärldsanalys
genomfördes under första kvartalet via insamling av goda exempel från andra svenska
kommuner samt sammanställning av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument.
Främjande, förebyggande och riktade insatser 0-19 år i Kungälvs kommun har kartlagts under
andra kvartalet. Professionella, vårdnadshavare, föreningar och föräldrar har tillfrågas.
Kartläggningen är inne i en slutfas och kommer redovisas skriftligt under sista kvartalet 2021.
Kartläggningen kommer beskriva vilka aktiviteter förvaltningen behöver arbeta med under 2022
för att öka samordningen inom det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja
kvaliteten inom det förebyggande arbetet.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
7. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och
otryggheten bland elever Uppdrag 5
Beskrivning
Pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.
Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5
Arbete pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.
Kommentar
Tertial 2 2021
Inom skolans systematiska kvalitetsarbete berör den första "uppföljningsvågen" skolornas arbete
med normer, värden och trygghet. Denna rapport redovisas årligen i februari för UBL och
kommunstyrelsen.
Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och samordna insatser
mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och unga. SIMBA - teamen består
av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten.
Målet med projektet är att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska
erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.
Syftet är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan,
socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell för
samverkan med specialistnivån.
Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra Götalandsregionen
och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit
kan målgruppen vända sig för stöd och behandling. Klippan är numer inte längre ett projekt utan
del av ordinarie verksamhet.
Under 2022 kommer förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat
arbetssätt i Komarken.
Under året har TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. Satsningen på
TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går från projektform till
ordinarie verksamhet.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft Uppdrag 8
Beskrivning
Se till att kommunens hemsida och sociala medier bidrar i marknadsföringsarbetet. Hemsidan
ska vara uppdaterad och med aktuell information. Säkra att datorutdelning och
datorreparationer fungera. Samarbete med interna funktioner som fastighet ska stärkas.
Branschråden ska fortsatt utvecklas för att stärka samarbetet med näringslivet.
Genomförande: Marknadsföring och information om M imers hus
Det pågår ett arbete på skolnivå i stor omfattning. Skolans arrangerar årligen öppet hus, deltar på
gymnasiemässan samt bjuder in alla elever i åk 8 från Kungälv och närliggande kommuner till en
heldag. Skuggning sker löpande för elever i åk 9. En marknadsföringsgrupp finns på skolan som
löpande utvärderar och anpassa insatser efter de utvärderingar som sker. Exempelvis sprid
information om skolan via sociala medier, via några olika hemsidor samt via sociala medier.
Därutöver gör respektive programansvarig rektor/biträdande rektor särskilda insatser utifrån
programmens olika karaktär och behov. Kring yrkesprogrammen sker detta arbete många gånger
i samarbete med branscherna. Exempel på sådana insatser är särskilda besök från olika program
på våra högstadieskolor (exempelvis av RL ,VO, NA, ES) , deltagande vid Kungälvsmässan samt
inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom matematikstuga inför gymnasiestudierna.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Kommentar
Tertial 2 2021
Skolan har tagit fram en marknadsföringsplan och förankringsprocessen påbörjad. Syftet med
strategin att öka Mimers Hus attraktivitet bland studenter och strategin utgår från följande mål:
Öka kännedom om vad Mimers Hus Gymnasium står för och har att erbjuda våra elever
Öka andel elever sökande från Kungälvs kommun
Öka andel elever i närliggande geografiska områden
Öka attraktivitet för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.
Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället
Förutom att färdigställa marknadsföringsstrategin har skolan uppdaterat hemsidan och
programblad så att informationen är mer lättillgänglig och överskådlig. Mimers Hus gymnasium
har tagit fram sina ledord utifrån visionen "Alla ska lyckas" och kommer att fortsätta jobba vidare
med förankringsprocessen hos både personal och elever.
Gymnasiet har startat ett arbete tillsammans med kommunikations enheten med att ta fram en ny
logga för gymnasiet vilket genomförs tillsammans med kommunens övergripande översyn kring
grafisk profil. Förvaltningens kommunikationschef stöttar gymnasiet i arbetet med ny logga.
Gymnasiet fortsätter jobba med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kommunens nya modell
för ledning och styrning, som kommer bidra till en ökad kvalitet och därmed även ökad attraktivitet.

9. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10
Beskrivning
Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.
Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.
Kommentar
Tertial 2 2021
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med ToS, inom folkhälsa och social hållbarhet.
Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör samverkan
och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet.
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning. Sett till
tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade tidiga insatser
kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring nationella
stimulansmedel psykisk hälsa och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån
suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn.
Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Inom sektorn har det nya
verksamhetsområdet Kompetenscentrum skapats. Kompetenscentrum fokus är en
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration
och arbete.
Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis
praktikplatser, prao, men även olika förebyggande och främjande insatser.
Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har
genomlyst och kommer hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer. Även
handbok hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring samverkan mellan skola
och socialtjänst, ska slutföras.
”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

10. Utred framtida utbudet inom kulturskolan Uppdrag 26
Beskrivning
Med utgångspunkt av befintliga utredningar fortsätter vi att utreda det framtida utbudet inom
kulturskolan. 2013 gav Kungälvs kommun ett uppdrag till Kultur i Väst att utreda framtidens
kulturskola i Kungälv. Författare Kerstin Wockatz tog fram Uppdrag: kulturskola för alla, en
förslagskatalog med åtta scenarier för fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sedan dess har flera
av de spåren genomförts såsom exempelvis det spår som lyfte fram lågtröskelkultur för barn
och unga. Med utgångspunkt i denna skrift samt den statliga utredningen om Kulturskolan ser
vi över dagens behov och tar fram en uppdaterad utredning.
Genomförande: Utredning, uppdrag 26
BoL har ansvaret att hålla i uppdraget.
Kommentar
Tertial 2 2021
Utredning av Framtida utbud i Kulturskolan pågår enligt plan och de olika statliga utredningar
som gjorts på kulturskoleområdet beaktas. Workshops har genomförts för att fånga upp idéer
kring framtida utbud i Kungälv. Utredningens kommer färdigställas under 2021.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

11. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden
Uppdrag 27
Beskrivning
Genom att ta del av hur andra kommuner jobbar med kulturgaranti tar Kungälvs kommun
fram ett förslag på arbetsgång. Kulturgarantin kan ha sin grund i det statliga bidraget
Skapande skola och bör ha fokus på barn och unga och deras rätt till kultur.
Genomförande: Utredning, uppdrag 27
Utredning och samverkan/delaktighet med målgruppen.
Kommentar
Tertial 2 2021
Arbetet är uppstartat med utredningen. Intervjuer har skett med olika intressenter så som
barnbibliotekarierna, verksamhetschef högstadiet, kultursamordnare barn och unga samt
kulturarv och kulturskolans personal. Arbete pågår med att involvera F-6 skolorna.
Arbetet med omvärldsbevakning är snart klar och arbetet med den ekonomisk analysen är igång.
Utredningen, vilken mynnade ut i olika förslag, återremitterades till förvaltningen innan sommaren.
Ett nytt förslag till beslut kommer läggas fram under hösten.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
12. BSoU 5. Får i uppdrag att kartlägga framtidens
infrastrukturbehov i ett finansierat förslag till kommunal
infrastrukturplan Uppdrag BSoU 5
Beskrivning
BSoU får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal
infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i
december 2020.
Genomförande: Kartläggning, BSoU uppdrag 5
Förvaltningen utreder vilket infrastrukturbehov kommunen har i långsiktigt perspektiv, 10-50 år.
Grov kalkyl tas fram. Trafikstrateg arbetar med frågan.
Kommentar
Tertial 2 2021
Presentationer och samtal om infrastrukturbehov har förts med beredningen under året. Ett
färdigt underlag har presenterats till beredningen för SoU i juni 2021.
Utdrag ur BSUs protokoll från april 2021: PM:et (PM Infrastrukturplan – vision 2035) betraktas nu
som färdigställt och beredningen är överens om att ärendet ska tas vidare till Kommunstyrelsen.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
13. Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra
grannkommuners Uppdrag 22
Beskrivning
Redovisning med jämförelser görs årligen vid budget och taxebeslut
Genomförande: Redovisning med jämförelser görs årligen vid budget och taxebeslut
Fokusera på taxor och hyror angående fritidsanläggningar.
Årsredovisning i samband med budget (T1 2021)
Kolada-analys av fritidsfastigheter.
Kommentar
Tertial 2 2021
Nytt bokningssystem för fritidsanläggningar har upphandlats och uppstart pågår. Med data
från systemet kan vi göra bättre jämförelser med andra kommuner. Resultatet av jämförelser
redovisas till årsbokslut 2021.

Ansvarig
Pia Jakobsson,
Anders Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

14. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter
hela Komarken-området och sänker vägen Uppdrag 44
Beskrivning
En utredning med syfte att lyfta hela Komarken kräver samverkan med externa aktörer. Det
gäller parter som Kungälvs Bostäder. Sänka vägen kräver en separat utredning som ger ett
första intryck kring investeringsbehovet och effekterna på Komarken.
Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44
En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen.
Kommentar
Tertial 2 2021
Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår.
Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är
ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.
Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett
äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar
både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök inplanerat med Förbo i Björkås.
Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.
Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.

Ansvarig
Anders Holm,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2021-01-31
Slutdatum
2022-12-31
Pågående
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15. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler
kostnadsbärare ger fler möjlighet till bygglov utomplans.
Uppdrag 45
Beskrivning
Önskemålet är att ansluta fler fastigheter längs med överföringsledningar och möjliggöra att
fler bygglov kan medges genom utökning av verksamhetsområdena för VA. Tanken är vidare
att fler anslutna fastigheter ska medverka till att man på sikt kan sänka taxan, då fler
kostnadsbärare är med och stordriftsfördelar kan uppnås.
Genomförande: VA-utbyggnad sker enligt beslutad plan samt investerings- och driftplan

Kommentar
Tertial 2 2021
Byggnation pågår för fullt i Aröd och Tjuvkil och på överföringsledningar i Björkås-Vävra. VAutbyggnad pågår enligt plan.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

16. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande
Uppdrag 50
Beskrivning
Uppdraget hänger ihop med planen Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 som antogs i
KS 2019-09-11. Ta reda på hur folk reser för att kunna optimera kollektivt resande.
Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 20192022”.
Prioritering i uppdraget är att främja arbetspendling till och från våra serviceorter.
Kommentar
Tertial 2 2021
Kommunen arbetar aktivt med planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 och dess
intentioner. Resvaneundersökning har inte genomförts med anledning av pandemin men
genomförande planeras till hösten 2022. I övrigt går arbetet med planen som planerat.
Minskade intäkter med anledning av pandemin innebär besparingskrav som kommer att påverka
turtätheten på vissa linjer under 2022. (KS2020/0996)

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

Pågående

17. Optimera användningen av pendelparkeringar Uppdrag 51
Beskrivning
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. ett uppdrag för ´Plan för smart och effektiv
parkering´.
Genomförande: Genomföra "Plan för smart och effektiv parkering"
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. "Plan för smart och effektiv parkering". Förvaltningen
ska genomföra den för att uppnå trafikplanens resultatmål till målår 2030

Ansvarig
Anders
Holm
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Kommentar
Tertial 2 2021
Målsättningen för beläggningsgraden på parkeringar är 80%. Vid 80% anses det vara ett högt
utnyttjande, samtidigt som det finns platser över och parkeringen upplevs som tillgängligt.
Under pandemin har beläggningsgraden på pendelparkeringarna varit låg, runt 20-50 procent.
Förvaltningen arbetar efter Plan för attraktiv parkering.
Strategier: (Utdrag ur Plan för attraktiv parkering)
Strategier för parkering i tätortsmiljöer.

Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Verka för att öka andelen samnyttjande bilplatser och därigenom minska antalet
markparkeringar.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna för cykelparkering vid hållplats.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon.
Verka för lättförståeliga parkeringsregleringar för att förebygga felparkering och söktrafik
Strategier för parkering i serviceorterna
Verka för att utöka med pendelparkeringar vid huvud- och sekundärstråket.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon

18. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv
– Ytterby Nytt uppdrag
Genomförande: Översiktsplan för Kungälv
På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande
kommundelar.

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

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

Kommentar
Tertial 2 2021

Pågående

Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern
och bostäder på Åseberget.
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

19. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på
kort- och lång sikt Nytt uppdrag
Genomförande: Översiktsplan för Kungälv
På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande
kommundelar.

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

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

Kommentar
Tertial 2 2021

Pågående

Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern
och bostäder på Åseberget.
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
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Kexfabriksområdet.

20. NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode Nytt
uppdrag
Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort
FÖP för Kode tätort startar under 2021 i samband med att FÖP Ytterby når antagande.
Antagande beräknas ske efter årsskiftet 2020/21.
Kommentar
Tertial 2 2021

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

Tidsplan
Medborgardialog genomförd - våren 2021

Pågående

Samråd - hösten 2022
Granskning - våren 2023
Antagande och laga kraft - 2023

21. NY 2021 Digitalisera hela bygglovsprocessen för att komma
ner i handläggningstid Nytt uppdrag
Beskrivning
VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration.
Genomförande: Digitalisering bygglovsprocessen
VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration. Projektet drivs av
IT-strateg tillsammans med bygglovsenheten. Upphandling är planerad för 2020. Införa och
implementera i 2021.
Kommentar
Tertial 2 2021

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

Ett digitalt bygglovssystem håller på att installeras. Beräknad driftstart till årsskiftet.
Pågående

22. NY 2021 LOK-stödet höjs under 2021 och 2022 Nytt uppdrag
Genomförande: I mplementera förändringar i bidragssystemet
En översyn av LOK-stödet / bidragssystemet genomfördes 2020. Genomförande av förändringar
är planerade 2021.
En höjning kan innebära en ökad aktivitet i föreningarna och därmed en ökad kostnad för
utbetalning av bidrag.
Kommentar
Tertial 2 2021
Genomförande av förändringar är planerade 2021, beslut fattat på kommunfullmäktige 1 juli 2021.
Planering av omfördelning inom ram 2022 pågår.

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

Pågående
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23. NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-2030 (ersätter
tidigare utredningsuppdrag) Nytt uppdrag
Beskrivning
Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021
Genomförande: I mplementera avfallsplan 2021-2030
Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021. Politisk beslutstagning och förberedelse med
underlag för implementering i 2020. Implementering från 2021
Kommentar
Tertial 2 2021

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

Arbete med implementering pågår enligt plan.
Pågående

24. NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna
rum för prioriterade stadsplaneringsprojekt Nytt uppdrag
Genomförande: Upprätta ett fast forum för medborgardialog
Utgångspunkten är att använda utrymmet i lobbyn i entréplanet för att på ett tydligare sätt
involvera medborgare i stadsutvecklingsprocessen i kommunen. Andra platser kan också bli
aktuella.
Kommentar
Tertial 2 2021

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

Planering pågår kring upprättande av en utställningsyta i lobbyn i stadshuset. Startskottet sker vid
öppet hus kommundelsstämma 25 november.
Pågående
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige
25. DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att
aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor? Uppdrag
DB
Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.
Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar
Kommentar
Tertial 2 2021
Digitaliseringen är en möjliggörare och bl.a. s.k. ”säkra rum” har anskaffats under perioden för att
möjliggöra digitala möten med sekretessinformation. Rutinerna för arvoden har tydliggjorts och ett
nytt intranät med tydligare information har införts.
Vidare fortsätter arbete med ett arbete med att på ett bättre vis synliggöra kommunfullmäktiges
digitala sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att upphandlas efter att en ytterligare
omvärldsbevakning är genomförd. Det nya systemet är tänkt att tillgängliggöra
kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet med utredningen är att
säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i lagstiftningen.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

26. DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg,
utbildning och samhällsbyggnad tillsammans med KF
Beredningar. Uppdrag DB
Genomförande: Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2. Utredningen pågår, projektledare är tillsatt från kommunkansliet och olika förslag har undersökts. Svårigheter
kopplade till sekretess-lagstiftningen har identifierats.
Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i nästa
steg.
Ett program är under framtagande
Kommentar
Tertial 2 2021
Arbetet med digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen.
Den nya grafiska profilen är färdigställd och är i implementeringsprocessen. Mallar har tagits fram,
kommunens hemsida kommer att uppdateras utifrån den grafiska profilen.
Bygglovshanteringssystemet Nova har köpts in och är i processen att stratas upp och användas,
driftstart beräknas till årsskiftet. Likaså systemet för bokning av lokaler och bidragsansökningar.
Även digital ansökan om ekonomiskt bistånd är i process med att implementeras.
Implementeringen av den nya e-tjänsteplattformen är igång och plattformen har en koppling till
kommunens hemsida.
Ett system för digital signering av dokument har tagit fram och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för ställningstagande kring implementering sammanställs.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-01

Pågående
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27. EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och
kostnadsparametrar Uppdrag EB5
Beskrivning
Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt,
ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100%
avgiftstäckningsgrad.
Bakgrund
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse –Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika
sätt berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den
ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från
fullmäktige och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny
formulering och att det avslutade uppdraget avslutas.
Beslut
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.
Genomförande: Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och kostnadsparametrar
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020

Beredningsskrivelse –Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika sätt
berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den
ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från fullmäktige
och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny formulering och att det
avslutade uppdraget avslutas.

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2020-11-09
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Beslut
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska
beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100%
avgiftstäckningsgrad.
Kommentar
Tertial 2 2021
Stab
Frågan kommer att tas upp av ekonomiberedningen under hösten.
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen
28. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och
Oasenområdena enligt beskriven intention Uppdrag 25
Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena
Utvecklingsarbete med hallarena
Kommentar
Tertial 2 2021
Detaljplan för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är
avslutat.

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

29. Fortsätt utvecklingsarbetet kring Bohus Fästning i
samarbete med stat och region Uppdrag 28
Beskrivning
Utvecklingsplan med SFV
Genomförande: Dialog med SFV och VGR
Pågående, dialog förs med SFV och dagens aktör på Fästningsholmen. Avtalet med
extern aktör gäller till och med 2022
Kommentar
Tertial 2 2021
Arbete pågår, dialog förs med SFV om kommande avtal rörande marken på
Fästningsholmen samt hyresavtal.
Ett utkast för utvecklingsplan har tagits fram från kommunens sida som är överskickat
till SFV. Kommunen har sökt SFV ett antal gånger men har inte fått återkoppling.

Ansvarig
Åsa Berglie, AnnCharlott Backström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

30. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet
Uppdrag 29
Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande
Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen.
Kommentar
Tertial 2 2021
Riskanalys inför 2022 planeras och genomförs under hösten. Intern kontrollplaner klara för
beslut i december.
Uppföljning och analys av 2021 års granskningar genomförs under hösten. Intern
kontrollrapporter klarar för beslut i december.
Ett avsnitt om intern kontroll igår i utbildningspaketet Chef Bas för nya chefer. Även chefer
som har varit anställda längre i kommunen har möjlighet att delta i utbildningarna.

Ansvarig
Håkan
Hambeson
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2023-12-31
Pågående
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31. Lyft fram föreningshjältar och eldsjälar, vid nationaldagen!
Uppdrag 35
Beskrivning
Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov
Genomförande: Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov
Samarbete har upprättats mellan den nya kommunledningssekreteraren och
kommunfullmäktiges ordförande. Rutinen för det fortsatta arbetet kommer dokumenteras under
hösten 2021.
Kommentar
Tertial 2 2021

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Kommande nationaldagsfirande 2022 planeras kunna genomföras fysiskt, men de närmare
detaljerna för firandet fastställs i nära anslutning till aktuell nationaldag. Uppdraget är slutfört.
Pågående

32. Genomför och implementera utvecklingsarbetet i Strategi
2035 tillsammans med Västsvenska Handelskammaren
Uppdrag 36
Genomförande: Workshop som leder fram till en strategi. Efter genomförda workshoppar
med näringslivet har en strategi framtagits. Denna har genomgåtts av förvaltningen i
samråd med politiken. Bl.a. med anledning av situationen med Corona och dess effekter
på näringslivet ska strategin också kommuniceras med näringslivet inför antaganade.
Detta beräknas kunna ske under juni 2020.
Näringslivsstrategi 2035 är framtagen och kommer att beslutas under hösten 2021.
Kommentar
Tertial 2 2021
Näringslivsstrategin har beslutats av KS (2021-09-22). Det fortsatta arbetet har startat om efter
att kommunen anställt en ny näringlivsstrateg i juli 2021 med bakgrund från västsvenska
handelskammaren. Strategin beslutades i augusti 2021 i KS, och implementeringsarbetet utifrån
strategin har påbörjat.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

33. Gör kommunens värderingar kända för alla anställda
Uppdrag 41
Genomförande: Revidera kommunens befintliga värderingar
Ta fram gemensamma värderingar
Värderingarna ändrade men genomförande av att göra de kända kvarstår
Kommentar
Tertial 2 2021
Värderingarna finns i förvaltningsverksamhetsplan och sektors planer.
Värderingarna är en del i introduktion av nya medarbetare och på chefsbas.

Ansvarig
Haleh Lindqvist, AnnCharlott Backström
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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34. Tillse att hela organisationen bidrar till att öka allmänhetens
förtroende Uppdrag 42
Genomförande: Kompetensutveckling för uppdraget: H ela organisationen bidrar till att
öka allmänhetens förtroende
Utveckla kommunens service, myndighetsutövning samt ledning och styrning.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Kommentar
Tertial 2 2021
Ledning och styrning kopplas till MOVE, Modell för verksamhetsstyrning, som genom
strukturerad och tillitsbaserad ledning och styrning skapar fortsättningar för ökad kvalitet på
arbete och underlag. Samtliga chefsled omfattas av Movearbetet.
Vidare pågår digitaliseringsarbete inom myndighetsdelarna för att underlätta ansökan och
handläggning av ärenden.

Pågående

35. Tillse att chefer utbildas och hålls uppdaterade i
arbetsmiljöarbetet Uppdrag 57
Genomförande: Pågående arbete
Alla chefer ska tillsammans med skyddsombud genomgå SKR:s arbetsmiljöutbildning - Sunt
arbetsliv

Ansvarig
Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Kommentar
Tertial 2 2021
Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning fortsätter. 55 procent av cheferna har slutfört
utbildningen och 83 procent har genomfört minst ett utbildningstillfälle. Uppsamling och
utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerat till hösten.
Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.

Pågående

36. NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar
Nytt uppdrag
Genomförande: Samarbete kring analys av beredskapsbehov
Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF för
att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses.
Kommentar
Tertial 2 2021
Samarbete kring frågan är upprättat och utredning pågår bl.a. för att samordna behoven med
Kungälvs sjukhus och därigenom stärka beredskapen. Måltidsenheten har också haft kontakter
med lokala producenter och LRF. Försörjningskedjorna är dock komplexa och vittförgrenade och
samarbete på regional eller nationell nivå kan ofta vara nödvändigt. En viktig del är också
påverkan genom de avtalsgrupper som Göteborgs Stad har inom ramen för regional samverkan
vid måltidsinköp. De ansvariga inom förvaltningen har fått instruktion att driva frågan i alla
lämpliga samverkansorgan.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

37. NY 2021 Årlig uppföljning av Agenda 2030 Nytt uppdrag
Genomförande: Kartläggning, analys och uppföljning av Agenda 2030
En arbetsgrupp tar fram underlag för analys och förslag på åtgärder. Resultatet planeras
rapporteras till KS i april 2021

Ansvarig
Håkan
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Kommentar
Tertial 2 2021
En samlad uppföljning med rapport, av Agenda 2030 och program hållbar utveckling,
planeras i samband med bokslut 2021.
Information om Agenda 2030 pågår i förvaltningen.

Hambeson
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

38. NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga
Nytt uppdrag
Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo
Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.
Kommentar
Tertial 2 2021
Juridisk utredning färdigställs under hösten 2021. Arbetet sker tillsammans med
Kungälvsbostäder och Förbo.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

39. NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för
medborgare och företag Nytt uppdrag
Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete
Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för medborgare
och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt näringslivs rankning. I
gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är att tillsammans jobba
strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla kommunens service och
bemötande.
Kommentar
Tertial 2 2021

Ansvarig
Anders Holm,
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31
Pågående

Djupintervjuerna har genomförts och sammanställts i en rapport med åtgärdsförslag som
presenterats för berörda chefer i kommunen i september 2021. Under hösten kommer arbetet
med resultatet fortsätta parallellt med det arbete som inletts tidigare och som baserar sig på
Insiktsmätningen.

40. NY 2021 Uppdraget att bilda kommunkoncern skall beakta
nya möjliga områden att organisera i bolagsform Nytt
uppdrag
Genomförande: Utreda kommunkoncern med förslag på genomförande
Utredningen om en kommunkoncern har intensifierats under hösten 2020 och planen är att
fatta beslut om eventuellt bildande senast december 2020. Vilka eventuellt nya områden som
ska organiseras inom ramen för kommunkoncernen kommer att beaktas i nästa fas av
utredningen. De ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga förutsättningarna behöver
utredas
Kommentar
Tertial 2 2021

Ansvarig
Pia Jakobsson,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Slutdatum
2022-01-01
Pågående

Kommunfullmäktige har fattat beslut den 5 november 2020 om att bolagen organiseras i en
koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. AB Kongahälla blir
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moderbolag för kommunens hel- och delägdabolag från och med 2022-01-01.
Förvaltningen har arbetat med framtagande av bland annat risk- och konsekvensanalyser för
skatt, moms, administration och upphandling. Vidare har förvaltningen arbetat med
framtagande av och revidering av styrande dokument, ägardirektiv och bolagsordningar,
omvärldsanalys, juridisk översiktskarta samt andra delar som måste vara på plats inför
koncernens uppstart i januari 2022.
Förvaltningen bedömer att huruvida andra delar ska ingå i koncernen ska arbetas med i nästa
skede när koncernen och grunden är på plats. Koncernens uppbyggnad tillåter att fler delar
innefattas i denna.

41. NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader
och genomförandetid Nytt uppdrag
Genomförande: Upprätta förslag för idrottscentrum
Utredningsarbete pågår rörande arenans innehåll, kostnader och finansiering.
Arbetet sker i dialog med Idrottsrådet, föreningslivet, näringslivet och med
fastighetsägare inom detaljplaneområdet.
Kommentar
Tertial 2 2021

Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

DP för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är avslutat.
Arbetet sker i dialog med Idrottsrådet, föreningslivet, näringslivet och med
fastighetsägare inom detaljplaneområdet.

Pågående

42. NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras
med tydlig återkoppling och uppmuntran Nytt uppdrag
Genomförande: Utreda utveckling av förslagsverksamhet
En utredning angående hur detta kan genomföras ska påbörjas under våren 2021. Ansvarig:
Annika Renström
Kommentar
Tertial 2 2021
Utredning och analys av åtgärder har genomförts. Förvaltningens nuvarande system såsom
samverkansavtal och dess delar, ronder och modellen för verksamhetsstyrning (MOVE) ger
goda förutsättningar för medarbetare att ge förslag och få återkoppling. Den löpande dialogen,
öppet förhållningssätt och god arbetskultur ger ytterligare utrymme för medarbetare att
inkomma med förslag.
Förslag till åtgärd är att införa en stående punkt på APT om förbättringsförslag. Detta för att
uppmuntra till att komma med förbättringar och sätta fokus på ämnet. Anteckningar förs på
APT och det är lätt att följa upp vad som sades. Samverkansavtalets process är att frågor ska
lyftas upp och ned i organisationen samt att förslaget ska utvärderas i första hand där frågan
ligger närmast.

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

43. NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten
Nytt uppdrag
Genomförande: Anordna event och träffar
Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet.
Kommentar
Tertial 2 2021

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31
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Kommunen har anställt en ny näringslivsstrateg som under perioden träffat berörda chefer och
medarbetare inom sektor bildning och lärande för att tillsammans med dem ta sig an det fortsatta
arbetet under hösten 2021.
Näringslivsstrategen har träffat styrelserna i företagarföreningarna Kungälv Marstrands
Näringsliv, Företagarna och Marstrandsföretagen. Han har också genomfört ett flertal
företagsbesök på plats hos företagen samt varit delaktig vid fyra tillfällen när företag och
kommunen har skrivit på samhällskontraktet.
Höstens första frukostmöte för näringslivet hölls digital men fr o m oktober planeras detta
genomföras fysiskt en gång i månaden. Arbetet tillsammans med nyföretagarcentrum fortsätter.

Pågående
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2021
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[TOTAL

Utfall

Utfall

ja n-aug 2021

jan -aug 2020

INTÄ KTER
Röre lseintäkter Elnät
Röre lseintäkter V ärme
Röre lseintäkter Stadsnät
Anslutningsavgifter
Aktiverat arbete
Övriga intä kter
KOST NADER
Transiterings kostnad
Inköp förlustenergi
Bränslekostnader
Övriga ext kostnader
Perso nalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivninga r
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f
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Perio d ise rad b udg et

2021

Budget
2021

Prognos
2021

Prognos
2021

183 823
66 857
26 752
9 203
8 333
4 747

168 636
53 283
23 628
10 77 3
10 222
7 236

175 671
65 994
25 650
9 733
11 133
5 491

269 569
100 468
38 170
14 600
16 700
8 242

275 600
102 524
38 300
13 600
15 600
7 465

278 026
102 700
39 800
14 500
12 250
8 006

299 715

273 778

293 672

447 749

453 089

455 282

15 988
6 666
22 100
131 673
49 166
4 1 447

14 563
3 460
20 798
123 70 1
45 654
43 129

14 886
5 002
22 480
133 786
48 086
40 115

870
500
891
113
909
173

24 000
8 500
35 66 1
205 074
7 1 869
60 378

24 100
9 000
35 66 1
208 825
6 9 083
6 1 167

267 040

251 305

264 355

399 456

405 482

407 836

32 675

22 473

29 317

48 293

47 607

47 446

4 436

4 440

4 667

7 000

6 700

6 648

28 239

18 033

24 650

41 293

40 907

40 798

69 686

61 162

64 765

101 466

101 285

101 965

63 156

77 288

88 547

132 820

132 820

111 84 5

6 530

-16 126

-23 782

-31 354

-31 535

-9 880
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I ELNÄT

Utfall

Utfall

jan -aug 2021
INTÄKTER
Transiteringsintä kter
Gatlj us intäkter
Aktiverat a rbete
Anslutningsavgifter
Energiskatt
Övriga intäkter

-

-

79 6 10
6 264
5 547
3 741
82 762
4 009

196 002

181 933

15 988
6 666

14 563
3 460

Övriga ext kostnader

23 214

2 1 2 16

Energiskatt
Personalkostnader
Avskrivningar

91 277
25 207
18 335

KOSTNADER
Transiteringskostnade r
Inköp förlustenergi

-

- - -

RÖRELSERESULTAT

-

-

Prognos
2021
130 000
10 500
6 200
7 700
137 526
3 800

288 769

294 300

295 726

22 870
7 500

24 000
8 500

24 100
9 000

22 983

34 442

34 442

36 500

82 762
23 680
2 1 244

86 407
25 598
18 012

132 526
38 397
27 018

135 500
39 557
27 018

137 526
37 200
27 400

180 687

166 925

172 889

262 753

269 017

271 726

15 315

15 008

15 582

26 016

25 283

24 000

2 576

2 574

2 710

4 065

3 891

3 860

12 739

12 434

12 872

21 951

21 392

20 140

31 074

33 678

30 884

48 969

48 4 10

47 54 0

31 156

40 976

33 233

49 850

49 850

49 850

-82

-7 298

-2 349

-881

-1 440

-2 310

Finansierings netto

www.kungalvenerg i.se

-

82 392
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6 000
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Prog nos
2021
129 600
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3 800
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INVESTERINGAR

-

Uppdaterad 20210831

126 735
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6 400
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3 800
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-
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5 003

-

-
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[VÄRME

Utfall

Utfa ll

Pe riodise rad budget

jan-aug 202 1

jan-aug 2020

2021
t

INTÄKTER
Värmein täkter
Elproduktion
Utsläppsra tter
Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter
Övriga intä kter
KOST NADER
Bränslekostnader
Inköp fjärrvärme
Övriga ext kostnader

Budget
2021

Prognos
2021

t t

f t

Prognos
2021
tt

65 146
29

52 937
-16

64 774
220

98 598
370

101 298
170

100 500
500

1 682
66 1

362
209

1 000
433

1 500
650

1 056
650

1 700
650

0

57

533

800

400

800

458

716

672

1 006

1 006

1 006

67 976

54 265

67 632

102 924

104 580

105 156

12 884
9 216

11 558
9 240

14 637
7 843

22 798
12 093

23 388
12 273

23 388
12 273

-

-

9 613

12 540

14 043

2 1 031

21 031

21 031

Perso nalkostnader

12 286

10 734

10 725

16 087

16 647

16 647

Avskrivningar

10 380

9 747

9 845

14 767

14 767

14 767

54 379

53 819

57 093

86 776

88 106

88 106

13 597

446

10 539

16 148

16 474

17 050

403

408

423

635

608

605

13 194

38

10 116

15 513

15 866

16 445

23 574

9 785

19 961

30 280

30 633

31 212

10 846

8 128

24 200

36 300

36 300

16 000

12 728

1 657

4 239

-6 020

-5 667

15 212
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RESULTAT FÖRE BOKS .DISP.
TILLFÖRDA MEDEL

INV ESTERINGAR
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Uppdaterad 20210430

[ST4DSNÄT

Relationsavgifter intäkt e r
Serviceavgifter intä kter
Svartfiber/kapacitets hy ra
Övriga kommunikat ionsintäkter

-

Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter

Utfall

Utfa ll

Periodise rad budget

jan -aug 2021

jan-aug 2020

202 1

16 809

14 104

15 733

4 666

4 231

4 327

2 747

0

2 530

Budget
2021
- - -

Uppdaterad 20210831

Prognos

Prognos

2021

2021

23 600

24 400

25 000

6 490

6 700

6 900

2 667

4 000

1 000

4 100

5 293

2 720

4 080

6 200

3 800

3 549

4 186

4 600

6 900

6 450

5 400

3 437

6 975

4 933

7 400

6 800

6 000

960

1 351

1 605

2 407

1 600

1 500

34 698

36 140

36 585

54 877

53 150

52 700

-

-

KOSTNADER

Övriga ext kostnader
Personalkost nader
Avs krivningar/Neds kriv ning

RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TIL LFÖRDA MEDEL

INV ESTERINGAR
Finansieringsnetto

www.kungalvenerg i.se

5 979

5 695

7 567

11 317

9 800

9 600

13 145
11 598

13 000
11 339

13 813
11 397

20 719
17 095

20 880
17 300

19 800
17 500

30 722

30 034

32 777

49 131

47 980

46 900

3 976

6 106

3 808

5 746

5 170

5 800

2 247

2 151

2 130

-

-

1 424

1 423

1 498

2 552

4 683

2 310

3 499

3 019

3 670

14 150

16 022

13 707

20 594

20 319

21 170

20 357

23 355

24 433

36 650

36 650

36 650

-6 207

-7 333

-10 726

-16 056

-16 331

-15 480
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

i

I ENTREPRENAD I

Utfall

Utfall

jan-aug 2021

jan-aug 2020

e riodise ra d budget

2021

Budget

Prognos

Prognos

2021

2021

2021
_,

I

INTÄKTER
Sålda tjänster
Övriga intä kter

I

I I

20 108
722

20 546
993

20 822
986

32 535
1 479

31 367
1 509

31 167
1 700

20 830

21 539

21 808

34 014

32 876

32 867

KOSTNADER

I

II

II

I

!

I I

59:1

3 425
16 484
1 134

3 683
16 145
799

4 077
17 482
862

6 117
26 221
1 293

5 900
25 300
1 293

24 s 7 '
1 s oo

21 043

20 627

22 421

33 631

32 493

32 271 I

-213

912

-613

383

383

s96

FINANS. NETTOKOSTNAD

33

34

35

53

53

o

RESULTAT FÖRE BOKS.D

-246

878

888

1 677

183
705

Övriga ext kostnader
Personalkostnader
A vskrivnin gar

RÖRELSERESULTAT

f
TILLFORDA MEDEL

INVESTERINGAR
Fina nsie ringsne tto

w ww .kungalvenerg i.se

f

1 1

11

11

330

330

s43

214

1 623

1 623

2 043

3 333

1 450

2 175

2 175

1 50o

-1 656

-1 236

-552

-552

543

-648

h-

eriergte'
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KUNG
i t vN r eNR GI As

202 1

ff

-

IT OTA L

I

Utf a ll

Utf a ll

j an -a u g 2 02 1

j a n -a u g 2 02 0

IN TÄ K T E R
E lp ro d u kt io n , v in d k raft
E lc e rt if ik at , v in d k raft
Fas t av g ift , e lh a n d e l
Rö rlig t p r is , e lh a n d e l
Fas t p ris , e lh an d e l
S o lc e lle r
KOS T NA D E R
In kö p el
E lce rt ifikat

11

Tkr

Uppd at era d 20 2 10 4 30

P e r io d is e r a d b u d ge t

[

2o2 1

B ud get

J2[021,,

Uppdate rad 20 2 10 83 1

Pro g no s

P ro g no s

2 02 1

2 02 1

H

1 4 78
7
2 056
44 78 1

64 8
71
2 0 13
23 806

1 3 16
33
2 080
2 7 90 1

2 4 12
72
2 400
42 62 8

2 380
19
2 500
58 000

2 400
11
2 800
6 7 10 0

9 14 8
2 804

8 84 0
2 162

14 6 70
2 800

2 3 22 0
4 200

14 935
4 2 00

15 000
4 200

60 274

37 540

4 8 800

74 932

8 2 034

9 1 5 11

52 578
192

29 4 72
92 9

39 895
1 56 5

6 1 085
2 400

6 9 96 0
1 2 00

80 000
500

Öv rig a exte rn a ko stnade r

1 96 9

1 709

2 3 12

3 633

3 050

2 950

S o lce lle r
Av s kriv n ing a r

2 86 9
592

2 3 14
592

2 73 1
573

4 096
874

4 146
889

4 200
889

58 2 00

3 5 0 16

4 7 076

72 088

7 9 24 5

88 539

2 074

2 524

1 724

2 844

2 789

2 972

F INAN S . N ET TOKOS T NAE

4 16

49 1

4 90

735

735

735

R E S U LTAT F öR E BOK S .L

1 6 58

2 033

1 2 34

2 109

2 0 54

2 2 37

T IL L F Ö RDA M EDEL

2 2 50

2 62 5

1 807

2 983

2 94 3

3 12 6

INVE S T E R ING AR

6 74

0

500

750

750

800

F i nan s i eri ngs nett o

1 576

2 62 5

1 307

2 233

2 19 3

2 32 6

RÖ R E LS E R E S U LTAT

www.kungalvenerg i.se

l_

eriergte'
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Tkr

I ELHA NDEL

NTÄKTER
Fast avgift
Rö rligt pris
Fast pris

Utfall

Utfall

jan-a ug 2021

jan-aug 2020

Uppdaterad 2021043( Uppdatera d 20210831

Budget - - Pr ogn os _Prognos

eriodiserad budge

I

2021

2021

I

2021

2021

11

II

2 056
44 780
9 148

2 013
23 806
8 840

2 080
27 901
14 670

2 400
42 628
23 220

2 500
58 000
14 935

55 984

34 659

44 651

68 248

75 435

52 578
192
1 201
116

29 472
929
1 108
116

39 895
1 565
1 732
107

61 085
2 400
2 598
160

69 960
1 200
2 100
175

54 087

31 625

43 299

66 243

73 435

1 897

3 034

1 352

2 005

2 000

0

0

0

0

0

1 897

3 034

1 352

2 005

2 000

TILLFÖRDA MEDEL

2 013

3 150

1 459

2 165

2 175

INVESTERINGAR

674

0

500

750

750

Finansierings nett o

1 339

3 150

959

1 415

1 425

+

+

KOSTNADER
Inköp el
Elcertifikat
Övriga externa kostnader
Avskrivning ar

+

+

RÖRELSERESULTAT

[
2 800
67 100 I
15 000

84 900

so o

I

500
2 000 f175

82 675

2225!
-:

FINANS. NETTOKOSTNAD

0
!

RESULTAT FÖRE BOKS.DIS P.

www.kungalvenerg i.se

-

-

-

2 22s
2 400

soo
1 600
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Tkr

Utfall

[V INDK RAFT

Utfall

Per iodis erad budget

jan-aug 2021 jan-aug 2020
INTÄKTER
Elproduktion
Elcertifikat

I 2021

Uppdaterad 20210430

Uppdaterad 20210831

Budget

Prognos

Prognos

2021

2021

2021

II

i

II

I

1478
7

648
71

1316
33

2 412
72

2 380
19

1 485

719

1 349

2 484

2 399

2 400
11/
2 411 I

767
476

600
476

690
466

1 035
714

950
714

1 243

1 076

1 156

1 749

1 664

950
714
1 664

RÖRELSERESULTAT

242

-357

193

735

735

747

FINANS. NETTOKOSTNAD

416

491

735

735

735

-174

-848

1

KOSTNADER

Övriga externa kostnader
Avskrivningar vindkraft

RESULTAT FÖRE BOKS.DIS I
TILLFÖRDA MEDEL

INVEST ERINGAR
Finans ieringsnetto

www.kungalvenerg i.se

302

-372

490 -

-297 t
169

-

0 tt
714

7

0 tt
714

0

0

0

0

0

302

-37
2

169

714

714

!,

eriergte'
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726
a
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Tkr

Utfall

Utfall

Periodiserad budget

Budget

Prognos

Prognos

jan-aug 2021

jan-aug 2020

2021

2021

2021

2021

[s oL cELLER &_LADD
I NFRA

I

INTÄKTER
Solceller

Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

11

11

I

11

2 804

2 162

2 800

4 200

4 200

4 200

2 804

2 162

2 800

4 200

4 200

4 200

2 869

2 314

2 731

4 096

4 146

4 200

2 869

2 314

4 096

4 146

-

-

-

KOSTNADER
Öv riga externa kostn, solceller

-

2 731
I

I

RÖRELSERESU LTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD

-65

-152

69

0

0

0

4 200
I

104

54

0

0

0

0

0

I I

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

..
TILLFORDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finansi erings netto

www.kungalvenerg i.se

-65

-152

69

104

54

-65

-152

69

104

54

0

0

0

0

0

0

0

-65

-152

69

104

54

0

eriergte'
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KUNGÄLVSBOSTÄDERS
Tertialrapport T2 period augusti 2021
1 januari – 31 augusti 2021

föregående års saldo anges inom parantes ( )
•

Hyresintäkterna andra tertialet 2021 uppgår till 153 Mkr (154 Mkr).

•

Driftöverskottet uppgår till 65 Mkr (62 Mkr).

•

Finansnetto uppgår till 7 Mkr (9,5 Mkr).

•

Resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 21,7 Mkr (19,8 Mkr).

•

Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 34 Mkr (18 Mkr).

Resultat
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra tertialet uppgår till 21,7 Mkr (19,8 Mkr). Vårt
budgeterade resultat för perioden är 15,6 Mkr. Resultatet är 1,9 Mkr bättre än motsvarande period
föregående år och 6,1 Mkr bättre än budget.
__________________________________________________________________________________
HYRESINTÄKTER
Hyresintäkterna uppgår till 153 Mkr (154 Mkr) budget 153 Mkr.
Periodens utfall understiger föregående år med 1 Mkr varav 0,7 Mkr avser ökade hyresintäkter
avseende bostäder, 0,6 Mkr garage/ p-platser samt minskade lokalintäkter 0,4. Periodens utfall ligger i
linje med budget. Prognos för helår uppgår till 229 Mkr och ligger i linje med budget på 229 Mkr.
DRIFTKOSTNADER
Driftkostnaderna uppgår till 65 Mkr (59 Mkr) budget 62 Mkr.
Säsongseffekter för Kungälvsbostäder utgörs främst av varierande driftskostnader. Dessa är vanligtvis
som högst tertial ett och tre då kostnaderna för uppvärmning samt fastighetsskötsel oftast blir högre.
Driftkostnaderna överstiger motsvarande period föregående år med 6 Mkr, ökade kostnader för
taxebundna avgifter med 4,9 varav värme 2,9 Mkr och va-avgifter 1,7 Mkr. Ökade
fastighetsadministrationskostnader med 0,9 Mkr.
Utfallet överstiger budget med 3 Mkr, varav 1,5 Mkr avser lägre kostnader för fastighetsskötsel och 4,6
Mkr avser högre taxebundna avgifter.
Prognos för helår uppgår till 99 Mkr jämfört med budget på 95 Mkr, till följd av ökade taxebundna
avgifter 6 Mkr och minskade kostnader för fastighetsskötsel 1.
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UNDERHÅLLSKOSTNADER
Årets underhållskostnader uppgår till 20 Mkr (30 Mkr) budget 27 Mkr.
Periodens utfall understiger motsvarande period föregående år med 10 Mkr och understiger budget
med 7 Mkr. Prognostiserat underhåll för helår beräknas till 35 Mkr jämfört med budget för helår på
41 Mkr.
Av årets underhåll uppgår det löpande underhållet till 19 Mkr (22 Mkr) budgeterat 20 Mkr. Utfall
understiger motsvarande period föregående år med 3 Mkr och är i paritet med budget. Avvikelserna
hänförs främst till löpande inre underhåll. Prognostiserat löpande underhåll för helår beräknas till 29
Mkr jämfört med budget för helår på 29 Mkr.
Planerat underhåll uppgår till 1 Mkr (9 Mkr) budget 8 Mkr. Planerat underhåll för perioden
understiger motsvarande period föregående år med 8 Mkr och 7 Mkr jämfört med budget. Avvikelsen
jämfört med föregående år hänförs främst till planerat inre underhåll och avvikelsen mot budget
hänförs främst till planerat yttre underhåll. Prognos för helår uppgår till 35 Mkr jämfört med budget
på 41 Mkr.
FINANSNETTO
Finansnetto uppgår till 7 Mkr (10 Mkr) budgeterat 9 Mkr.
Finansnetto för perioden understiger utfall föregående år med 3 Mkr och 2 Mkr med budget.
Prognosen för helår uppgår till 10 Mkr jämfört med budget 13 Mkr. De minskade räntekostnaderna
jämfört med föregående år beror främst på lägre genomsnittsränta än förväntat.

NETTOINVESTERINGAR
Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 34 Mkr (18 Mkr).
Nettoinvesteringar är betydligt högre än samma period föregående år då stamrenovering i Fontin nu
pågår. Prognosen för helår uppgår till 95 Mkr mot budgeterat 73 Mkr. Denna avvikelse beror främst
på att stamrenoveringen i Fontin löper på i snabbare takt än budgeterat. Den totala
projektinvesteringen för Fontin är i paritet med budgeterad nivå.
KASSAFLÖDE
Årets kassaflöde uppgår till 11 Mkr (11 Mkr) budgeterat -4 Mkr. Förändringen mot budget beror
främst på att överskottet från den löpande verksamheten är 7 Mkr högre än budget. Investeringarna är
21 Mkr lägre än budget och en nyupplåning om 13 Mkr har uteblivit då behovet ej funnits.
Förseningar i investeringar beror delvis på överklagan av uppsägningen av hyresavtalet med den
kooperativa hyresrättsföreningen på Rökgatan 1-3 samt förseningar i stamrenoveringsprojekt i Fontin.
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Prognosen för helår uppgår till -12 Mkr jämfört med budget -8 Mkr. Denna avvikelse är en
kombination av ökat tillskott från den löpande verksamheten, ökad investeringstakt och minskad
nyupplåning. Budgeterad nyupplåning 13 Mkr minskas till 6 Mkr i prognosen.

FINANSIELLA MÅL
Enligt prognosen för helår kommer Kungälvsbostäder uppnå samtliga finansiella mål för 2021.

FINANSIELLT
STYRKORT
Direktavkastning
Belåningsgrad
Soliditet
Avkastning på eget kapital
Likviditet, tkr

MÅL
2021
6,6%
<65%
32,2% >20%
4%
50 000

Prognos
T2
2021
8,0%
58,8%
34,7%
6,4%
50 369

Prognos
T1
2021
8,0%
61,3%
34,6%
6,1%
50 508

Budget

Utfall

2021
7,9%
60,6%
34,6%
5,3%
50 000

2020
7,7%
61,0%
34,0%
5,5%
62 652
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Kungälvsbostäder

RESULTATRÄKNING

Hyresintäkter
Övriga intäkter
S:a intäkter

Utfall

Budget

Utfall

Prognos T2

Budget

Utfall

2021-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-12-31

2021-12-31

2020-12-31

152 623

152 796

154 189

229 264

229 193

229 534

1 031

1 103

1 492

1 625

1 655

2 037

153 654

153 899

155 680

230 889

230 848

231 571

Driftkostnader

-65 368

-62 085

-59 068

-99 365

-94 735

-88 516

Underhållskostnader

-19 759

-27 195

-30 472

-34 690

-40 792

-50 938

Fastighetsskatt

-3 838

-3 856

-3 680

-5 690

-5 784

-5 563

Driftsöverskott

64 689

60 763

62 460

91 143

89 536

86 553

Avskrivning fastigheter

-27 872

-27 867

-25 535

-42 080

-41 801

-39 054

Resultat fastighetsrörelsen

36 817

32 896

36 925

49 063

47 736

47 499

Centrala adm kostn

-7 995

-8 596

-7 551

-12 407

-12 893

-12 244

0

0

0

0

0

0

28 822

24 300

29 374

36 655

34 842

35 255

50

27

26

70

40

556

Räntekostnader

-7 168

-8 703

-9 569

-10 197

-13 054

-14 256

Finansnetto

-7 118

-8 676

-9 543

-10 127

-13 014

-13 700

Resultat före bokslutsdispositioner

21 703

15 624

19 830

26 528

21 828

21 555

19 510

23 543

Resultat vid försäljning av fastighet
Resultat före finansförvaltning

Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper
Ränteintäkter

Resultat efter skatt
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Utfall

Utfall

Budget

Utall

2021-08-31

2020-08-31

2021-12-31

2020-12-31

Fastigheter

1 123 864

1 113 310

1 147 218

1 117 800

Inventarier

3 770

3 805

3 383

3 654

1 127 634

1 117 115

1 150 601

1 121 454

63

63

64

63

1 127 697

1 117 178

1 150 665

1 121 517

4 204

12 463

16 000

8 775

0

0

0

0

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

74 014

70 578

50 541

62 652

78 218

83 041

66 541

71 427

1 205 915

1 200 219

1 217 206

1 192 944

Grundfond

4 787

4 787

4 787

4 787

Reservfond

97 913

97 913

97 913

97 913

Kassa och bank

S:a omsättningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR
SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Konsolideringsfond

S:a eget kapital

5 154

5 154

5 154

5 154

107 854

107 854

107 854

107 854

293 588

270 045

290 045

270 045

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

17 649

19 830

19 510

23 543

S:a fritt eget kapital

311 237

289 875

309 555

293 588

S:a eget kapital

419 091

397 729

417 409

401 442

4 009

7 576

4 051

4 691

39 197

38 499

39 000

39 115

333 000

299 000

651 000

432 000

Periodens resultat

Obeskattade reserver
Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Fastighetslån
Kortfristiga skulder

349 000

402 000

44 000

250 000

Leverantörsskulder

15 910

8 050

14 746

17 448

Övriga korta skulder

20 391

17 770

16 000

18 400

25 317
410 618

29 595

31 000

29 848

S:a kortfristiga skulder

457 415

105 746

315 696

S:a skulder

743 618

756 415

756 746

747 696

1 205 915

1 200 219

1 217 206

1 192 944

Skulder till kreditinstitut

Uppl. kostnader o förutbet. intäkter

S:A EGET KAPITAL O SKULDER
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Kungälvsbostäder

NETTOINVESTERINGAR

Utfall

Utfall

Prognos T2

Budget

2021-08-31

2020-08-31

2021-12-31

2021-12-31

34 547

17 566

94 400

72 750

411

671

847

500

34 958

18 237

95 247

73 250

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fastigheter

Maskiner & Inventarier
Summa investeringar

Utfall

Budget

Utfall

Prognos T2

Budget

2021-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2021-12-31

2021-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten

44 464

36 868

27 927

69 162

57 892

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-33 102

-53 748

-16 997

-87 445

-78 398

FINANSERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finanseringsverksamheten

0

13 000

0

6 000

13 000

11 362
62 652
74 014

-3 880
58 047
54 167

10 930
59 648
70 578

-12 283
62 652
50 369

-7 506
58 047
50 541

KASSAFLÖDESANALYS

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess (Dnr KS2021/1571-1)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2022, Investerings- och
driftprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2021-2029 samt
Lokalförsörjningsplan 2022-2029. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions
Rambudget och Budgetdirektiv.
Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram beskriver hur
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i budgetdirektiven
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att
förhålla sig till 2022.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022,
Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan.
Lokalförsörjningsplan 2021-2024.
Juridisk bedömning
Budgeten har upprättats enlighet kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fattat beslut om Budgetdirektiv 2021-2022. Det är KungälvsTrions
instruktion med mål, uppdrag och riktlinjer till kommundirektören.
Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen inom de av
kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna planerar genomföra och följa upp
kommunstyrelsens resultatmål. Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov uppnås genom
långsiktighet och ett strukturerat arbete med styrning, ledning och uppföljning.
Investerings- och driftsprogrammet 2021-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande
tidplan redovisar investeringar 2018-2021, 2022-2025 samt dess totala driftskostnader.
Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen
planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.
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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Lokalförsörjningsplanen 2021-2024 är planeringsunderlag för förvaltningens lokalbehov.
Lokalförsörjningsplanens syfte är att ha ett samlat grepp om de framtida lokalbehoven för
verksamheterna och tydliggöra vilka insatser som behövs för att tillgodose dem. Syftet är
också att få en överblick av befintliga lokaler och kunna göra en bedömning av hur effektivt
lokalerna används.
Verksamhetens bedömning
Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål.
Förvaltningens verksamhetsplan med tillhörande dokument svarar på hur förvaltningen ska
uppnå kommunstyrelsens resultatmål.
I nedanstående tabell redovisas projekt i investerings - och driftsprogrammet som ska
godkännas för start av upphandling och byggnation. Budgeten för projekten godkänns så att
förvaltningen ska kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation
Tabell 1:

Taxor och avgifter
I budget 2022 ingår förändringar i taxor och avgifter för 2022 . För taxor och avgifter som i
sin konstruktion har en indexuppräkning fattas inga särskilda årliga beslut så länge index
följs. Övriga taxor och avgifter som har förändringar utöver indexuppräkning tas upp som
enskilda beslut med tjänsteskrivelse. Följande taxor är aktuella i budget 2022:


Taxa för miljötillsyn (miljö)
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VA-taxa
Renhållningstaxa

Facklig samverkan har genomförts 2020-10-12. Synpunkter från de fackliga
organisationerna biläggs ärendet. Risk - och konsekvensanalyser av eventuella organisatoriska
eller andra förändringar som påverkar verksamheterna och dess medarbetare ska vid varje
tillfälle genomföras vid respektive arbetsplats och samverkas in enlighet med samverkansavtalet.
Förvaltningen arbetar med MOVE - modell för styrning och ledning på
förvaltning/sektor/verksamhets/enhetsnivå. som utgår ifrån tillitsbaserad ledning och
styrning samt är en del av kommunens styrning enligt styrdokumentet Modell för styrning i
Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka. (KS2019/2033)
Förvaltningens uppföljning sker enligt modell för styrningen i Kungälvs kommun – från
demokrati till effekt och tillbaka. Bland annat har avvikelserapporteringen förändrats och
vidareutvecklats i enlighet med önskemål från politiken. Som en följd av detta behöver
kommunens modell för ledning- och styrning ses över och revideras.
Riktlinjer för budgetprocess 2022- 2026 har uppdaterats med förvaltningens arbetssätt med
ledning och styrning. Som en följd av kommande uppdrag om revidering enligt ovan kan
behov uppstå att uppdatera dessa riktlinjer ytterligare.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Förvaltningens verksamhetsplan 2022 och Investerings- och driftsprogrammet 2022 - 2025 är
förvaltningens svar på Kungälvstrions budgetdirektiv med strategiska mål och resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den verksamhet Kungälvs kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030.
Förvaltningens verksamhetsplan ger den övergripande inriktningen för arbetet som planeras
2022.
· Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
· Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
· Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
· Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
· Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Dokumenten i budgeten utgår från Kungälvstrions rambudget och budgetdirektiv.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Budgeten med dess målsättningar och ramar styr förvaltningens verksamhet och dess
prioriteringar
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Ekonomisk bedömning
Rambudget och budgetdirektiv med dess målsättningar, ramar och uppdrag styr
förvaltningens verksamhet och dess prioriteringar som presenteras i förvaltningens
verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktiges
beslutade ramen
2 912 mkr. 2021-09-15 beslutade majoriteten att begära ytterligare 16
mkr av kommunfullmäktige i ökad ram. Samtidigt fick kommundirektören i uppdrag av
majoriteten att upprätta en ny driftsplan i enlighet med uppdraget. Uppdraget bifogas i
handlingarna. Den totala ramen blir då 2 928 mkr för 2022.
Förvaltningen föreslår följande investeringsramar för perioden 2022. För åren 2023 och
framåt fortsätter dialogen i arbetet med rambudget 2023-2026 med utblick.

För närvarande har kommunen en god likviditet. Förvaltningen avser därför att återkomma i
samband med bokslut 2021 med behov av nyupplåning för kommunen och bolagen
avseende 2022 års investeringar.
Förslag till beslut
Förvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive Investerings- och driftsprogram
2022-2025 med utblick och övergripande tidsplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens
budgetskrivelse 2021-09-15.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs
4. Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick mot 2029 inklusive
övergripande tidsplan fastställs
5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad
skattesats.
6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen
godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi
kontraktsskrivning.
7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy,
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp
alternativt förfaller till betalning under 2022.
8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess
2019-2022 upphör att gälla.
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9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och
ledning – Från demokrati till effekt och tillbaka.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål,
samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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1 Förutsättningar
1.1 Inledning
Detta dokument är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget.
Svaret bygger på de förutsättningar som kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i
form av rambudget 2022 samt kommunstyrelsens reviderade budgetdirektiv "Kungälvs trion
2021-2022". Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande
mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder
ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.
Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi
och övergripande arbetsgivarfrågor.
Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och
förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar
Förvaltningens verksamhetsplan. Planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå
de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens
åtagande. Omsätts sedan ytterligare i sektorplaner.

1.1.1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens
verksamhetsplan
Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och
förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som
verksamheten riktar sig till.
Pandemin har varit ett faktum under 2020 och 2021, villkoren för förvaltningen har plötsligt
och radikalt förändrats och det som har följt efter var, och fortfarande är, både omvälvande
och lärorikt. Vi ska reflektera över de förändringar pandemin inneburit.
Det blev snabbt tydligt att det nya coronaviruset innebar mycket allvarliga och omfattande
konsekvenser för samhället och den kommunala verksamheten. Inom kort tid fick all
planering revideras eller i vissa fall stoppas helt under 2020–2021. Samtidigt har många av
våra verksamheter gjort utvecklingskliv som få av oss trodde var möjliga att göra på så kort
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tid. Många verksamheter har ställt om, anpassat sig efter snabba beslut och rekommendationer
med kort framförhållning från regeringen, statliga och regionala myndigheter. Alla lärdomar
vi har samlat på oss under 2020–2021, tillsammans gemensamt och individuellt, behöver vi
både dela med oss och använda oss av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Den ekonomiska
situationen i kommunen väntas bli ansträngd, till stor del på grund av den demografiska
utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre. Kommunens ekonomi påverkas starkt av yttre
faktorer såsom sysselsättning, världsekonomi och ränteläge.
Ökat antal barn, ungdomar och äldre innebär en ökad försörjningskvot. Även en faktor som
att den ökade investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftbudget
påverkar Kungälvs ekonomi. Sammantaget innebär detta att Kungälvs kommun måste
fortsätta skapa resursutrymme bland annat genom nya arbetssätt, digitalisering, effektivisering
och optimering av lokaler för att kunna klara sitt välfärdsuppdrag
Pandemin förutsatte, och förutsätter, en omställning och mobilisering där engagemang hos
medarbetare på alla nivåer, kreativitet och möjligheten att göra direkt nytta var starka
drivkrafter. Stora delar av övrig, viktig verksamhet har fortlöpt trots pandemin. Pandemin har
tydliggjort betydelsen av dialog, samarbete, information och helhetstänk.
Fortsatt kommer en period med stor osäkerhet och framtiden blir mer oförutsägbar både i vår
omvärld och lokalt. Vi behöver beakta covid-19 och dess effekter de kommande åren och ha
planeringsberedskap. Planeringen kommer att hjälpa oss att resonera, värdera, välja fokus och
att göra viktiga vägval för att bli så motståndskraftiga vi kan och så väl förberedda vi förmår,
för både kända och okända utmaningar och möjligheter. I planeringen tar vi sikte på framtiden
med utgångspunkt i nuläget och tidigare resultat och erfarenheter. Utifrån uppdraget arbetar
förvaltningen fram det som ska uppnås på kort och lång sikt, alltid med hänsyn tagen till
budgeterade kostnader. En väl fungerande process ger tydliga prioriteringar, engagerade och
delaktiga medarbetare och involverar fackliga företrädare. Syftet är en verksamhet med
gemensamma mål för vad som behöver förbättras och utvecklas.
Verksamhetsuppföljning görs för att utvärdera verksamheten. Utifrån erfarenheter och
resultat, dras slutsatser som ligger till grund för förbättringar och förändringar. Vid
arbetsplatsträffar (APT) följer chefer och rektorer tillsammans med medarbetare upp
verksamhetsplanen kontinuerligt. Vid uppföljningstillfällena måste cheferna och rektorer ge
medarbetarna möjlighet att analysera och föra en dialog om vilka framgångsfaktorerna har
varit, vilka aktiviteter som verksamheten kan genomföra för att nå mål och prioriterade
områden, samt om verksamheten har prioriterat rätt aktiviteter.
För att vidareutveckla och vara en förvaltning med god arbetsmiljö, bra service och
bemötande behöver vi leda och styra med tillit till medarbetare i verksamheten. Vi behöver då
på ett helt nytt sätt utgå från medarbetarnas, medborgarnas, företagens och organisationers
behov.
Tillit – är ett ledningsverktyg för framtidens offentliga sektor och Kungälvs kommun. Men
vad innebär det? Den innebär värdegrundsarbete, bemötande, service, uppföljning, intern
kontroll, ansvar och organisationsutveckling som kan medföra organisationsförändring samt
fördjupat medarbetarskap och ledarskap.
Tillit är ett av många uttryck för att skapa mer utrymme för de mänskliga aspekterna i dagens
arbetsliv och samhälle. Det handlar om hur vi arbetar, om medarbetarskapet och ledarskapet.
Om kulturen, värderingar och rekryteringar.
Kommunen behöver ta vara på de innovativa idéerna för förbättringar och förändringar hos
alla medarbetare. För detta krävs nya arbetsformer och att skapa en medveten balans mellan
de fem styrdomänerna:
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1-Kultur
2-Ansvar
3-Värderingar
4-Kreativitet
5-Innovation
Genom tillit kan vi skapa redskap och processer som påverkar kultur och värderingar samt
bidrar till innovativt tänkande och till att hantera nutidens komplexitet och snabba rörelse mot
ett hållbart och flexibelt arbetsliv.
Vi vill se tydliga resultat i prioriterade frågor och vi behöver också utveckla nya arbetsformer,
vilket kommer ställa krav på förvaltningen att ställa om och utveckla nya arbetssätt och
lösningar.
Genom att jämföra våra resultat över tid och med andra jämförbara verksamheter med så
kallade GAP-analyser, skapas relevant återkoppling och avstämning för arbetet. Finns det
andra kommuner eller verksamheter som lyckas bättre än vi? Vad har de gjort och vad kan vi
lära av dem?
Alla chefsnivåer (kommundirektör, sektorchef, verksamhetschef, rektor och enhetschef) i
Kungälvs kommun har fullt ledningsansvar tillsammans med medarbetare för verksamhet,
ekonomi och arbetsmiljö inom respektive ansvarsområde.
Verksamhetsplanen handlar om att styra verksamheten för att lyckas fullfölja det uppdrag som
kommunfullmäktige har beslutat om.
Grunden i vår resa är dock densamma som tidigare. Den enda vägen framåt är att alla aktörer i
samhället gör gemensam sak i att hitta nya och välavvägda lösningar för att säkra framtiden.
Tillsammans med medarbetare, invånare, näringslivet och föreningslivet kommer vi i
Kungälvs kommun att testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster
för en hållbar och omtänksam kommun. Om vi lyckas ta vara på kreativiteten och styrkan i så
väl vår förvaltning och våra medarbetare som hos invånare, näringslivet och föreningar, har vi
en bra chans att lösa de kommande utmaningarna vi har framför oss.
Vi går följaktligen en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och
den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det
sträva framåt, uppåt, tillsammans.
Kungälv september 2021
Haleh Lindqvist

1.2 Vision och värdegrund
Kungälvs kommuns vision har tagits fram genom dialog på alla medborgarstämmor, på
ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga program på Mimers
Hus gymnasium, men även näringslivet. Alla partigrupper har haft möjlighet att delta i
framtagandet av underlaget utifrån frågeställningen ”Hur ser det goda livet i Kungälv ut
2040". Dessutom har workshops genomförts med kommunfullmäktiges beredningar och
kommunstyrelsen.
Vi har en vision om framtiden i Kungälv. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för
hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och
besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge
vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och
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kommunens arbete framöver. Kungälvs vision består av följande:
Välfärd och trygghet
Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.
Kunskapskommun och utveckling
Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och
kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.
Upplevelsekommunen
Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap
och livskvalitet.

1.2.1 Värdegrund
Vår vision om kommunens framtid bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvsbor ska ha
möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Kungälv har alla
människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.
Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter. Kungälvs kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar utifrån Agenda
2030. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

1.2.2 Vårt förhållningssätt
Kungälvs kommun ska erbjuda invånare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella
organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en
beredskap att möta morgondagens behov.
Kommunens organisation ska ge goda förutsättningar för invånare, brukare, medborgare,
näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt
ansvarstagande i samhällsutvecklingen.
Kungälvs kommuns organisation ska föra in sociala erfarenheter och analyser i
samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska
dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i
kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.
Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Kompetensförsörjning och
kompetensutveckling ska tillgodose organisationens behov av rätt kompetens hos
medarbetarna med en särskild tyngdpunkt i att säkerställa behovet av kunskap, erfarenhet och
kompetens. Förutsättningarna för kommunikativ styrning, ledning och samverkan ska
förbättras.
Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att
klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och
demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare. Hela förvaltningen och
sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya
arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken
för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.
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1.3 Förvaltningens uppdrag
1.3.1 Utgångspunkter
Kungälvs kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle.
Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs
genom förvaltningen.
Förutsättningar för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens
resultatmål är:






God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera,
utveckla och behålla medarbetare.
Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i
förändring
Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
Initiera och implementera nya digitala arbetssätt i alla sektorer

Medborgar-, medarbetar- och brukarfokus
Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god
tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.





Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare och näringsliv ska tas tillvara
Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete
Ett steg i detta arbete är att se över våra arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge
förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till
nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.
Begreppet ökad kvalitet omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och ökad
nytta för invånarna, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer genom att
erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap
att möta morgondagens behov.
Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamhets- och enhetschefer genomfört en
övergripande inventering av nuvarande organisationen och arbetssätt. En slutsats är att
förutsättningarna för ledning och styrning kan förbättras. Ett steg för att komma till rätta med
detta är samordning av resurserna som ger möjlighet till gemensam syn på, och gemensamt
arbetssätt för, ledning-styrning och ansvar på övergripande sektornivå. Beskrivningar av
chefens roll på enhets-, verksamhets-, sektor- och kommundirektörsnivå har tagits fram under
ledardagar. Arbete pågår med Modell för verksamhetsstyrning - MOVE (se kap 1.4.4).
Arbetet sker parallellt inom de fem styrdomänerna (kultur, ansvar, värderingar, kreativitet och
innovation) vilka har bäring på varandra. Arbetet kopplas ihop med förvaltningens
verksamhetsutveckling samt Kungälvs kommuns arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöarbete,
bland annat Sunt arbetsliv. Det aktiva, verksamhetsnära och löpande HR-arbetet samt arbetet
inom ramen för fokusområdena präglas av värdegrundsfrågor och förhållningssätt samt
förvaltningens värdegrund. Effektivisering av de administrativa stödprocesserna genom bland
annat digitalisering och nya IT-stöd planeras.
9(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

Under 2022 är planen att fortsatt tydliggöra chefers och rektorers uppdrag och förutsättningar
samt roller och ansvar.
Arbetsmiljöutbildningen Sunt arbetsliv inom arbetsmiljöområdet för chefer, rektorer och
skyddsombud kommer att genomföras under 2021-2022. Andra områden som kommer att
belysas är erfarenheter från rehabiliteringsprocessen samt hantering och rapportering av
arbetsskador och tillbud.

1.3.1.1 God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den
service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller
åtaganden.
Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella
målen är uppfyllda, samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av kommunfullmäktige (Dnr KS2019/2033),
beskriver modellen för styrning och uppföljning.

1.3.1.2 Kommunfullmäktiges finansiella mål
Indikator

Beskrivning

4 procent
överskott av
skatteintäkter
och generella
statsbidrag.

Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att
finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna
utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för
att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.

Målvärde
2022

Målvärde
2023

3%

2,4%

19,4%

19,3%

17,7

17,8

Kommunen skall under perioden uppnå ett överskott på 4% av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Driftramar och överskott
för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen
och beslutas för varje budgetår.

2022
2023
2024
2025
Soliditeten ska
öka med minst
1,0 % per år
(Kommunen)

Överskott

KS Driftram

90 mkr
74 mkr
102 mkr
138 mkr

- 2 928 mkr
- 3 027 mkr
- 3 137 mkr
-3 246 mkr

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar
som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.
Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska
långsamt med anledning av att vi amorterar på
ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga
och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten
samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår
egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.

Kommunkoncern
ens soliditet skall
öka (Koncernen)

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av
kommunkoncernens tillgångar som är finansierade med eget
kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital
finansieras med lån.
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Indikator

Beskrivning

Investeringarnas
självfinansierings
-grad skall vara
60 % eller högre

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av
investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna
verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras.
Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter
begränsningar för möjligheterna att investera.

Målvärde
2022

Målvärde
2023

60%

60%

Kungälvs kommun har idag en hög låneskuld och under
ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. En
god självfinansiering av investeringarna är nödvändig för att
begränsa kommunens upplåning.

1.3.2 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter
Förutsättningarna för kommunernas ekonomiska utveckling var ansträngd redan innan
pandemin. Det gäller även Kungälv. Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande
gentemot befolkningen och därmed en högre kostnadsutveckling under flera år framöver.
Andelen barn är hög och nativiteten har under några år legat på en högre nivå än tidigare.
Detta tillsammans med att andelen äldre över 75 år successivt ökar får till följd att
kommunsektorn får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av
kommunernas kostnader, ungefär 80 procent av totalkostnaden. Skatteintäkterna kommer inte
att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet
inte blir tillräckligt många.
Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2022 och flerårsplanen utifrån några
antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.
Förutsättningar för Kungälvs kommun
Vi bedömer att kommunen, trots utmaningar som vi delar med övriga kommunsverige, har en
fortsatt stabil ekonomi. De senaste åren har den ekonomiska utvecklingen i kommunen varit
positiv
Rambudgeten för Kungälv bygger på att kommunen under åren 2022 ska planera och
budgetera för ett resultat som uppgår till minst 3 procent av skatter och statsbidrag enligt
senast kända prognos. Detta för att bevara Kungälvs kommuns goda ekonomiska ställning och
för att kunna möta kommunens investeringsbehov.
Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.
Investeringsutrymmet 2022-2025, med utblick 2026-2029
Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och
utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande
generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och
ekologiskt.

1.3.3 Utmaningar 2021-2022
Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den
kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva
framåt och uppåt tillsammans.
Covid-19 har påverkat kommunens verksamheter på kort och lång sikt. För att möta detta
utvecklar förvaltningen ett analysramverk för förvaltningens strategiska frågeställningar.
Analysen utvecklas sedan i samtliga chefsled.
Ekonomi
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I den kommande perioden stagnerar skatteintäktsökningarna och är lägre än
verksamhetsbehovet, kommunens beroende av exploateringsintäkter i resultatet, en bestående
långtidsarbetslöshet och utvecklingen av verksamhetskostnaderna efter pandemin
Andelen unga och äldre blir allt fler
Fler barn och äldre kräver fler/större skolor och äldreboenden.
Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det svårt
med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare
och ökade kostnader.
En växande kommun
Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar tar längre tid än tillväxttakten
(volymförändringen).
Invånare och företag kräver högre tillgänglighet på den kommunala servicen. Hur
påverkar utmaningen/möjligheten?
Kraven på snabbare handläggning och kommunikation kan leda till att vi måste investera i ny
teknik och nya kompetenser. Kraven kommer att öka och därmed kommer initialt även
investeringskostnaderna att öka.
En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan
innebära förändringar i kompetenser och personalvolym.
Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja
kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.
Kunskap – en nyckeltillgång
Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och
personalkostnader.
Ökad robusthet och säkerhetstänk
Extrema händelser där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom pandemin, skred,
stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från
de olika professionerna.
Stabens utmaningar














Digital biståndsprocess, E-tjänsteplattform, robotisering tillsammans med
Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast 2023. FVIM
(Framtidens vårdinformation).
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling och fortbildning
Minska sjukfrånvaro
Rätt till heltid möjlighet till deltid
Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv
Löneprocessen
Revidering av samverkansavtalet tillsammans med fackliga organisationer
Utveckla ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning
Nytt intranät
Se över grafiska profilen
Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm
Arbeta med trygghet och brottsförebyggande
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Sektor Bildning och Lärandes utmaningar











Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan
Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år
Elevernas upplevelse av trygghet ska öka
Barnantal och lokalkapacitet
Gymnasiets framtida inriktning
Distansundervisning
APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
Digitaliseringsprocessen
Kompetensförsörjning
Heltidsresan

Sektor Trygghet och stöds utmaningar








Köpt vård och boende (vuxna/barn)
Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter
Boende (till exempel särskilda boenden och LSS-boenden)
Lokalisering
Minska sjukfrånvaro
Digitalisering
Heltidsresan

Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar








Kontinuitetshantering (kris & säkerhet)
Minska specialkoster och öka de klimatsmarta måltiderna
Fastighetsunderhållet
Arbeta om internhyressystemet
Nödvändiga åtgärder på fritidsanläggningarna.
Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar
Heltidsresan

1.4 Ledning, styrning, uppföljning och utveckling
Kungälvs kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög
kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en
roll och ansvar i arbetet med att utveckla Kungälv och Västra Götalandsregionen i samverkan
med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt,
ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god
ledning och styrning av verksamheten.
Processen för ledning, styrning, roller och ansvar och uppföljning ska stödja verksamheternas
arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.
Framgång i en organisation är starkt kopplat till möjligheten att tillmötesgå
kommuninvånarnas och brukarnas behov och förväntningar. Samtidigt ställer ekonomiska
förutsättningar krav på effektivitet. Omvärldens och medborgarens krav förändras ständigt
och allt snabbare, vilket skapar behov av ett mer effektivt och utvecklande arbetssätt.
Prioriterat är att så långt som möjligt undvika neddragningar av personella resurser. Istället
föreslås primärt fokus på att minska suboptimering och utveckla nya arbetsformer och bilda
nya konstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska
förvaltningens kostnader och öka effektivitet krävs förändrade arbetssätt och nytt sätt att tänka
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och arbeta. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar
utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har ägarskapet i
verksamhetsstyrningen och att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.
Alla chefsnivåer i Kungälvs kommun har fullt ledningsansvar. Ett fullt ledningsansvar innebär
att varje chef, inom sitt ansvarsområde, är ansvarig för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och
personal. Alla chefsnivåer i Kungälvs kommun har ansvar att ha kunskap om, bära och
förmedla kommunens vision, mål och budget och medarbetar- och ledarpolicy.

1.4.1 Ansvar och roller
Chefsansvar i Kungälvs kommun - Verksamhetsansvar
Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program,
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.
Ekonomiansvar
Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot
uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innefattar att följa ekonomiska regelverk och
anvisningar.
Personalansvar
Varje chefs är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och
arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och
ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar
mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innebär att följa lagstiftning,
samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

1.4.1.1 Chef och ledning inom ramen för verksamhetsplanen
Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts för att beskriva chefens roll och
uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare rollfördelning
leder till effektivare enskilt arbete och effektivare samarbete.
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Alla chefsnivåer verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program,
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.
Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens
verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt
levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.
Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:





Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevaka
inom styrning och verksamhetsutveckling
Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens
verksamhetsdialoger
Stödja och coacha i deras nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

Medarbetaren ansvarar för att





Engagera sig i arbetet med verksamhetsplanen
Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens
uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i
en medarbetarplan.
Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna

Stödfunktioners (ekonomi, HR och administration) ansvar
Kommunens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av
tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna
integrerade i verksamheten och delaktiga verksamhetens uppdrag att skapa goda
serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge
chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från
deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.
Kvalitetsutvecklare
Kvalitets utvecklare stödjer sektorchefen i arbetet med att planera och följa upp politikens mål
och ekonomi utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar. I rollen ingår att:








Stödja och samordna arbetet med sektorns nulägeskarta
Stödja och samordna arbetet med att ta fram inriktning och målförslag till mål och
ekonomi
Stödja och samordna arbetet med att ta fram nyckeltal för uppdrag och inriktning
Stödja och samordna arbetet med att följa upp uppdrag, inriktning och mål, både i
dialog och i delårs- och årsbokslut
Ansvara för att klarmarkera mål och ekonomi-ärenden i Stratsys enligt årshjulet
Utbilda nya medarbetare i styrmodell och årshjulet för mål och ekonomi
Kvalitets utvecklare stödjer cheferna/ rektorerna på förvaltningen i deras
verksamhetsstyrning.

1.4.2 Sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé
Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning har förvaltningen utfört arbete under 2020
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med att förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé.
Grunduppdrag besvarar frågan vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning
påverkar verksamheten?
I sektorernas och stabens grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga
styrdokument, målgrupper, politiska vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten.
Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.
Verksamhetsidén är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper
verksamheten riktar sig mot. I sektorplanerna redovisas hela grunduppdraget.

1.4.2.1 Bildning och lärande
1.4.2.1.1

Verksamhetsidé

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att
"Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla
vårt sätt att arbeta.







Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska
reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”.
Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och
kreativa.
Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en
utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.
Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant
information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn
och elever.
Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där
initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet.
Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas
kompetens och förmåga.

1.4.2.2 Trygghet och stöd
1.4.2.2.1

Verksamhetsidé

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är
bäst för barnet vara avgörande.
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1.4.2.3 Samhälle och utveckling
1.4.2.3.1

Verksamhetsidé

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger
en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet,
hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter
genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också
förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.
Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den
fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och
kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen.
Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet.

1.4.3 Stabens verksamhetsidé
1.4.3.1 Verksamhetsidé
Vi skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag. Vi stärker vår
organisation med stöd och rådgivning inom våra kompetenser. Vi driver och utvecklar våra
processer så att kommunens verksamheter kan ge medborgaren, näringslivet och
organisationer den service som de har rätt till.
Staben stödjer också våra förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar,
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

1.4.4 Modell för verksamhetsstyrning - Move
Arbetet påbörjades 2019 då förvaltningens chefer tog fram beskrivningar av chefernas roll
och uppgifter, dels enskilt dels i relation till de andra chefsleden. Syftet är att tydligare
rollfördelning leder till effektivare enskilt arbete och effektivare samarbete.
Under 2020 har samtliga chefer utbildats i Kungälv kommuns Modell för
verksamhetsstyrning - Move. Modellen bygger på tillitsbaserad styrning med den definition
och beskrivning som regeringens tillitsdelegation har tagit fram.
”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger
på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.
Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell
styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."
Utgångspunkten i Move är den enskilda enhetens behov av styrning och chefens roll i
styrningen.
Inför 2022 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin
verksamhetsplan för den eller de verksamheter hen är ansvarig för. Planen görs enligt en
gemensam struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet.
Grunduppdrag - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar
verksamheten
Viktigaste kvalitetsfaktorer - Beskriver kännetecken för bra kvalitet i vårt grunduppdrag
Fokusområden - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver
verksamheten utveckla och förbättra
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Budget - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa
grunduppdraget.

Modellen skapar förutsättningar för horisontell styrning på respektive nivå - enhet,
verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och
dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten - vertikal
styrning.

Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själva har befogenhet
och ansvar för att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat
baserat på det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och
kommunala styrningen).
Styrningen kvalitetssäkras genom dialog vilket innebär kontinuerliga, systematiska och
strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt
kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.
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1.5 Uppföljning och analys
I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är
nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt
med fyra analysmodeller.
1.
2.
3.
4.

Finansiellt resultat
Kapacitet
Riskförhållande
Kontroll

Finansiellt resultat
Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl
månadsvis som årligen över investeringar vad gäller deras utveckling och finansiering.
Nyckeltal som redovisas är:



Periodens resultat och prognostiserat resultat
Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

Kapacitet
Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare
kommunen kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för konjunkturnedgångar.
Nyckeltal som redovisas här är:


Långfristiga skulder

Riskförhållande
Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem
på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att
kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.
Nyckeltalen som redovisas:


Finansiell risk

Kontroll
Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.
Nyckeltal som redovisas:


Avstämning av balanskravet

Uppföljningen redovisas i samband i tertialrapporterna samt i finansiell rapport.

19(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

1.5.1 Plan för uppföljning
Uppföljning

Tidplan

Styrelse

Förvaltningsplan

Delårsrapport 1 (prognos helår)
efter april Delårsbokslut 2 efter
augusti, Årsbokslut, efter
december

Kommunstyrelse samt
kommunfullmäktige

Finansiell rapport

Ingår i delårsrapporter och
årsbokslut

Kommunstyrelse samt
kommunfullmäktige

Rapportering, månadsvis

Prognos mars och oktober –
endast ekonomi,
befolkningsprognos, arbetslöshet,
försörjningsstöd samt personal
(sjuktal, frisktal, omsättning, antal
arbetade timmar jmf med antal
invånare)

Kommunstyrelsen Mars och
oktober till kommunfullmäktige

Uppföljning av politiska beslut

I samband med delårsrapporter
och årsbokslut

Kommunstyrelsen

Yrkesdialog

Planering under vintern.
Genomförande av dialog under
våren

Representanter för
kommunfullmäktige, beredningar,
Kommunstyrelsen, utskott,
nämnder, och bolagsstyrelser

Energiplan

Årsrapport

Berörda utskott

VA-verksamheten

Delårsrapport 1 och 2 samt
årsrapport

Utskott och kommunstyrelse

Intern kontrollrapport

December

Samtliga myndighetsnämnder och
kommunstyrelsen

Prövning om den verksamhet ett
kommunalt bolag bedrivit under
året varit förenlig med det
kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

I samband med Bokslut

Kommunens bolag samt
kommunstyrelsen

1.5.2 GAP-analys
Ett analysarbete påbörjades 2019 med utgångspunkt att jämföra Kungälvs kommuns
verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera
möjliga förbättringspotentialer.
Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan Kungälvs kommun och
jämförelsekommunerna.
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningssystemet och är avvikelse i procent mellan
nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt.
Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året.
Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste
strukturvariablerna som ingår i utjämningssystemets kostnadsutjämning.
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt
skatteutjämningssystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa:
Kolada.
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Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-1,8

-1,1

0,2

2,3

6,3

5,6

4,3

4,9

8,2

7,5

Alingsås

1,0

0,2

2,2

3,1

3,7

2,2

3,2

4,0

4,3

3,0

Härryda

-1,5

2,5

4,4

0,7

-2,9

-2,8

-2,7

-2,0

-0,8

-5,1

0,0

0,7

0,8

3,1

4,6

3,7

3,3

5,0

5,4

5,0

Kungälv

-3,2

-3,5

0,6

1,6

1,7

0,9

0,9

1,0

3,7

4,1

Lerum

-5,8

-3,2

-1,9

0,3

2,6

1,0

2,3

2,8

3,6

3,4

Stenungsund

-0,4

4,7

3,8

4,9

7,9

1,8

-0,9

0,2

1,0

2,6

1,7

1,5

3,1

2,9

1,9

2,0

2,0

2,1

3,8

3,3

Ale

Kungsbacka

Alla kommuner (ovägt medel)

Kungälv kostnader totalt (exklusive LSS) är bättre (3,2%) än det framräknade standardvärdet
2020. Utvecklingen över tid är positiv även om 2019 var något bättre. Nettokostnad i Kungälv
var 2020 2 662 Mkr. 3,2% motsvarar en positiv avvikelse om 85 Mkr.
Kostnad per invånare/brukare
Ur Kolada har hämtats kostnadsuppgifter för Kungälv och ett antal liknade kommuner.
Genom att jämföra kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte
strukturella skillnader mellan kommunerna med.
Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv
2020

2019

2018

2017

2016

2015

Ale

55 179

55 079

53 924

53 715

52 008

50 860

Härryda

54 864

56 973

55 501

53 427

49 886

48 956

Kungsbacka

57 231

57 884

55 129

54 359

53 531

51 754

Kungälv

55 214

53 811

54 871

54 112

52 753

50 488

Lerum

55 591

55 440

54 277

54 409

50 866

49 894

Stenungsund

56 146

57 025

56 084

53 891

53 478

49 562

Liknande kommuner, övergripande,
Kungälv, 2019

54 280

53 310

51 697

50 392

48 803

47 064

Kungälvs ökar nettokostnaden per invånare mellan 2020 och 2019
Tabellen visar att Kungälv ökar kostnaden per invånare mellan 2020 och 2019. Övriga
jämförelsekommuner minskar eller har oförändrad kostnad per invånare. Kungälv är något
dyrare än gruppen "Liknade kommuner" och skillnaden ökar jämfört med 2019. Över en femårsperiod är Kungälvs ökning av nettokostnad per invånare lägre än de flesta
jämförelsekommunerna. Samtidig har kommunen vuxit mycket under samma period vilket
visar på en god kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.
Förvaltningens utmaningar
Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver ständig utveckling
och utvärdering. Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt
kvalitet och hushållning. Arbete måste göras på verksamhets- och enhetsnivå.

1.5.3 Anställda i förhållande till invånare
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Personalkostnaden är också den största
kostnaden. Det är därför av största vikt att attrahera kompetent personal, sörja för god
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arbetsmiljö och skapa effektiva arbetsprocesser.

Figurförklaring: Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av
via höger axel. Personalsiffror redovisas per 1/11.
Kommentar: Bilden visar att ökningstakten för antalet anställda och årsarbetare har varit
högre än ökningen av antalet invånare i kommunen under perioden 2013-2017. Under 2018
har trenden brutits, antalet anställda och årsarbetare minskar eller ökar något samtidigt som
antalet invånare fortsätter att öka.
Att antalet årsarbetare ökar något samtidigt som antalet anställd är oförändrat 2019-2020 är ett
tecken på att andelen heltider ökar.

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå
vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt
vill fokusera på under de kommande åren beskriver vi ur tre perspektiv för att vara attraktiv
att vara anställd i Kungälv. Den innehåller tre kommungemensamma fokusområden:
1. Kommunen som möjliggörare
2. Förutsättningar för utveckling, fortbildning och kompetensutveckling
3. Digital mognad
Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna
att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs både viljan och
förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt
medarbetarskap och ledarskap.
Stolta medarbetare som gör skillnad
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Vi vill att varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och känna stolthet
för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens
utmaningar. Målet är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god
arbetsmiljö.
Kommunens medarbetare gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och
bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och
dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv
som arbetsgivare och kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster
vara norm. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras.
Deltid ska vara en möjlighet.
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
I Kungälvs kommun uppmuntrar vi våra medarbetare att hela tiden lära, utvecklas och tänka
nytt. Vi arbetar därför med att skapa struktur och kultur som möjliggör för olika former av
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina medarbetares
utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.
Det finns mycket som bekräftar att Kungälvs kommun är en attraktiv arbetsgivare. Vi vet att
det är positivt att ha en anställning i Kungälvs kommun i sitt CV, det är meriterande.
Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap
Det finns en önskan om en strukturerad yrkesdialog i kommunen från organisationens olika
delar bland anställda och förtroendevalda. Syftet med yrkesdialogen är att få kunskap och
förfina slutsatser utifrån ett verksamhets och medarbetarperspektiv för framtida uppdrag.
Det handlar om att ha en kommunikation och dialog som skapar förutsättning för
medarbetaren att förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra
rätt saker. Det handlar också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren
(politiken) fungerar för att det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat.
Likaså är det viktigt med en bra dialog mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra
medborgare) och våra medborgare för att dels få en förståelse och transparens kring de
prioriteringar som görs men också för att få synpunkter på kommunens service och därmed
kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och dialog ska ses som en aktivitet som ska
ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och uppföljningsarbetet

1.5.5 Kommunens resurser – dess medarbetare
Medarbetarnas insatser är av största vikt för att nå organisationens mål och visioner.
Medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar är avgörande för kvalitet i kommunens
verksamheter. Medarbetare som har meningsfulla arbetsuppgifter, tydliga mål, bra ledarskap,
goda arbetsmiljöförhållanden och möjligheter att påverka och utvecklas i sitt uppdrag har
förutsättningar att känna stolthet, engagemang och motivation i sitt arbete. Det ger i sin tur
goda möjligheter att uppnå verksamhetsmålen och erbjuda kvalitativa tjänster till
medborgarna.
Det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun och vi behöver jobba aktivt med
alla delar i kompetensförsörjningsprocessen; behålla, fortbilda, utveckla attrahera och
rekrytera nya talanger. Det är också viktig att arbeta med andra personalstrategiska frågor som
ledarskap, bemanning, lönesättning, arbetsmiljö och jämställdhet som också har stor betydelse
för fortbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjningen och upplevelsen av
kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Kungälvs kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer
23(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

och både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av
kommunala tjänster inom framförallt vård och omsorg, förskola och skola ökar. Detta,
tillsammans med relativt stora pensionsavgångar, gör att behoven av rekrytering och att arbeta
aktivt med kompetensförsörjning ökar. En förutsättning för att lyckas med
kompetensförsörjnings utmaningen är att alla kommunens verksamheter tar ansvar och förmår
tänka nytt och ifrågasätta invanda arbetssätt, roller, uppdrag, kompetenskrav, organisationsoch samarbetsformer med mera.
Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med
kompetensförsörjning
Det innebär att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att
fortlöpande planera, genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra
kompetensförsörjningen. En övergripande strategi för kompetensförsörjning ska tas fram och
ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både med att påverka storleken på
behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig kompetens.
Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav
på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd
och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares
kompetens ska tas tillvara och nyttjas på bästa sätt för dem vi är till för.
I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på
arbetsplatser och i ledningsgrupper, hur kompetensen kan användas rätt, arbetsuppgifter och
uppdrag fördelas, organiseras och utgöra underlag för att rekrytera kompetens till
organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig
kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och
utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.
Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om mer än lön, men att ha lönenivåer som säkrar att
vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att använda lönen som styrmedel
genom att premiera goda prestationer som bidrar till verksamhetens mål och utveckling är en
del i att säkra kompetensförsörjningen. Den gemensamma kompetensstyrningsmodellen som
tydliggör kopplingen mellan vad medarbetaren åstadkommer och verksamhetens mål och
uppdrag utgör grunden för kvalitet i kompetensutveckling och den individuella
lönesättningen. På övergripande nivå behöver vi utveckla arbetet med lönebildning och med
kommunens önskade lönestruktur.
Varje år genomförs lönekartläggning utifrån vårt arbetsvärderingssystem som syftar till att
eliminera osakliga löneskillnader inom en tre-årsperiod. I budgeten för 2021–2022 kommer
det avsättas särskilda medel för detta.
Kungälvs kommun ska erbjuda ledarutveckling som ger chefer goda förutsättningar för
sitt uppdrag
Ett program för ledarutveckling som utgår ifrån kommunens Modell för verksamhetsstyrning
- MOVE och anpassas till chefsuppdragen på respektive nivå ska tas fram. Introduktionen av
nya chefer ska stärkas. Antalet underställda medarbetare ska möjliggöra för chefer att skapa
förutsättningar för engagemang och god arbetsmiljö men ska samtidigt spegla verksamhetens
behov och förutsättningar på ett balanserat sätt.
Enhetschefens/rektorns uppdrag är främst att leda och skapa förutsättning för medarbetare att
utföra sina uppdrag genom att tydliggöra förväntningar, löpande följa medarbetarnas arbete
samt ge återkoppling på utförande och resultat. Ett medarbetarskap med mer av eget
handlingsutrymme, ansvarstagande och delaktighet förutsätter ett ledarskap och en styrning
24(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

som baseras på tillit och förtroendefull kommunikation. Verksamhetscheferna behöver
utveckla förmågan till innovation och förnyelse. Ett gemensamt ansvarstagande och
samarbete över organisationsgränserna är nödvändigt för att klara de utmaningar som
kommunen står inför.
Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor
Andelen timavlönade anställda ska minska till förmån för fler månadsavlönade och
tillsvidareanställningar, timanställning ska enbart vara aktuellt i samband med korta vikariat.
Fler tillsvidareanställningar bidrar till en ökad kvalitet och kontinuitet i kommunens
verksamheter. Heltidsanställningar ska vara en rättighet och deltidsanställningar en möjlighet.
I samband med ökade behov av förändring och kompetensväxling ska det finnas ett aktivt
arbete med omställning som tillvaratar kompetens, värnar individernas anställningstrygghet
och bidrar till kommunens behov av kompetensförsörjning.
Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser
Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden,
föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka
jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i
organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för
samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke
diskriminerande arbetsvillkor.
Lokalförsörjningsplan
Ett växande Kungälv ställer krav på en ökad medvetenhet och strävan mot en hållbar
utveckling inom kommunens lokalförsörjning. Ökade och förändrade lokalbehov måste inte
bara mötas med en professionell planeringsprocess utan även inriktas mot miljömässigt goda,
sunda och långsiktigt hållbara byggnader såväl vid nybyggnation som vid renovering och
anpassning av befintliga lokaler.
Sektorernas lokalförsörjningsplaner ska under året synkroniseras i en kommungemensam
lokalförsörjningsplan. Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras
med de övergripande lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens
investeringsprogram behöver även fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre
underlag för prioriteringar och kommunövergripande överväganden över helheten.
Fortsatt digital satsning för nya sätt att utveckla välfärden och den kommunala servicen
Kungälvs kommun ska nyttja möjligheterna som digitaliseringen kan ge. Kungälvs kommun
ska medverka till en ökad samverkan såväl regionalt som lokalt för att skapa en modern eförvaltning som förenklar, förnyar och förbättrar tjänster för medborgare, organisationer och
näringsliv.
En förutsättning för en utveckling mot en framtida e-förvaltning är att verksamheter utvecklas
med nya arbetssätt. Att organisation, processer och teknik utvecklas tillsammans med och
nära medborgarna och näringslivet. Detta kräver också en mycket mogen
informationshantering och ett aktivt deltagande från kommunens alla verksamheter på
kommunens utvecklingsresa mot e-samhället.




Kungälvs kommun ska verka för fortsatt fiberutbyggnad inom hela kommunens
geografiska område. Det kan ske i egen regi genom det kommunala bolaget Stadsnät
eller i samarbete med andra aktörer.
Kungälvs kommun ska driva på arbetet inom öppna data.
Kungälvs kommun ska verka för att medborgare, företag och organisationer bara ska
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behöva lämna information en gång i sin kontakt med kommunen.
Arbetet med att erbjuda företagen nya innovativa tjänster i deras kontakter med
Kungälvs kommun ska fortsätta som en del av kommunens näringslivsarbete

1.5.6 Arbetsmiljö
Förvaltningsledningens arbetsmiljömål 2022
Arbetsmiljön i Kungälvs kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:



En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar
möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra
uppdrag.

Uppdraget till respektive enhet ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla
åtgärder till dessa. Detta kan arbetas genom Kungälvs kommuns modell för
verksamhetsstyrning (MOVE) som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning.
Arbetsmiljö - ett ständigt pågående förbättringsarbete
Kungälvs kommun ska ha en arbetsmiljö som är hållbar för alla medarbetare. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas
och utvecklas. Alla chefsnivåer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna
bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer och medarbetare behöver
ha en god kunskap om de arbetsmiljörisker som finns i den egna verksamheten för att så långt
som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa.
Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud,
medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga och påverka den egna arbetsmiljön. De forum
som finns inom samverkanssystemet; skyddskommittéer, arbetsmiljögrupper och
arbetsplatsträffar är viktiga arenor för detta.
Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att arbetsgivare, fackliga
organisationer, medarbetare och skyddsombud tillsammans kan arbeta för en väl fungerade
och bra arbetsmiljö. En god kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är
därför av största vikt för att möjliggöra en god samverkan. Skyddsombuden spelar en viktig
roll i arbetsmiljöarbetet och ska ges förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag. Under 2020 har
projektet Sund arbetsliv genomförts. Det kommer att fortsätt under 2021.
Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälvs kommun! Vår arbetsmiljö ska
präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt. I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt
arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt. Bra arbetsmiljö är förutsättning för att skapa god
kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälvs
kommun.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa och förebygga ohälsa
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att kontinuerligt undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt
pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.


Chefer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet
undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att
drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att
uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående
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informera chefer om riskerna.
Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med
medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska
sättas inom alla OSA-områden såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och
kränkande särbehandling.
För att fler medarbetare ska få förutsättningar att kunna involveras i arbetsmiljöarbetet
och arbetsplatskulturen kommer olika verktyg och metoder att tas fram som ska
användas på APT.
Chefer och medarbetare registrerar arbetsskador, tillbud samt riskobservationer i det
kommungemensamma arbetsskaderegistret. Åtgärder ska vidtas omgående om det är
praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en
skriftlig handlingsplan.
Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter så Årshjulet
kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med
uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.
Nya chefer får utbildning i olika evidensbaserade ledarskapsteorier om hälsa och
ohälsa och på så sätt får verktyg och metoder för att sedan kunna använda dem i sina
arbetsgrupper så att det sprids till medarbetare.
Medarbetares utvecklingssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och
verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till
hälsofrämjande arbete.
Utbildning kommer att fortsätta för alla chefer och skyddsombud i Sunt arbetslivs
arbetsmiljöutbildning och för chefer utbildning i tillitsbaserat ledarskap (MOVE) för
att skapa en gemensam struktur, metod och arbetsplatskultur inom Kungälvs kommun.
Vi ser en möjlighet att så småningom integrera flera olika projekt med varandra för att
skapa tydlighet för vad Kungälvs kommun står för.

Åtgärder
Arbetsmiljöarbetets organisation ska vara tydlig och klar för alla medarbetare. Inom varje
verksamhet ska finnas en skriftlig uppgiftsfördelning som klargör vilka uppgifter chefer,
rektorer och övriga medarbetare har för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Lagar,
tillämpliga föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för
alla medarbetare.
Samverkan
Arbetsgivaren och fackliga organisationer verkar gemensamt för att skapa förutsättningar för
ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för alla
medarbetare. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid
arbetsplatsträffar (APT) och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra
samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.
I Kungälvs kommuns värderingar står det att vi ska arbeta med KASAM, känsla av
sammanhang
Vi ska orka arbeta under lång tid av våra liv. För att klara det måste arbetslivet vara hållbart.
Vad som upplevs som ett hållbart arbetsliv är individuellt, men att främja hälsa kan förebygga
ohälsa. Ett sätt är att arbete med medarbetares känsla av sammanhang. Vilket också kan
översättas som jag vet, jag vill, jag kan!
Jag vet handlar om att vad som förväntas av mig i min yrkesroll är tydligt tex genom att
arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en
väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.
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Jag vill handlar om varje medarbetares inre motivation och se mening med uppdraget. Att
man vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge av sina kunskaper och kompetens och
att de tas tillvara. Ett sätt att arbete med detta är att få möjlighet att påverka sin
arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter.
Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.
Jag kan handlar om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla
av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion,
kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

1.5.7 Social hållbarhet
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället,
näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår
kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs
kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap.
Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan,
äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets
mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027.
Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska
mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA
och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens
befintliga resurser och pågående insatser.
Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns
uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport.
Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social
översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv.

1.5.8 Agenda 2030
Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska
kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara
med och ingen ska lämnas utanför.
Hur kan Kungälvs kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till
konkret handling och förändring i verksamheten? Arbete med en plan för förvaltningens
arbete 2022 pågår.






Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i
samband med årsbokslut
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1.5.9 Internkontroll
Förvaltningen har ett politiskt uppdrag att Involvera chefer och medarbetare i det interna
kontrollarbetet. Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt. Det är viktigt att kunskap om
intern kontroll finns i hela organisationen, inte bara i ledningen.
Intern kontroll är ett verktyg för styrning och ledning av verksamheter på alla nivåer. En
kultur där kunskap finns om processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans
med väl fungerande kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god
kontrollmiljö. Intern kontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att
balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll.
Arbetet sker systematiskt. En plan för intern kontroll upprättas årligen. Genom att utföra
riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.
Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors verksamhetsområden samt
ekonomi, HR dokument- och ärendehantering, samt andra övergripande processerna.
Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av
myndighetsnämndernas ansvar.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka
kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning
innebär att förslag på åtgärder tas fram för att för att minska risken eller avvikelsen
(åtgärdsplan).
För 2022 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi,
HR, dokument och ärendehantering, upphandling, it samt verksamhetsspecifika processer.
Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: delegationsbeslut, patientsäkerhet,
trygghet och säkerhet, anställningar, byggande, fastighetsförvaltning, upphandling och
bisysslor.
Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2022, med förslag till
eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2023.
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2 Resultatmål och indikatorer samt koppling till strategiska mål
2.1 Sammanställning av KF och KS mål
Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål

Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Strategiska förutsättningar

2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning
ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljö

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
förberedda att börja grundskola
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv

Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt
och aktivt kulturliv

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat
förtroende för kommunen

9. Förbättrat näringslivsklimat
10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

En ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som
vill reducera klimatutsläppen

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
13. Ökad kollektiv jobbpendling
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare
år

Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning,
arbete och sysselsättning för de som står längst från
arbetsmarknaden

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet
15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

2.2 Strategiska förutsättningar
Förtydligande
Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska
förutsättningar vilken består av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare (human kapital) och
processer. Dessa tre är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan huruvida vi
lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång begränsning, inriktning
och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas
att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och reglementen.

31(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
Tolkning
Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur,
möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och
erfarenhet
Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andel timanställda i förvaltningen, arbetade timmar
Tid som utförs av timanställda i förhållande till totalt arbetad tid.
Målsättningen är att andelen ska minska.

9,6%

8%

6,9%

Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension
Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till
medeltalet anställda under beräkningsperioden (året), hela förvaltningen.
Mätningen görs i rullande tolvmånadersperioder.

7,5%

9,5%

9%

Antal sökande per utannonserad tjänst
Antal ansökningar delat på antalet utannonserade annonser under perioden.

27,4

32

32

Frisknärvaro
Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden.

39,5%

53%

54,5%

Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26
Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre
Nuvärde 2020 49,6 %

50,3%

50%

50%

Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35
Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35
Nuvärde 2020: 29,9 %

36,5%

30%

31%

Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35
Andel chefer som mer än 35 medarbetare
Nuvärde 2020: 20,4%

13,1%

20%

19%

Indikator

2.2.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner
Tolkning
Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende
verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom
kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och
inom lagarnas gränser.
Indikator
Kommunranking - Kvalitet ”Här är det bäst att leva”
Tidningen Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större
kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i nio olika
huvudkategorier: Demografisk utveckling, Arbetsmarknad och inkomster,
Bostadsmarknad, Kommunal ekonomi, Brottslighet och säkerhet, Fritid,
kultur och nöje, Demokrati, jämställdhet och socialt kapital, Utbildning samt
Miljö.
Resultaten inom var och en av de 75 listorna har relaterats till kommunernas
genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

21

30

30

-3,2%

0%

0%
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Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Nettokostnad per invånare
Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067)
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga
löpande verksamheter, både egentlig verksamhet (huvudsakligen
skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad),
dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av
kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner,
arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda
pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB.

55 214

56 000

57 000

Antal årsanställd per 1000 invånare
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N00098)
Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Antalet årsarbetare räknas
fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade
och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många
anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden
för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till
heltidsanställningar. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag
ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

75,62

73

72

Måluppfyllnad övriga resultatmål visar minst 50 procent grönt
Mäter hur stor andel av KS resultatmål som bedöms vara uppfyllda. Enligt
Kungälvs kommuns definition av God ekonomisk hushållning ska minst 50 %
av verksamhetsmålen vara uppnådda.

50%

50%

50%

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Privat och företag)
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn
mäter både företag och privatpersoners upplevda service. Ny indikator för
2022. Historik hämtad från Insikt. Resultat över 70= mer än godkänt.

72

70

70

Indikator
standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola,
gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig
regi.
Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse från den kostnadsnivå som
kommunen beräknas ha enligt skatteutjämningssystemet. Ett utfall över 0
procent innebär högre kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär lägre
kostnader än förväntat. Källa: SCB och SKL.

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Invånare totalt, antal (N01951)

2.3 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Förtydligande
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det
handlar bl.a. om elevhälsa, legitimerade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m.
Det handlar också om ledning och styrning av verksamheten, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

2.3.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk
miljö
Tolkning
Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att
förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn
och elever känner sig trygga och utvecklas
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Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Elevenkät åk 2: "Jag är trygg i skolan", andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat
”Stämmer helt och hållet” och ”Stämmer delvis” på frågan.

93%

95%

95%

Elevenkät åk 5: "Jag är trygg i skolan, andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

86%

89%

91%

Elevenkät åk 9: "Jag känner mig trygg i skolan", andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

83%

81%

83%

Elevenkät GY2: "Jag känner mig trygg i skolan"
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

86%

89%

91%

Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever
att mitt barn känner sig tryggt?", andel positiva svar
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg genomförs en
gång om året i samarbete med GR.
Indikator visar hur stor andel av vårdnadshavarna i förskola och pedagogisk
omsorg som ställer sig positiva på frågan om de upplever att deras barn
känner sig tryggt.

93%

93%

95%

Upplevd trygghet på KultLab, andel (%) positiva svar
Keks trygghetsenkät

86%

91%

91%

Indikator

2.3.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att
börja grundskola
Tolkning
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar.
Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten på frågan: mitt barn ges
möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och
respektera varandra.
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare på kommunala förskolor i Kungälv
som angivit positiva svar på frågan: mitt barn ges möjlighet att bearbeta
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
Positiva svar är de som svarat "Instämmer helt" och "Instämmer".

79%

79%

Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten: Förskolan uppmuntrar mitt
barn att uttrycka sina tankar och åsikter.
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare till barn på förskolor i Kungälvs
kommun som angivit positiva svar på frågan "Förskolan uppmuntrar mitt
barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Positiva svar är de som svarat

81%

81%

Indikator

Utfall
2020
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Indikator

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

88%

88%

"Instämmer helt" och "Instämmer".
Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten: Förskolan stimulerar
barnens samspel i grupp
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare till barn på förskola i Kungälvs
kommun som angivit positiva svar på frågan "Förskolan stimulerar barnens
samspel i grupp. Positiva svar är de som svarat "Inställer helt" och
"Instämmer".

2.3.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges
lägsta arbetslöshet
Tolkning
Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av
behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i
arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer
som står lång från arbetsmarknaden.
Indikator
Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och
gymnasial kommunal vuxenutbildning
Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser, det vill säga exklusive
kursavbrott. En elev kan läsa flera kurser och indikatorn visar alltså inte
andel elever, utan andel kurser.

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

90,8%

90%

92%

Yrkesutbildning GR elever folkbokförda i Kungälv, i arbete innan och efter
studier, procentuell (%) skillnad
Indikator bygger på enkätuppföljning av elever folkbokförda i Kungälv som
genomgått YRK-utbildning inom GR. Indikatorn visar den procentuella
skillnaden mellan elever i arbete före och efter studier. Ett nollresultat
betyder att lika många är i arbete efter som före, ett minusresultat betyder att
färre är i arbete efter studier än före och ett plusresultat visar att fler är i
arbete efter jämfört med före studier.
Enkäten planeras att genomföras första gången under 2022.

50%

Grund- gymnasial och SFI, i sysselsättning före och efter studier, procentuell
(%) skillnad
Indikator bygger på enkätuppföljning av elever som läst kurser i grundgymnasial och SFI i Kungälv. Indikatorn visar den procentuella skillnaden
mellan elever i sysselsättning före och efter studier. Ett nollresultat betyder
att lika många är i sysselsättning efter som före, ett minusresultat betyder att
färre är i sysselsättning efter studier än före och ett plusresultat visar att fler
är i sysselsättning efter jämfört med före studier. Sysselsättning definieras
som att "arbetar heltid", "arbetar deltid", "egen företagare" samt "studerande.

50%

2.4 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
Förtydligande
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser
i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen i enlighet med lagen. Den personliga
integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.
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2.4.1 Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom
lagstadgad tid
Tolkning
Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen
Indikator

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

15

15

141

145

In- och utflyttningstid i vård- och omsorgsboende (SÄBO)
En ny brukare med beslut om särskilt boende kan flyttas in dag 15 efter att
lägenheten är tom och besiktad.
Befintliga LSS lägenheter
Antalet befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av LSS
gruppboende, LSS serviceboende och socialpsykiatrin.

2.5 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
Förtydligande
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna
delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

2.5.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation
Indikator
Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)
Antal aktiviteter mäts genom systemet APN.
Antal aktiva individer 7-20 år.
Antal individer i den aktuella åldersgruppen som föreningarna erhållit LOKstöd för.

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

15 200

13 800

14 145

8 070

8 063

8 265

2.6 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv
Förtydligande
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall
bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.
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2.6.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation
Indikator
Antal deltagartillfällen på kulturskola
Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.
Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken
Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.
Antal kulturevenemang
Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar,
teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Mycket
samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt
och varierat kulturutbud.
Antal utlån media totalt
Anger totalt antal lån inklusive e-media
Upplevd trygghet på KultLab, andel (%) positiva svar
Keks trygghetsenkät

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

22 810

Målvärd
e 2022
25 000

150 190

145 000

150 000

222

495

500

286 916

295 000

300 000

86%

91%

91%

2.7 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende
för kommunen
Förtydligande
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter.
Det är ett arbete som involverar politiken och kommunens anställda.

2.7.1 Förbättrat näringslivsklimat
Tolkning
Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett
gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och
transparenta.
Indikator
Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala
företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för
det egna företaget ur skilda aspekter.
Undersökningen används för att ta fram en årlig rankinglista över det lokala
företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den
öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se.

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

215

200

195
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Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

71

72

73

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, Myndighetsområde miljö
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett
bättre företagsklimat. Målet från miljö och byggnadsnämnden är att resultatet
ska öka. Slutliga målvärdet är 70.

58

62

63

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Företag)
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett
bättre företagsklimat. Resultat över 70 = mer än godkänt.

79

70

71

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen Insikt, Myndighetsområde
Livsmedel
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett
bättre företagsklimat. Målet för livsmedel är att index ska öka med ett par
enheter årligen utifrån 2019 år resultat.

76

77

80

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av
rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

27%

24%

23%

Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam
av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

44%

44%

43%

Män16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av
rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

11%

11%

10%

Indikator
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst
vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ”Det
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Den frågan
utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av
rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler,
Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på medarbetare
med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18
och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18.
I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i
respektive kommun in. Vi har valt ut sex statistiska faktorer från Statistiska
Centralbyrån, SCB och UC AB. Varje statistisk faktor ges också en artondels
vikt i rankingen.
Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett
bättre företagsklimat.
Resultatet redovisas i form av ett index 0-100.
Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som
haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden
som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljöoch hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende
sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande,
rättssäkerhet och effektivitet.

38(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

2.7.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Tolkning
Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga
lagstadgade maxtider.
Indikator

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

SCB medborgarunderökning, Nöjd-Medborgar-Index
Hur medborgarna i Kungälvs kommun ser på kommunens verksamheter.
Attitydundersökning vart annat år.
2021 ändras vissa frågeställningar och betygskalan i undersökningen.
Målvärden kommer därför att förändras. Undersökningen genomförs inte
2020. Ny undersökningen genomförs hösten 2021, resultatet presenteras
2022.
Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt
betyg.

71

70

Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt
betyg.

66

70

Myndighetsområde Livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är
miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg.

80

80

Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i
Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, gata
park. Resultat över 70 är ett högt betyg.

74

75

2.8 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen
Förtydligande
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa
investerare.

2.8.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel
Tolkning
Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder,
verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.
Indikator
Antalet bostäder i beviljade bygglov
Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

656

300

300
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Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)
Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked
erhållits. Målvärdet är 300 per år vilket innebär 25 bostäder per månad.
Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

423

300

300

Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner
Antal bostäder som medges i de detaljplaner som vunnit laga kraft. Målvärde
och utfall 2021 och framåt redovisas tertial

401

300

300

85

50

60

Indikator
kommunala omsorgsboenden. Målet är 300 per år vilket innebär 25 nya
bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

Antal bygglov utomplans
Avser beviljade bygglov (samtliga inkomna bygglov som avser utomplans
kommer att handläggas)

2.9 Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen
Förtydligande
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska
vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

2.9.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Tolkning
Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det
gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas.
Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både
internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.
Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

2,2

2,6

2,5

Lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun
Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total
användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälvs Energi samt
företag och invånare. (Enhet: Procent).

2,97%

4,25%

4,5%

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt
antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen.
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.

6 937 7
42

8 253 8
02

8 501 4
16

Antal körda mil per invånare med bil
Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad
utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.

790

800

800

Indikator
Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon
Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. Fossila koldioxidutsläpp
från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning, ton per invånare.
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2.9.2 Ökad kollektiv jobbpendling
Tolkning
Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på
landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.
Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt
antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen.
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.

6 937 7
42

8 253 8
02

8 501 4
16

Antal körda mil per invånare med bil
Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad
utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.

790

800

800

Indikator

2.10Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete
och sysselsättning för de som står längst från
arbetsmarknaden
Förtydligande
Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för arbete åt
alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står längst från
arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan
näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer.

2.10.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
Tolkning
Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera
prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser
anpassade efter dessa.
Indikator
Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-64 år)
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16-64 år.
Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska.
Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som är långt från arbetsmarknaden
idag är svårare att få ut i arbete.
Det föreslagna målvärde för 2021 är framtaget utifrån en samlad bedömning
av innehållet i nedanstående punkter.
-Politisk vilja utifrån budgetdirektivet 2021 med Sveriges lägsta arbetslöshet
-Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR
-Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR
ekonomirapport
-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och Rikets arbetslöshet
-Folkhälsomyndighetens bedömning av konsekvenserna rörande Covid 19 i
samhället
-Antal varsel och konkurser i Kungälv

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

5,2%

7%

5,3%
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Indikator

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

7 183

6 600

6 600

-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och
tidigare målvärde för Kungälvs kommun.
-Vikten av signalvärde internt och externt
Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, tkr per tertial
Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av
kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt
Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning.
Försörjningsstödet består av riksnorm (belopp per person som är lika för
hela landet) och övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga kostnader för:
boende, hushållsel med mera).

2.10.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds
utbildning eller annan aktivitet
Tolkning
Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning eller arbete.
Indikator

Utfall
2020

Minska andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar
Effektiv samverkan mellan BoL, ToS och Arbetsförmedlingen genom
Framsteget. Fånga och motivera de ungdomar som inte har fullföljda studier
ska erbjudas utbildning, till exempel stimulera unga att välja att utbilda sig i
vårdyrken.

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

10%

15%

2.10.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet
villkoras mot individuella kontrakt med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser
Tolkning
Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad
känsla av sammanhang (KASAM).
Indikator
Andel uppdrag till AME från försörjningsstöd
Antal uppdrag till AME från försörjningsstöd i relation till totalt antal aktuella
individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet (exkl
föräldralediga och personer med tillfälligt bistånd).
Övriga ärende som av någon anledning inte får ett villkorat försörjningsstöd
med arbetsmarknadsfrämjande insats på AME, ska vid uppföljning
analyseras med orsak till att uppdragen inte lämnats till AME.

Utfall
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

94%

80%

85%

Andel uppdrag som verksamheten kan skicka till AME är avhängigt hur många som är i
åtgärd från Arbetsförmedlingen. Under 2020 och 2021 har Arbetsförmedlingen fått utökade
möjligheter och resurser att anvisa till olika arbetsmarknadsprogram, vilket får en direkt effekt
på hur många som kan bli aktuella för insats via AME vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
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3 Politiska uppdrag
Här redovisas de politiska uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
lämnat till förvaltningen.
Hur det politiska uppdraget ska hantera av förvaltningen beskrivs i ett "Genomförande" med
en kort beskrivning av vad som ska göras, tidsperiod för genomförandet och vem som är
ansvarig.
För de uppdrag som redan är pågående under 2021 och som kommer att fortsätta under 2022
anges aktuell status för genomförandet och kommentar från senaste uppföljningstillfället.
Uppdrag som avslutas 2021 redovisas inte i förvaltningens verksamhetsplan för 2022. De
följs upp och redovisas i uppföljningsrapporterna under 2021

3.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige
3.1.1 Bildning och lärande
Politiskt
uppdrag
BBL 1. Förslag
på politisk
inriktning om
hur vi skapar
bästa möjliga
förutsättningar
för en
kunskapsskola
med hög
måluppfyllelse.

Genomförande
Fortsatt dialog sektorchef - presidium
Startdatum
2020-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-01-31 Ansvarig
Dennis Reinhold
Beskrivning
Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.
Kommentar T2
Bildning och lärande
Avvaktar politiskt underlag.
Sektorchef har deltagit i dialog med beredningen om uppdraget.

KoFB 2.
Förslag till hur
fler barn och
unga kan delta
i ett rikt och
varierat kulturoch fritidsliv
och hur
Kulturskolans
utbud kan
breddas för att
nå en större
mångfald och
delaktighet. I
uppdraget
ingår att
belysa på
vilket sätt
näringslivet
skulle kunna
bidra till att fler
barn och unga
deltar i ett rikt
och aktivt
kulturliv.

Kulturstrategi och utredning framtidens kulturskola
Startdatum
2019-05-01
Pågående
Slutdatum
2022-01-31 Ansvarig
Dennis Reinhold
Beskrivning
Arbete pågår enligt gällande plan
Kommentar T2
Bildning och lärande
I september 2020 beslutade KF att anta ett kulturprogram som ersatte tidigare kulturpolicy.
Kulturchef har fått i uppdrag att arbeta fram en reviderad kulturplan för tre år. Ett utkast till
kulturplanen är framtagen och det pågår en dialog med utskottet för bildning och lärande.
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Politiskt
uppdrag

Genomförande

Inkluderar
reviderad
kulturstrategi.
KoFB 3.
Folkbildning natur och
kulturarv,
ideella sektorn
och
partnerskap
kommun/föreni
ngar.

Utvecklingsarbete
Startdatum
2020-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-01-31 Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold
Beskrivning
En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och naturområdet
och vad som åligger kommunen att göra gällande kulturarv, fornvård och q-märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde och titta på
möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har identifierats. I kartläggningen
inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis kommunens föreningsliv.
Kommentar T2
En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och naturområdet
och vad som åligger kommunen att göra gällande kultur och naturarv samt q-märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde(Q-märkta
fastigheter) och titta på möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har
identifierats. I kartläggningen inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis
kommunens föreningsliv. Inventering och kartläggning ska leda till ett folkbildande underlag. I
samband med tertial 2, 2021, konstateras att förvaltningen behöver mer tid för att arbeta med
frågan och slutdatum för aktiviteten förlängs till 2022-09-30.

3.1.2 Stab
Politiskt
uppdrag
DB
Demokratins
förutsättningar
- hur att få
medborgare
att aktivt delta i
politiskt arbete
på sina egna
villkor?

Genomförande
Kopplas till digitaliseringsstrategi.
Startdatum
2019-05-01
Pågående
Slutdatum
2023-12-31 Ansvarig
Erik Lindskog
Beskrivning
Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar
Kommentar T2
Digitaliseringen är en möjliggörare och bl.a. s.k. ”säkra rum” har anskaffats under perioden
för att möjliggöra digitala möten med sekretessinformation. Rutinerna för arvoden har
tydliggjorts och ett nytt intranät med tydligare information har införts.
Vidare fortsätter arbete med ett arbete med att på ett bättre vis synliggöra
kommunfullmäktiges digitala sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att
upphandlas efter att en ytterligare omvärldsbevakning är genomförd. Det nya systemet är
tänkt att tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet
med utredningen är att säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i
lagstiftningen.

DB
Digitalisering
och AI
(artificiell
intelligens)

Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2. Utredningen pågår, projekt-ledare är tillsatt från
kommunkansliet och olika förslag har undersökts. Svårigheter kopplade till sekretesslagstiftningen har identifierats.
Startdatum
2019-08-01
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Politiskt
uppdrag

Genomförande

inom omsorg,
utbildning och
samhällsbyggn
ad tillsammans
med KF
Beredningar.

Pågående
Slutdatum
2023-01-01 Ansvarig
Haleh Lindqvist
Beskrivning
Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i
nästa steg.
Ett program är under framtagande
Kommentar T2
Stab
Arbetet med digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen.
Den nya grafiska profilen är färdigställd och är i implementeringsprocessen. Mallar har tagits
fram, kommunens hemsida kommer att uppdateras utifrån den grafiska profilen.
Bygglovshanteringssystemet Nova har köpts in och är i processen att stratas upp och
användas, driftstart beräknas till årsskiftet. Likaså systemet för bokning av lokaler och
bidragsansökningar. Även digital ansökan om ekonomiskt bistånd är i process med att
implementeras.
Implementeringen av den nya e-tjänsteplattformen är igång och plattformen har en koppling
till kommunens hemsida.
Ett system för digital signering av dokument har tagit fram och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för ställningstagande kring implementering sammanställs.

3.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen
3.2.1 Trygghet och stöd
Politiskt
uppdrag
15. Involvera
fler äldre i det
förebyggande
folkhälsoarbet
et

Genomförande + Ansvarig
Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna
leva ett självständigt liv med god hälsa
Kommentar T2
Trygghet och stöd
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.
Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten:
Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte att äldre medborgare
ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa
Omvärldsanalys är inledd. När det gäller frivilligt arbete har inspiration hämtats från
upparbetade digitala plattformar i Norge. Utifrån det främjande arbetet har erfarenhet och
kunskap hämtats från Östersunds kommun. Enheten har genomfört pilotverksamhet kring att
webbsända föreläsningar och olika utåtriktat arbete bland annat genomfördes en digital
Seniordag under våren 2021. I samverkan med bland annat bostadsbolag och
hyresgästföreningar är arbete inlett kring olika former av uppsökande arbete. Ett exempel på
detta är "Kompis i kvarteret" där syftet är att skapa sociala kontakter i kvarteret där de äldre
bor. Frivilligverksamheten vän till vän hjälper till att bemanna och driva aktiviteter för äldre på
seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig
i och delaktiga i verksamheter som rör anhörigstöd. Volontärer som är över 65 år arbetar
uppsökande genom att informera kommunens äldre om kommunens tillgängliga
serviceutbud.
Under våren 2021 har seniorlinje startat, syftet är att motverka isolering och ge vägledning.
Utifrån politiska uppdraget kommer hälsofrämjande och förebyggande enheten att fortsätta
denna inledda omvärldsanalys och vidareutveckling av verksamheten. Avsatta
stimulansmedel finns via folkhälsobudgeten.

Ny 2022
Förvaltningen
får i uppdrag
att identifiera
utvecklingsomr
åden och
återkomma
med förslag
kring vad som
behöver göras
för att stärka
verksamheten
s funktionalitet
och robusthet
utifrån ett
tydligt brukaroch
medborgarfok
us. Dialogen
förs mellan
förvaltning och
utskott/beredni
ng

Kartläggning av åtgärder för en tryggare och robustare ToS-verksamhet för brukare och
medborgare Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Sektorn ska arbeta med att förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetsledningsarbetet
med identifiering av risker och åtgärder i socialtjänstprocessen och hälso- och
sjukvårdsprocessen samt uppföljning av egenkontroller och åtgärder för att förbättra
verksamhetens funktionalitet i brukar-och medborgarperspektiven. En genomgående analys
av långsiktiga kompetensbehov för att säkerställa bemanning och kompetens behöver
inledas.

3.2.2 Bildning och lärande
Politiskt
uppdrag
5. Intensifiera
arbetet med
den psykiska
ohälsan och
otryggheten
bland elever

Genomförande + Ansvarig
Arbete pågår, Uppdrag 5 Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum 2019-05-01
Pågående
Slutdatum 2023-12-31
Beskrivning
Sektorn har förstärkt elevhälsan med personal på både enhetsnivå och inom stödenheten.
En viktig faktor för förbättrade analyser kring elevers skolsituation är elevhälsans involvering i
sektorns systematiska kvalitetsarbete.
Sektorns fokus under 2022 handlar om att implementera rutin kring samverkan barn och
unga. En aktivitet i detta är att alla chefer och elevhälsopersonal under hösten 2021 utbildas i
SIP (samverkan individuell plan).
Andra viktiga aspekter som faller under uppdraget är samverkansformerna SIMBA, SSPF
och familjehuset Klippan.
Kommentar T2
Bildning och lärande
Inom skolans systematiska kvalitetsarbete berör den första "uppföljningsvågen" skolornas
arbete med normer, värden och trygghet. Denna rapport redovisas årligen i februari för UBL
och kommunstyrelsen.
Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och samordna insatser
mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och unga. SIMBA - teamen
består av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och
socialtjänsten. Målet med projektet är att barn och unga med psykisk ohälsa och deras
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig
vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal
hantering på rätt nivå. Syftet är att utveckla och etablera en modell som bygger på
samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen
samt en konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån.
Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra
Götalandsregionen och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-18 år,
och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och behandling. Klippan är numer
inte längre ett projekt utan del av ordinarie verksamhet.
Under året har TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. Satsningen på
TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går från
projektform till ordinarie verksamhet.

8. Stärk
Mimers Hus
attraktionskraft

Marknadsföring och information om Mimers hus Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum 2019-05-01
Pågående
Slutdatum 2022-12-31
Beskrivning
Det pågår ett arbete på skolnivå i stor omfattning. Skolans arrangerar årligen öppet hus,
deltar på gymnasiemässan samt bjuder in alla elever i åk 8 från Kungälv och närliggande
kommuner till en heldag. Skuggning sker löpande för elever i åk 9. En marknadsföringsgrupp
finns på skolan som löpande utvärderar och anpassa insatser efter de utvärderingar som
sker. Exempelvis sprid information om skolan via sociala medier, via några olika hemsidor
samt via sociala medier. Därutöver gör respektive programansvarig rektor/biträdande rektor
särskilda insatser utifrån programmens olika karaktär och behov. Kring yrkesprogrammen
sker detta arbete många gånger i samarbete med branscherna. Exempel på sådana insatser
är särskilda besök från olika program på våra högstadieskolor (exempelvis av VO, NA, ES) ,
deltagande vid Kungälvsmässan samt inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom
matematikstuga inför gymnasiestudierna.
Kommentar T2
Skolan har tagit fram en marknadsföringsplan och förankringsprocessen påbörjad. Syftet
med strategin att öka Mimers Hus attraktivitet bland studenter och strategin utgår från
följande mål:
Öka kännedom om vad Mimers Hus Gymnasium står för och har att erbjuda våra
elever
Öka andel elever sökande från Kungälvs kommun
Öka andel elever i närliggande geografiska områden
Öka attraktivitet för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.
Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället
Förutom att färdigställa marknadsföringsstrategin har skolan uppdaterat hemsidan och
programblad så att informationen är mer lättillgänglig och överskådlig. Mimers Hus
gymnasium har tagit fram sina ledord utifrån visionen "Alla ska lyckas" och kommer att
fortsätta jobba vidare med förankringsprocessen hos både personal och elever.
Skolan har startat ett arbete med att ta fram en ny logga för gymnasiet vilket genomförs
tillsammans med kommunens övergripande översyn kring grafisk profil. Kommunens
kommunikationsstrateg stöttar skolan i arbetet med ny logga.
Gymnasiet fortsätter jobba med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kommunens nya
modell för ledning och styrning, som kommer bidra till en ökad kvalitet och därmed även ökad
attraktivitet.

10. Stärk
skolans roll
och uppdrag i
det sociala
hållbarhetsarb
etet,
samhällskontr
aktet.

Arbete pågår, Uppdrag 10 Ansvarig
Lena Arnfelt, Dennis Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Pågående
Slutdatum
2022-06-30
Beskrivning
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig
Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.
Kommentar T2
Trygghet och stöd
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete mellan BoL och ToS, inom folkhälsa och social
hållbarhet. Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som
tydliggör samverkan och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet.
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn
och samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning.
Sett till tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade
tidiga insatser kring barn- och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring
nationella stimulansmedel psykisk hälsa och de olika utbildningsinsatser som genomförts
utifrån Suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och
särskild undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer
förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i
Komarken.
Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet
och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete.
Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH).
Kungälvs kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt
fokus på arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning
kommer Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.
Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de
aktörer som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med
exempelvis stödanställningar men även olika förebyggande och främjande insatser.
Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har
genomlyst och kommer hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer.
Även handbok hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring samverkan
mellan skola och socialtjänst, ska slutföras.
”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst,
polis och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans
agerande vid misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

Ny 2022 En
plan för
trygghet som
bygger på en
analys av
skolinspektion
ens enkät
arbetas fram

Plan för trygghet i skolan Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum 2022-01-01

Ny 2022
Kulturgarantin
ska inarbetas
höstterminen
2022.

Förslag på kulturgaranti Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum 2022-01-01

Ej påbörjad
Slutdatum 2023-01-31
Beskrivning
Trygghet och värdegrundsarbete i skolan analyseras och följs upp under läsåret genom
skriftliga rapporter (höst) och vertikala dialoger (vår) med rektorer och verksamhetschefer. De
slutsatser som dessa uppföljningar genererar kommer att sammanfattas i verksamhetsplan
för respektive nivå (sektorchef, verksamhetschef och enhetschef).

Ej påbörjad
Slutdatum 2022-05-31
Beskrivning
Kulturgarantin för grundskolan implementeras från 1 januari 2022.
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3.2.3 Samhälle och utveckling
Politiskt
uppdrag
44. Utred
tillsammans
med berörda
fastighetsägar
e hur vi lyfter
hela
Komarkenområdet och
sänker vägen

Genomförande + Ansvarig
Extern utredning, uppdrag 44 Ansvarig
Anders Holm, Haleh Lindqvist
Startdatum
2021-01-31
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen. Förvaltningen har varit i kontakt med
externa aktörer bland annat Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB. Dialoger pågår.
Kommentar T2
Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår.
Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är
ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.
Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett
äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar
både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök inplanerat med Förbo i Björkås.
Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.
Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.

50. Se över
resvanor för
att optimera
kollektivt
resande

Genomföra "Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022” Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2019-05-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 20192022”.
Prioritering i uppdraget är att främja arbetspendling till och från våra serviceorter.
Kommentar T2
Kommunen arbetar aktivt med planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 och dess
intentioner. Resvaneundersökning har inte genomförts med anledning av pandemin men
genomförande planeras till hösten 2022. I övrigt går arbetet med planen som planerat.
Minskade intäkter med anledning av pandemin innebär besparingskrav som kommer att
påverka turtätheten på vissa linjer under 2022 (KS2020/0996).

51. Optimera
användningen
av
pendelparkerin
gar

Optimera användningen av pendelparkeringar efter förändringen av zonstrukturen i
kollektivtrafiken Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Kommunens pendelparkeringar ska optimeras utifrån geografisk lokalisering, kostnad, behov
av platser samt ändamålsenligt nyttjande. Pendelparkeringarnas användning kommer
påverkas av den nya zonstrukturen inom kollektivtrafiken som införs tidigast hösten 2020.

NY 2021

Fördjupad översiktsplan för Kode tätort Ansvarig
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Politiskt
uppdrag
Genomför
fördjupad
översiktsplan
för Kode

Genomförande + Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-04-30
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
FÖP för Kode har påbörjats och beräknas vara färdig under slutet 2022.
Kommentar T2
Tidsplan
Medborgardialog genomförd - våren 2021
Samråd - hösten 2022
Granskning - våren 2023
Antagande och laga kraft - 2023

NY 2021
Stadsutvecklin
gsarbete för
att bygga ihop
Kungälv –
Ytterby

Översiktsplan för Kungälv Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2024-12-31
Beskrivning
På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än
resterande kommundelar.
Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.
Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.
Kommentar T2
Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid
Yttern och bostäder på Åseberget.
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

NY 2021
Stadsutvecklin
gsarbete
Kungälvs
stadskärna på
kort- och lång
sikt

Översiktsplan för Kungälv Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2024-12-31
Beskrivning
På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än
resterande kommundelar.
Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.
Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.
Kommentar T2
Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid
Yttern och bostäder på Åseberget.
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig
I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

Ny 2022 Bidra
till att
Marstrand
stärks som
året-runtsamhälle

Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Anders för dialog med politiken om uppdragets inriktning.

Ny 2022
Främja arbetet
med att rusta
upp och sköta
vandringsleder
i hela
kommunen

Rusta upp Fontinområdets vandringsleder Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Fontinområdet ska utvecklas som destination. Upprustning av leder, samlingsplatser och
grillplatser. Finansieras delvis av utdelning från Förbo.
I Marstrand har Västkuststiftelsen utökad antalet vandringsleder, grillplatser och p-platser så
att även södra Koön är tillgängligt för rekreation. Lederna förbinds med alla vandringslederna
på norra Koön via passage av väg 168 vid Rosenlundsvägen/grön led. På Marstrandsön
underhåller Statens Fastighetsverk vandringslederna på statens mark löpande. I arbetet med
hallarena på Yttern hanteras utveckling av motionsspåren vid Ytterby Tunge och
motionsspåren/vandringslederna upp mot Valbergsdammen och Kastellegården. Arbetet
kopplar ihop arenaområdet, uppdrag stadsutveckling mellan Kungälv-Ytterby och
rekreationsområdena i anslutning till dessa.

Ny 2022
Omställning av
Marstrandsfärj
an till
förnyelsebart
drivmedel när
avtal och
budget så
medger samt
utred framtida
elektrifiering i
enlighet med
överenskomm
else Västtrafik

Utred och ta fram förslag för fossilfri drift av Marstrandsfärjan Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ny 2022
Prioritera VAstamledningar
nas kapacitet
och säkerställ
anslutningen
av
Stenungsund
enligt plan.

Prioritera och säkerställ VA-anslutning av Stenungsund enligt plan Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ny 2022
Säkerställ att

Rusta upp parkeringarna i Marstrand Ansvarig
Anders Holm

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Utifrån genomförd utredning, förbered nästa steg i genomförandet av elektrifiering av
Marstrandsfärjan.

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Avtal är framtagna tillsammans med berörda kommuner och kommer att beslutas och
signeras under 2021.
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Politiskt
uppdrag
parkeringarna
på Marstrand
blir upprustade

Genomförande + Ansvarig
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Parkeringarna kommer att upprustas med början av hösten 2021, under olika etapper.
Upphandlingen är genomförd och klar. Information kommer att sändas ut till de berörda samt
alternativa parkeringsplatser under upprustningen kommer att erbjudas.

Ny 2022 Ta
fram VAresursplan

VA-resursplan Ansvarig
Anders Holm
Startdatum 2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum 2022-12-31
Beskrivning
Sammanställning och tydliggörande av befintliga planer inklusive investeringsplan för VAverksamheten.

Ny 2022 Utred
att etablera en
medborgarser
vicefunktion på
Marstrand
med utbud,
tillgänglighet
och placering
som ryms
inom
kommunens
totala budget
för kundcenter

Utredning att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand Ansvarig
Anders Holm
Startdatum 2022-01-01

Ny 2022
Utveckla en
belysningsstrat
egi

Ta fram förslag på belysningsstrategi Ansvarig
Anders Holm
Startdatum 2022-01-01

Ej påbörjad
Slutdatum 2022-12-31
Beskrivning
Biblioteket tillsammans med Hamnverksamheten i Marstrand ska bistå Marstrandsborna via
digitala tjänster inom ramen för medborgarservice

Ej påbörjad
Slutdatum 2022-12-31
Beskrivning
En arbetsgrupp, ledd av sektorchef för Samhälle och utveckling, har skapats på
bolagsträffen, 4 juni 2021. Arbetsgruppen består av representanter från kommunen. Bolagen
och stiftelsen för ett gemensamt och strukturerat arbete med belysningsplan och med
koppling till trygghet.

Ny 2022
Översyn av
serviceutbudet
på Marstrand
och se vad
kommunen
måste göra
själv, t ex fasta
båtplatser och
gästhamn.
Finns lokala
intressenter,
kan ett annat
upplägg öka
delaktigheten?

Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn Ansvarig
Anders Holm
Startdatum 2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum 2022-12-31
Beskrivning
Sektorn utreder alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen.
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3.2.4 Stab
Politiskt
uppdrag
25. Föreslå en
plan för
utvecklingen
av Yttern- och
Oasenområde
na enligt
beskriven
intention

Genomförande + Ansvarig
Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Utvecklingsarbete med hallarena
Kommentar T2
Detaljplan för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är avslutat.

29. Involvera
chefer och
medarbetare i
internkontrollar
betet

Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande Ansvarig
Håkan Hambeson
Startdatum
2019-01-01
Pågående
Slutdatum
2023-12-31
Beskrivning
Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen.
Kommentar T2
Riskanalys inför 2022 planeras och genomförs under hösten. Intern kontrollplaner klara för
beslut i december.
Uppföljning och analys av 2021 års granskningar genomförs under hösten. Intern
kontrollrapporter klarar för beslut i december.
Ett avsnitt om intern kontroll igår i utbildningspaketet Chef Bas för nya chefer. Även chefer
som har varit anställda längre i kommunen har möjlighet att delta i utbildningarna.

NY 2021
Hävda
kommunens
beredskap vid
upphandlingar

Samarbete kring analys av beredskapsbehov Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF
för att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses.
Kommentar T2
Samarbete kring frågan är upprättat och utredning pågår bl.a. för att samordna behoven med
Kungälvs sjukhus och därigenom stärka beredskapen. Måltidsenheten har också haft
kontakter med lokala producenter och LRF. Försörjningskedjorna är dock komplexa och
vittförgrenade och samarbete på regional eller nationell nivå kan ofta vara nödvändigt. En
viktig del är också påverkan genom de avtalsgrupper som Göteborgs Stad har inom ramen
för regional samverkan vid måltidsinköp. De ansvariga inom förvaltningen har fått instruktion
att driva frågan i alla lämpliga samverkansorgan.

NY 2021 Ta
fram åtgärder
för att stärka
nyföretagsamh

Anordna event och träffar Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
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Politiskt
uppdrag
eten

Genomförande + Ansvarig
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet.
Kommentar T2
Stab
Kommunen har anställt en ny näringslivsstrateg som under perioden träffat berörda chefer
och medarbetare inom sektor bildning och lärande för att tillsammans med dem ta sig an det
fortsatta arbetet under hösten 2021.
Näringslivsstrategen har träffat styrelserna i företagarföreningarna Kungälv Marstrands
Näringsliv, Företagarna och Marstrandsföretagen. Han har också genomfört ett flertal
företagsbesök på plats hos företagen samt varit delaktig vid fyra tillfällen när företag och
kommunen har skrivit på samhällskontraktet.
Höstens första frukostmöte för näringslivet hölls digital men fr o m oktober planeras detta
genomföras fysiskt en gång i månaden. Arbetet tillsammans med nyföretagarcentrum
fortsätter.

NY 2021
Uppdraget att
bilda
kommunkonce
rn skall beakta
nya möjliga
områden att
organisera i
bolagsform

Utreda kommunkoncern med förslag på genomförande Ansvarig
Pia Jakobsson, Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Pågående
Slutdatum
2022-01-01
Beskrivning
Utredningen om en kommunkoncern har intensifierats under hösten 2020 och planen är att
fatta beslut om eventuellt bildande senast december 2020. Vilka eventuellt nya områden som
ska organiseras inom ramen för kommunkoncernen kommer att beaktas i nästa fas av
utredningen. De ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga förutsättningarna behöver
utredas
Kommentar T2
Stab
Kommunfullmäktige har fattat beslut den 5 november 2020 om att bolagen organiseras i en
koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. AB Kongahälla blir
moderbolag för kommunens hel- och delägdabolag från och med 2022-01-01.
Förvaltningen har arbetat med framtagande av bland annat risk- och konsekvensanalyser för
skatt, moms, administration och upphandling. Vidare har förvaltningen arbetat med
framtagande av och revidering av styrande dokument, ägardirektiv och bolagsordningar,
omvärldsanalys, juridisk översiktskarta samt andra delar som måste vara på plats inför
koncernens uppstart i januari 2022.
Förvaltningen bedömer att huruvida andra delar ska ingå i koncernen ska arbetas med i
nästa skede när koncernen och grunden är på plats. Koncernens uppbyggnad tillåter att fler
delar innefattas i denna.

NY 2021 Utred
och om möjligt
att införa
bostadskö för
unga

Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.
Kommentar T2
Juridisk utredning färdigställs under hösten 2021. Arbetet sker tillsammans med
Kungälvsbostäder och Förbo.

NY 2021
Utveckla
kommunens
service och
bemötande för
medborgare
och företag

En intern arbetsgrupp startar ett arbete Ansvarig
Anders Holm, Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Pågående
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för
medborgare och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt
näringslivs rankning. I gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är
att tillsammans jobba strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla
kommunens service och bemötande.
Kommentar T2
Stab
Djupintervjuerna har genomförts och sammanställts i en rapport med åtgärdsförslag som
presenterats för berörda chefer i kommunen i september 2021. Under hösten kommer
arbetet med resultatet fortsätta parallellt med det arbete som inletts tidigare och som baserar
sig på Insiktsmätningen.

Ny 2022
Etablera en
systematisk
dialog mellan
de politiska
organen och
förvaltningens
profession

Etablera en systematisk dialog mellan de politiska organen och förvaltningens profession
Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Varje år kommer en yrkesdialogsdag att arrangeras för kommunens politiker och
tjänstepersoner. Dagen kommer att ingå i kommunens ledningsdialog och syfte är att skapa
en gemensam bild av ett område. För att öka engagemanget och bredda perspektivet
kommer medarbetare från verksamheter bjudas till dialog med politikerna. Yrkesdialoger
kommer att finnas med i årshjulet och olika teman kommer att behandlas.

Ny 2022
Främjande av
platsvarumärk
et Kungälv och
Marstrand

Främja platsvarumärket Kungälv Marstrand Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Platsvarumärket projektleds av KMN.
I samarbete med KMN och andra aktörer kommer att arbetet vidareutvecklas.

Ny 2022
Främjande
genom att
skickliggöra

Främja besöksnäringen Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
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Politiskt
uppdrag

Genomförande + Ansvarig

företagen inom
besöksnäringe
n så att det
bidrar till ökad
omsättning,
samverkan
och
arbetstillfällen.

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Medarbetarper
spektivet är
med i
kommunens
tjänsteskrivels
er senast 1
januari 2022

Revidera mall för tjänsteskrivelse Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-05-05

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

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-01-01
Beskrivning
Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022

Ny 2022 Ta
fram kriterier
och riktlinjer
för
näringslivsfrä
mjande
insatser

Riktlinjer och kriterier för att främja näringslivet Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Näringslivstrategin är klar och kommer att beslutas under hösten 2021, och man kommer att
ta fram handlingsplaner utifrån strategin.

Ny 2022 Vi
uppdrar åt
förvaltningen
att i enlighet
med tidigare
skrivelse
färdigställa
kommunens
beredskapspla
n

Beredskapsplan Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2021-05-03

Ny 2022 Öka
tillgängligheten
för
kollektivtrafike
n till våra
största
industriområde
n i dialog med
näringslivet
och Västtrafik.
Finansiering i
första hand
genom
omfördelning
efter översyn
av den totala
kollektivtrafike
n.

Ökad kollektivtrafik i industriområden Ansvarig
Anders Holm, Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-01-31
Beskrivning
Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart för beslutas november 2021.

Ej påbörjad
Slutdatum
2022-12-31
Beskrivning
Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans
med näringslivet under 2021-2022.
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Det politiska uppdraget för en samlad idrottslösning
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 har förvaltningen fått ett förnyat
uppdrag kring en samlad idrottslösning för att ta hand om de behov av utökad kapacitet på
fritidsanläggningarna. Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den
initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och
hållbar lösning för att täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk
under åren ca 2023-2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.
Platsen ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, utställningar,
tävlingar och event. Kravet är dock alltigenom en ekonomisk hållbarhet. Ett nytt
idrottscentrum ska utgöra plattformen för det ungdomsarbete kommunen bedriver tillsammans
med föreningarna. I arbetet med idrottscentrumet ska möjligheten att centrera större delen av
barn- och ungdomsarbete till denna plats övervägas. I samband med detta ska även sociala
hållbarhetsaspekter att beaktas. Arbetet med idrottshallen ska öppna upp för nya arbetssätt och
för att kunna använda anläggningen som en plats för undervisning. Utgångspunkten är att
skapa en hållbar lokalförsörjning över tid.
Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett annat förslag som innehåller
renoveringar av gamla anläggningar och nya anläggningar som ger flera driftsorganisationer.
Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande av enstaka anläggningar påverkar den nya
satsningens ekonomiska effektivitet – därför krävs det helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp
till 40 år. Uppdraget är att kostnaderna för fritidsanläggningarna i framtiden kommer att ta
samma andel av kommunens ekonomi i anspråk men att en smart drift, många
användningsområden och samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet. Lokaliseringen ska
vara på Ytternområdet och ska täcka flertalet behov. Lösningen ska säkerställa att satsningen
kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.
Kommunens ekonomi får under inga omständigheter äventyras och en samlad genomlysning
av ekonomi, avtal och stadsutveckling behöver göras för nästa steg i detta utvecklingsarbete.
Majoritetens finansiella ramverk ska gälla.

Hållbara utgångspunkter för ett genomförande (ur budgetdirektivet 2021-2022):
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1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning.
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande verksamheter
och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Föningslivet och
näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom anordnande av cuper och
träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av
mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med bland
annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart under år 2022.
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat
uppdrag i enlighet med ovanstående beskrivning. Det handlar om en samlad idrottslösning på
Yttern för att ta hand om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i kommunen.
Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att
täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023–
2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår.
Dialog förs med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för
Ytternområdet är startat. Det kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för
idrottsanläggningar och handel är den första etappen. Utredningar av geoteknik, arkeologi,
dagvatten, trafik och parkering är några av de underlag som tas fram i samband med
planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas under 2022 vilket ska
möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under senare delen av
2022. I projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för bostäder,
kontor och andra funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området.
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Ett arbete pågår med att hitta en lämplig finansieringsmodell där alla finansieringsslagen
(skatt, avgift och exploatering) kommer att bidra för att hantera behovet av infrastruktur (för
såväl hallarenan som Åseberget), idrottsanläggningar och exploatering för bostäder och
lokaler (Åseberget med flera). Analys pågår av investeringskalkyler och kommande
driftkostnadskonsekvenser (kostnader och intäkter) för nya idrottsanläggningar på Yttern.
Förvaltningen återkommer med förslag på finansiering av de olika etapperna under sista delen
av 2021 och början av 2022 till kommunstyrelsen. Rapportering av projektets status kommer
att fortsätta månatligen även under projektets varande.
Tidplanen för projektet sträcker sig över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer
att kunna byggas i etapper även bostäder och lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att
byggnation av idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022. Den första byggnationen
som behöver ske efter beslut fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och andra
nödvändiga markarbeten.
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4 Ekonomisk plan 2022-2023
4.1 Inledning
2020 och 2021 har präglats av den pågående pandemin och påverkat kommunen både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Förvaltningen har ställt om arbetssätt och fokus. Vi
lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid även om restriktioner tas bort och pandemin
inte påverkar samhället i lika stor utsträckning som tidigare. Delar av vår verksamhet kommer
fortsatt att vara påverkade och arbeta under andra förutsättningar än före pandemins start.
Staten tillförde extra generella statsbidrag som kompensation för sjunkande skatteunderlag
och merkostnader för covid-19 både 2020 och 2021. Under hösten 2020 påbörjade en
återhämtning i ekonomin både globalt och i Sverige. Återhämtningen har fortsatt under 2021,
konjunkturen stärks allt snabbare och spås nu vara tillbaka till 2020 års nivå och raset har
hämtats igen. För åren 2023-2025 har vi under våren sett en fortsatt positiv utveckling av
prognoserna för skatter och statsbidrag.
I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2022-2025 med utblick, som bland
annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s
prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades till 90 mkr
vilket motsvarar 3% av skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsens ram fastslogs till
2 912 mkr för 2022.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska den högre skatteprognos som presenterades i augusti
ligga till grund för kommunstyrelsens ram. Det innebär att kommunstyrelsens ram ökat till
2 928 mkr och en justerad resultatbudget presenteras nedan.
Resultatbudget, mkr

Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar
Exploateringsintäkter
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella nettokostnader

Årets resultat

Resultat/skatteintäkter och statsbidrag

Budget 2022

-2 783
-195
50
-2 928

3 056
-38

90

2,9%

Under våren beslutade kommunstyrelsen om ökade resurser för det så kallade LOK-bidraget.
Beslutet har inarbetats i förvaltningens verksamhetsplan.

4.2 Ekonomiska förutsättningar 2022-2023
Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan
Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 2 928 mkr för 2022. Ökning
mellan budget 2021 och budget 2022 enligt rambeslut är 164 mkr. Driftsplanen tar höjd för
lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader
60(67)

mhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling och
verksamhetsförändringar beslutade av politiken
I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på
50 Mkr,
Investeringsram 2022
Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den
expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt
perspektiv för att möte behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och
personella.
En årlig drifts- och investeringsbudget tillsammans med årligt upplåningsbehov eller förslag
till amortering fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.
Prognosen för 2021 års investeringsnivå når inte upp till budgeterad nivå. Det är bland annat
den pågående pandemin som påverkat investeringstakten. Detta innebär att Investeringarna
flyttas framåt i tiden och genomförs de kommande åren. Den ram som inte används under
2021 behöver föras över till 2022 och framåt för att förvaltningen ska kunna leverera
fastställd plan.
Exploateringsintäkterna drivs just nu av två stora områden - Kongahälla och Nordtag. Det är
även bilden 2022. Enligt nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna
leverera 50 i vinst till resultatet 2022
Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 är 639 Mkr. Investeringarna för
skattefinansierad verksamhet beräknas till 330 Mkr samt 290 Mkr för avgiftsfinansierad
verksamhet. Medfinansiering budgeteras till 19 Mkr 2022.
Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är
kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler
samt utbyggnaden av VA i kustzon.
Investeringsramar 2022-2025 enligt KF:s beslut i april
Investeringar, Mkr

ÅP 18-21

RB 22-25

skattefinansierad verksamhet

735

1224

Avgiftsfinansierad verksamhet

533

1091

1268

2315

Summa

Förslaget för 2022 redovisar ingen avvikelse mot ramen för 2022 under förutsättning att ej
utnyttjade resurser från 2021 förs över till 2022. Längre fram i perioden finns behov av ökade
ramar, framförallt för VA men även för medfinansiering.
Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i bilaga 2 Drifts- och Investeringsbudget.
Budgeten redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I driftsoch investeringsbudgeten redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt
driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.
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4.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2022
Förvaltningens antaganden om kostnads-/och intäktsförändringar Mkr

2021

Lönekostnadsökning

46

Prisökningar, verksamhetsförändring

33

Fler barn, elever i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser LSS

41

Driftskostnadskonsekvenser, investering

44

Summa

164

Lönekostnadsökningarna är beräknade till drygt 2,3% (46 Mkr)
Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg och
LSS
Kommunen förväntar sig en hög befolkningstillväxt de närmsta åren. 2020 var
befolkningstillväxten 1,54%. I befolkningsprognosen visar den demografiska utveckling på en
fortsatt tillväxt. Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler
elever och ökat antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har
utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort
bedömningar om utvecklingen för 2022.
Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2021 och
utökningen fortsätter i flerårsplanen. Under hösten 2021 öppnar en ny fristående förskola i
Kareby och i Kärna beräknas en ny friförskola hösten 2022. Ny kommunal förskola i Nordtag
beräknas vara färdigställd hösten 2022 med 180 platser och vid årsskiftet 2022/2023 planeras
Tjuvkils förskola med 108 platser öppna. Beroende på inflyttningstakten i dessa nya
bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas successivt. Utökning av fler platser
inom förskolan anpassas efter behov enligt barnomsorgskön. Sammantaget beräknar sektorn
med att 100 nya helårsplatser behövs 2022 för möta behovet. Befolkningstillväxten visar även
ett ökat antal elever inom grundskolan och inom gymnasieskolan.
Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler gruppboende och servicebostäder inom
LSS. Under 2021 färdigställdes LSS boendet Enebacken som består av 8 platser servicebostad
samt 6 platser inom gruppbostad. Under 2022 får dessa platser helårseffekt. Under 2022 finns
även avsatt resurs till fler platser inom daglig verksamhet. Det finns också behov av fler
platser på äldreboende. Ny- och ombyggnation av Solhaga äldreboende 22 platser är försenat
till hösten 2023 eftersom upphandlingen överklagades.
Driftkostnadskonsekvenser
Sektorerna kompenseras för ökade driftskostnader i samband med investeringar.
Resurserna för driftkostnadskonsekvenser och volym (fler platser, äldre, barn, elever mm)
budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till sektorerna. Utfallet kommer
kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska
vidtas med anledning av avvikelser.
Prisförändringar/verksamhetsförändringar
Varje sektor har tilldelats en uppräkning av övriga kostnader med ca 1,5 %.
Verksamhetsförändringarna i övrigt specificeras under rubriken Driftsplan.
Exploateringsvinster
Budgetramen förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 50 mkr i exploateringsvinster i
resultatet. 2021-2022 är det framförallt exploateringsområdena Kongahälla och Nordtag som
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räknas av.

4.4 Driftplan
Driftplanen beskriver hur förvaltningen avser att fördela budgeten under 2022.
Verksamhetens nettokostnader är budgeterade till 2 928 mkr
Alla sektorer/verksamheter/enheter med underskott i 2021 års budget har i uppdrag att ta fram
handlingsplaner och att arbeta för en ekonomi i balans
Budgetförslag med strategiska prioriteringar
I förvaltningens budgetförslag med strategiska prioriteringar har förvaltningen gjort följande
bedömningar.
22 mkr avsätts för prisökningar, vilket ligger i nivå med SKR:s prognoser för inflation.
Bidraget till Bohusläns räddningstjänst BORF ökar med 2 mkr.
För ökade kostnader med anledning av nytt löneavtal avsätts 46 mkr. I nedanstående tabell har
posten personalkostnadsökning fördelats preliminärt till sektorerna efter utfall 2021. Eventuell
omfördelning sker efter verkligt utfall av lönerevision 2022.
Ökade kostnader för fler barn och elever inom förskola/skola 32 mkr och fler platser inom
LSS-boenden och äldreboenden 9 mkr beräknas till sammanlagt 41 mkr.
Driftskostnadskonsekvenser av investeringar beräknas till 44 mkr. Driftkostnadskonsekvenser
och volym är poster som kommer att fördelas ut enligt verkligt utfall 2022. Utfallet kommer
kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska
vidtas med anledning av avvikelser.
En förutsättning för förändrat arbetssätt i verksamheterna är att digitaliseringen fortsätter att
utvecklas. Förvaltningen avsätter därför ytterligare resurser 4 mkr för digitala tjänster och
teknisk infrastruktur inom IT. Dessa resurser prioriteras gemensamt av förvaltningsledningen.
Kommunens budget för 2022 anger att åtgärder ska vidtas för att säkerställa att alla
Kungälvsbor känner sig trygga i sin kommun. Utveckling av välskötta inre och yttre miljöer
ska vara i fokus. Det brottsförebyggande arbetet ska förstärkas och samverkan med
föreningar, polisen, näringslivet och andra lokala aktörer ska vidareutvecklas. 1 mkr har
avsatts för ändamålet
Förvaltningen har ett uppdrag att genomföra en stegvis höjning av LOK-bidraget för att 2023
uppnå en fördubbling av bidraget. Uppdraget innebär också att det krävs en anpassning och
översyn av LOK-bidragets krav och bredd samt samordning med övriga styrande dokument
och givna uppdrag som att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra
grannkommuner.
1 mkr har budgeterats för att möta eventuella extra kostnader i förvaltningen med anledning
av pandemin.
2022 är det valår. Kommunen får statsbidrag för att genomföra valet men inte fullt ut.
Kommunens kostnad är beräknad till 1 mkr.
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Sektor

Budget
2021

2022 års
Prisökning
enl SKRs
prognos för
inflation

Bildning o Lärande

1 216,2

8,7

21,0

32,0

1 277,9

Trygghet o Stöd

1 066,3

8,6

20,0

9,0

1 103,9

Samhälle o Utveckling

224,0

1,9

2,5

228,4

Stab - KD, HR, Ekonomi- o
kvalitet, Kansli- o juridik

116,4

1,0

2,5

119,9

Kommungemensamma
kostnader

194,1

1,8

2022 års Prel
lönekostnad
sökning

2022 års
Prel volymökningar

Preliminär
Budget
2022

195,9

Uppräkning BORF

2,0

Driftskostnadskonsekvenser av
investeringar och
gatukostnadsersättningar

44,0

Övergripande
verksamhetsutveckling och
verksamhetsförändringar
Digitala tjänster

2,0

Teknisk infrastruktur inom IT

2,0

Säkerhet och trygghet

1,0

Hallarenan

1,0

Post-covid

1,0

LOKbidrag

1,0

Val

1,0

Politik
Delsumma

17,0
2 834,0

17,0
22,0

46,0

41,0

2 998,0

Finansiering

-20,0

-20,0

Försäljnings- och
Exploateringsintäkter

-50,0

-50,0

Delsumma

-70,0

-70,0

2 764,0

2 928,0

43,0

38,0

Skatter o statsbidrag
rambudget

-2 875,3

-3 056,0

Delsumma

-2 832,3

-3 018,0

-68,3

-90,0

Summa förvaltningens
verksamhetsplan

Finansnetto

TOTALT
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4.5 Planerade verksamhetsvolymer
4.5.1 Verksamhet
Verksamhet
Plan
2022

Plan
2021

Progno
s helår
T1 2021

Utfall
2020

2 068

2 084

2 015

1 996

Kommunal pedagogisk omsorg,
antal barn

173

200

183

191

Fristående förskola, antal barn

587

500

533

500

5 397

5 360

5 330

5 234

48

43

41

41

2 395

2 511

2 370

2 462

Fristående grundskola årskurs
F-9, antal elever

687

706

686

686

Fristående fritidshem, antal barn

227

266

254

254

1 669

1 705

1 619

1 552

80

90

88

88

Annan kommunal
gymnasieskola, antal elever

250

275

275

252

Fristående gymnasieskola, antal
elever

400

380

425

372

2 450 0
00

2 143 3
41

Volymgrupper

Volymtal

Förskola och
pedagogisk
omsorg

Kommunal förskola, antal
helårsplatser

Förskoleklass,
grundskola,
fritidshem och
grundsärskola

Kommunal grundskoleklass
årskurs F-9, Antal elever
Kommunal grundsärskola, antal
elever
Kommunala fritidshem, antal
barn

Gymnasieskola
och
gymnasiesärskola

Kommunal gymnasieskola
(Mimers hus), antal elever
Kommunal gymnasiesärskola
(Trekungagymnasiet), antal
elever

Plan
2023

Måltidsservice

Antal serverade måltider totalt
(koefficient)

2 610 0
00

2 570 0
00

Kommunala
fastigheter

Elförbrukning (MWh)

20 200

19 700

19 027

218 000

216 000

214 743

63 880

58 635

59 241

2 000

2 500

4 500

4 873

13 000

11 500

11 500

8 656

300

300

300

222

1 800

1 800

1 800

1 174

10 000

10 000

15 000

13 485

Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2
Bruksarea (BRA) inhyrda
fastigheter, m2

Barn och ungdom
0-20 år

Antal vårddagar institution 0-20
år
Antal vårddagar egna
familjehem 0-20 år

Utförarenheten
+ Barn och
ungdomsenheten
Vuxenenhet

Intern öppenvård,
biståndsbedömda insatser
Utförarenheten-Barn och
Ungdom
Antal vårddagar institution 21- år
Antal vårddagar externt boende
med stöd 21- år
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Plan
2023

Plan
2022

Plan
2021

Progno
s helår
T1 2021

Utfall
2020

141

141

145

127

263

245

245

211

Volymgrupper

Volymtal

Bostad med
särskild service
enligt LSS, antal
brukare

Egna boendeplatser, vuxna

Daglig
verksamhet

Antal brukare daglig verksamhet

Lägenheter och
platser VoÄ

Totalt antal lägenheter i särskilt
boende

427

416

415

416

Varav i egen regi

353

331

331

331

Varav i extern regi

55

55

55

55

Varav korttidsplatser egna

19

19

19

19

Varav korttidsplatser köpta

0

11

10

11

Brukare med hemtjänst

1 250

1 200

1 200

1 152

Antal brukare med trygghetslarm
i ordinärt boende

1 175

1 150

1 150

1 166

370 000

365 000

365 000

354 524

Brukare i
hemtjänsten

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i hemtjänsten

Mottagning
nyanlända och
ensamkommande

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer)

90

90

90

15

Antal nyanlända enligt lagen om
eget boende (EBO
vuxna/familjer)

40

40

40

10

Antal barn i mängden mottagna
enligt bosättningslagstiftning och
lagen om eget boende

55

55

55

9

3

3

3

4

Antal mottagna
ensamkommande barn
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Kommunens verksamheter tillförs 164 mkr
Anledningen till det jämförelsevis stora tillskottet, är att kärnverksamheten fortsätter att
expandera med framförallt fler barn och unga.
Befolkningsutvecklingen förutspås fortsätta att ligga kvar på fortsatt hög nivå, vilket innebär
att Kungälvs kommuns kostnadsutveckling blir någon procentenhet högre än för genomsnittet
i kommunsektorn (Kungälv hade den 9:e högsta befolkningsökningen i landet 2020).
Tillskottet som motsvarar 5,9% täcker all volymökning samt all pris- och löneökning samt
ökade kostnaderna för investeringar.
Som politisk uppdragsgivare ser vi att kommunens effektivitet utmanas när vi blir fler, och att
vi kontinuerligt måste se över dimensionering, metoder och organisation för att så mycket
som möjligt av människornas skattepengar ska komma medborgarna till del långsiktigt och
inte ätas upp av gamla arbetssätt eller ineffektiv organisering. Det kräver ett stort ansvar från
politiker och chefer och medarbetare.
Kungälvs kommun har lojala medarbetare som är ett föredöme för ett välutvecklat
demokratiskt samhälle. Oavsett personliga uppfattningar har våra chefer och medarbetare
levererat i enlighet med de politiska besluten under flera år och därmed bidragit till att stärka
såväl den lokala demokratin som en ekonomi som möjliggör utveckling.
Utvecklingen går snabbt inom den offentliga sektorn med ökad digitalisering och nya metoder
och arbetssätt, samtidigt som en allt större kommun faktiskt ger ökade möjligheter till nya
och mer ändamålsenliga strukturer.
Vi befinner oss i ett nytt läge där effektiviseringskrav tack vare ett målmedvetet långsiktigt
arbete, nu har hamnat på en nivå där det är ogörligt för politiken att peka ut vare sig områden
eller delar för effektivisering som riskerar att bli kontraproduktiva och utvecklingshämmade.
Även det politiska ledarskapet måste utvecklas i sin samtid. Vi vill därför inom ramen för det
tillitsbaserade ledarskapet växla upp tilliten inom hela organisationen och sjösätta ett synsätt
att effektivisering är något alla bidrar med - det är en del av arbetslivet som sker utan att
politiker trycker på knappen.
Överskotten återinvesteras i kommunen och en del överförs till resultatutjämningsreserven
för att komma de anställda till del under sämre tider. Årets budget innehåller därmed inget
traditionsenligt effektiviseringsbeting utan i stället ett nytt synsätt.
Vi vill visa vår anställda tillit och förtroendet att de klarar av att tillgodogöra sig ny teknik, nya
metoder och arbetssätt och över tid finna de bästa formerna för hur arbetet organiseras. Vi
hoppas att den oro och sammanblandning mellan effektiviseringar och besparingar som ofta
medför nu försvinner och att den nya ansatsen bidrar till professionella, roligare
arbetsuppgifter, förbättrad arbetsmiljö, bättre service och god ekonomisk hushållning.
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Kungälvstrion ger därför kommundirektören i samband med budgetbeslutet, i uppdrag att
identifiera och uppskatta den kommunala organisationens möjligheter och återkomma till
styrelsen under våren med information om process och åtgärder för hur förvaltningen med
dess medarbetare och fackliga organisationer kan bidra till en långsiktigt hållbar
nettokostnadsutveckling och ett mer utvecklat medarbetarskap.

Kungälvstrions kommunstyrelseledamöter
Miguel Odhner (s)

Anders Holmensköld (m) Ove Wiktorsson (c)

Anna Vedin (m)

Mats Frisell (s)

Charlotta Windeman (m)

Monika Haraldsson (m)

Pia Gillerstedt (s)

William Hult (s)

Marcus Adiels (m)

Linda Åshamre (s)
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Investerings- och driftprogram
Perioden 2022-2025, utblick 2026-2029

Datum: version 2021-09-15
Investerings- och driftprogrammet redovisar investeringar innevarande år 2021, perioden 20222025 samt investeringsperiodens totala driftskostnadskonsekvens. Därutöver redovisas även
utblicksperioden 2026-2029.
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Bilaga 1

Inledning
”Investerings- och driftprogrammet” benämns ”programmet” i resten av dokumentet.
Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att
användas samt vilken total driftkostnad det genererar.
Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och antagen ram har en planering
för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för innevarande år 2021 och
perioden 2022-2025 samt en utblick för åren 2026-2029. För utblicken finns inga givna ekonomiska
investeringsramar och planeringen för bostadsbyggande och enskilda projekt har inte kommit så långt att den
är komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om idag. Utblicken redovisas med
en kolumn längst till höger i tabellerna där investeringarna beskrivs.
Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investeringsobjekt beskrivs finns en
övergripande tidplan som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt för perioden 2021- 2029
redovisas i den övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med tidplanen är att ge en överblick över vad som
är planerat att genomföras i kommunen de kommande åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera
resurser, tid och investeringar i rätt ordning. I tidplanen visas de planerade investeringarna och inhyrningarna
samt de planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten.
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Syfte
Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken
total driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya lokal- och verksamhetsbehov som löses
genom inhyrning av lokaler. I de fall det finns privata aktörer som till exempel friförskolor som planerar att
etablera sig i nya bostadsområden redovisas även detta. Driftkostnaderna för både interna egna kommunala
objekt och inhyrda, externa objekt finns med i den totala simulerade driftkostnadskonsekvensen.
Mål
Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen
har till sitt förfogande för att uppnå de mål och uppdrag som presenteras i budgetdirektivet (KS2020/0729,
KS2021/0650) tillsammans med nedanstående kompletteringar.

Inriktning och prioriteringsgrunder

Enligt översiktsplanen ska tillväxten främst ske inom tätortsområdet Kungälv, Ytterby och Kareby samt i
serviceorterna. Utöver det ska boendeutveckling inom vissa utpekade s.k. A-områden i Kustzonen vara möjligt.
Till det förväntas byggnationen av småhus på landsbygden fortsätta. I budgetdirektiv 2021-2022
(KS2020/0729) lyfts strategiskt mål nr 6, ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela
kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning
mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, övrig kommunal service samt
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.
Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de
ökande behov som den förändrade demografin i kommunen kräver. I enlighet med budgetdirektivet ska
samordningen mellan infrastruktur och byggnation bygga på breda analyser utifrån medborgarnas behov av
bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras framför delarna.
Resultatmål nr 11 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.
I detaljplanearbetet ske enligt budgetdirektivet följande prioriteras:
1. Kommunens kärnverksamhet
2. Näringslivets behov
3. Bostäder

Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt
Inför start av nya projekt görs en strategisk utvärdering som fastställer i vilken grad projektet följer strategiska
mål/resultatmål/politiska direktiv.
Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter
A. Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad
service
B. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur
C. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering)
D. Verksamhetsmark och bostäder
 Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering
 Där det finns infrastruktur på plats t.ex. VA.
 Förtätning i kollektivtrafiknära lägen
Förutsättningar i programmet
Planeringen av programmet har utgått från följande förutsättningar:
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Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen.
Beslutat samverkansavtal med Hemsö (KS2018/1818) med 5 objekt (3 förskolor, 1 skola, 1
äldreboende) genomförs.
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Det förutsätts att bostadsexploatörer är villiga att bygga bostäder för inhyrning (t ex servicebostäder
för LSS).
Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen
fått från länsstyrelsen (Aröd, Tofteberget, Harestad/Nereby, Klöverön samt ett krav på åtgärder av
Marstrands avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering.

Behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen ska lösas genom tillämpning av fyrstegsprincipen. I första steget ska
möjliga förändringar av organisationen och verksamhetens arbetssätt identifieras. I andra steget löses
lokalbehov med hjälp av lokalanpassningar i befintliga lokaler, genom möjliga omflyttningar i lokalerna eller
genom att tillföra moduler för att ta hand om tillfälliga kapacitetsbrister. I tredje steget löses lokalbehov
genom ombyggnation och/eller tillbyggnad. I fjärde steget löses lokalbehov genom på nyproduktion eller
inhyrning.
För att investeringsplaneringen i programmet ska kunna hållas inom beslutad ram förutsätter det
samverkansavtal som tecknats med Hemsö kommer att genomföras. Detta omfattar fem olika
nybyggnationsobjekt (Nordtags förskola, Tjuvkils förskola, Fridhems förskola, Kode Skola åk 3-6, Ängegärde
Äldreboende) för att förse Bildning och lärande och Trygghet och stöd med lokaler. Separat politiskt beslut
om marköverlåtelse och inhyrning kommer att fattas för varje inhyrningsobjekt. I detta program antas att alla
objekt kommer att utföras enligt samverkansavtalet. Om kommunen istället väljer att bygga objekten i
kommunens egen regi skulle det innebära en omfattande omprioritering inom investeringsprogrammet
och/eller höjda investeringsramar för skatt inom perioden 2022-2025. Byggnation i egen regi kräver mer
personella resurser för att genomföra projekten.
Inom VA-verksamheten finns fyra förelägganden från Länsstyrelsen som kan leda till viten om utbyggnaden
inte görs i tid för föreläggandet. Föreläggandena beskrivs mer ingående under rubriken ”avgiftsfinansierade
investeringar”. I planeringen av VA-utbyggnaden har hantering av Länsstyrelsens förelägganden arbetats in.
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat uppdrag kring en
samlad idrottslösning på Yttern för att ta hand om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i
kommunen. Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens
behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023–2063. Anläggningen ska möjliggöra
en effektiv drift och ska kosta så lite i nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår. Dialog förs
med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för Ytternområdet är startat. Det
kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för idrottsanläggningar och handel är den första etappen.
Utredningar av geoteknik, arkeologi, dagvatten, trafik och parkering är några av de underlag som tas fram i
samband med planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas under 2022 vilket ska
möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under senare delen av 2022. I
projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för bostäder, kontor och andra
funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området. Ett arbete pågår med att hitta en lämplig
finansieringsmodell där alla finansieringsslagen (skatt, avgift och exploatering) kommer att bidra för att
hantera behovet av infrastruktur, idrottsanläggningar och exploatering för bostäder och lokaler. Analys pågår
av investeringskalkyler och kommande driftkostnadskonsekvenser (kostnader och intäkter) för nya
idrottsanläggningar på Yttern. Samtidigt görs beräkningar av avgående kostnader och intäkter för gamla
idrottsanläggningar som kan fasas ut för att ersättas av hallarna på Yttern. Tidplanen för projektet sträcker sig
över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer att kunna byggas i etapper även bostäder och
lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att byggnation av idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022.
Den första byggnationen som behöver ske efter beslut fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och
andra nödvändiga markarbeten. Ytternområdet i sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som
sträcker sig både över innevarande period och utblicken dvs 2022–2025 samt 2026-2029.
Parallellt med uppdraget med hallarenan görs ett arbete i fastighetsdriften för att upprätthålla funktionen hos
is-och simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett antal åtgärder görs för att
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uppfylla gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och personal. Målsättningen är att i
första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed minimera
kostnaden för investeringar. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen till det mest
nödvändiga. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. Anläggningen har
omfattande underhållsbehov och saknar idag kapacitet för det behov av simbassänger/undervisningsbassänger
samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att renovera Oasens simhall för ett långsiktigt
bevarande samt höja kapaciteten skulle innebära mycket stora investeringssummor, uppskattningsvis
motsvarande en kostnad för en nybyggnation av motsvarande simanläggning.
Investeringsramar
Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 15 april 2021
(KS2021/0539).
Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter:




Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, varav 330 Mkr för
skattefinansierade och 290 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen
2022 fastställs till 19mkr.
Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i
kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. Budgeten ska
innehålla driftkostnadskalkyler.

Tabell 1

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala
investeringsplaneringen för 2022 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2022 (KS2021/0539). Det
innebär att föreslagna investeringar för 2022 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt,
medfinansiering och avgift. Ramen för 2021 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram
under perioden 2022-2025. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid i nästa rambudgetarbete då
flera investeringar prognostiseras förskjutas mellan åren. När det gäller investeringsbehovet 2023-2025 så
överskrider det ramarna när detta program skrivs och kommer behöva arbetas vidare med i kommande
rambudgetarbete. För år 2025 saknas ram för medfinansiering, även detta behöver arbetas vidare med i
kommande rambudgetarbetet. Va-kollektivet är enligt planeringen i störst behov av en ramförändring 20232025. Detta beror bland annat på de åtgärder som behövs för att hantera Länsstyrelsens förelägganden i tid så
att inte viten uppstår. Vitet för Aröd uppgår till 15 Mkr per år från 31 december 2025.
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Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år
Skattefinansierade investeringar

Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, lokaler och
anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade projekten styrs till största
delen av de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen samt i den övergripande infrastrukturplaneringen.
Investeringarna under perioden 2022-2025 genererar en driftkostnadsökning. Den beror på att nya lokaler
byggs eller hyrs in och fler barn ska erbjudas förskola/skola och personer i behov av äldreomsorg eller LSSboende. Driftkostnader uppstår också när ny infrastruktur eller offentliga miljöer anläggs. I programmet finns
även lösningar presenterade som innebär att lokal-och verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller av
friförskolor som etablerar sig. För att ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen
har även driftkostnadskonsekvenser för inhyrda objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader och
verksamhetens kostnader in. I de fall lösningen utgörs av en friförskola eller friskola har ett uppskattat belopp
för elevpeng inklusive lokalbidrag räknats med i simuleringen av kommunala driftkostnader.
Medfinansiering
Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälvs kommun
finansierar helt eller delvis, men som sedan ägs och driftas av trafikverket. Detta är en form av
skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan kommer ägas av trafikverket.
För dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal.

I nuläget finns medfinansieringsavtal avseende fem olika objekt som planeras byggas inom
investeringsprogrammet tidsram. Det finns också en prognos medtagen för en sträcka som bedöms bli aktuell
för ett avtal framöver, GC Kode-Stenungsund.
Avgiftsfinansierade investeringar
De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och renhållningsverksamheten.
Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för investeringar. Vid planering av programmet läggs
fokus på att den totala omfattningen av investeringar ska vara på en rimlig nivå i jämförelse med den totala
tilldelade investeringsramen. För VA-verksamheten finns i dagsläget en överplanering som behöver hanteras i
rambudgetarbetet under 2022. Projekten är många till antalet och det är rimligt att förvänta att idag ej kända
faktorer kommer leda till vissa förseningar så att viss andel av investeringarna hamnar utanför denna
investeringsperiod, dvs i utblicken.
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Det är flera förutsättningar som har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på
lösning av avloppssituationen i Marstrand, ett föreläggande i Harestad/Nereby samt ett föreläggande för
Tofteberget (Tjuvkil). Nedan följer en förklaring
Kommunen är ålagd av länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd fram till 31 december
2025. Därefter kommer kommunen att åläggas ett vite på 15 Mkr årligen fram till dess att utbyggnaden av
hela Aröd är genomförd. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till det
kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och därtill hörande
pumpstationer. Detta är det mest kostnadsdrivande i perioden 2021-2025. Eftersom dessa överföringsledningar
behöver vara byggda innan man i slutet av perioden kan bygga ut det lokala nätet i Aröd behöver stora
utgiftsposter ligga framförallt 2022, 2023 och 2024.
Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits. Kommunen är
ålagd av länsstyrelsen att presentera en lösning och tidplan för åtgärd. Därefter kommer kommunen sannolikt
få ett nytt föreläggande, men redan nu påverkas utvecklingen i Marstrand då länsstyrelsen inte kommer
godkänna detaljplaner som bygger på ytterligare anslutningar till det befintliga reningsverket. Förvaltningen
har efter överväganden landat i en lösning där överföringsledningar byggs mellan Marstrand och Vävra för att
ansluta till reningsverket i Göteborg och även ta med sig färskvatten ut till reservoarerna på Koön och
Marstrand. Förprojektering av en överföringsledning Marstrand-Vävra påbörjades under 2020. Byggnationen
kommer sedan genomföras i flera olika etapper. Kommunen avser att i dialog med länsstyrelsen föreslå att
kommunen får till 2030 på sig innan denna permanenta lösning ska vara på plats. Byggnation av
överföringsledningen kommer genomföras både i perioden 2020-2025 och 2026-2029.
Kommunen har också ett förläggande gällande Harestad/Nereby som enligt föreläggandet ska vara klart 31
december 2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet för detta område
kommer att beviljas till 2030. Utbyggnaden, som också den innefattar stora överföringsledningar, har lagts in
med start i perioden 2022-2024 och med ett slutförande i utblicken 2026-2029 . Detta för att det inte anses
möjligt att ekonomiskt eller personalresursmässigt klara hela utbyggnaden i Harestad parallellt med
utbyggnaden till Aröd under perioden 2022-2025. Under förutsättning att kommunen kan visa att
föreläggandet i Aröd kommer att uppnås i tid anses det mycket sannolikt att en förlängning av
Harestad/Nereby kommer att beviljas. I förstudie gällande Harestad/Nereby kommer det undersökas om
lokala lösningar eller inkoppling till kommunens övriga ledningsnät blir mest fördelaktigt.
Föreläggandet i Tjuvkil/Tofteberget hanteras genom att VA-utbyggnaden i Tjuvilsområdet pågår.
Investeringarna för avgiftsfinasierade verksamheten under perioden 2022-2025 genererar en
driftkostnadsökning på ca 19 Mkr, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet.
Exploateringsfinansierade investeringar
Enligt rambudgeten ska exploateringsverksamheten årligen bidra till resultatet. Ett positivt nettoflöde
(inkomster-utgifter) inom exploateringsverksamheten påverkar kommunens likviditet positivt och minskar
därmed lånebehovet.
Verksamhetsbudgetar (tidigare ”potter”)
För att möta investering- och reinvesteringsbehovet som inte innebär stora enskilda projekt finns även
verksamhetsbudgetar (tidigare kallat ”potter”) för varje sektors behov av mindre investeringar.
Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, åtgärder på brokonstruktioner,
lekplatsprogram, park-och strövområden, fritidsanläggningar, badplatser, hamnverksamhet (bryggor/färjor),
lokalanpassningar, reinvesteringar och energisparåtgärder i kommunala byggnader samt inventarier för
kommunala verksamheter (datorer, möbler mm).
Sammanställning över investeringar

Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag. Tabellerna som visar alla planerade
investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under
6
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genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt där
förvaltningen önskar få beslut om upphandling och start av byggnation kommer i tabell 14 längre ner i
dokumentet.
Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om
överklaganden, geotekniska fynd, arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling.
Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år
som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag.
Tabellerna visar de enskilda åren för 2021-2025 samt en utblick för 2026-2029. Utblicken är inte komplett då
det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens
befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som påverkar tillväxttakten.

7
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Skattekollektivet – Investeringar
Tabell 3-5visar skatteinvesteringsbehovet för projekt uppdelade per sektor.
Bildning och lärande

8
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Tabell 3: Investeringsbehov för bildning och lärande
Trygghet och stöd

Tabell 4: Investeringsbehov för trygghet och stöd

Samhälle och utveckling
9
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Tabell 5: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling

10
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Tabell 5: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling

11
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Sektorernas verksamhetsbudgetar för investering

Tabell6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av investeringar
Totalt investeringsbehov skatt

Tabell 7: Totala investeringsbehovet för skatt
Skattekollektivet – Inhyrningar/Köp av plats
I enlighet med budgetdirektiv 2021-2022 (KS2020/0729, KS2021/0650) eftersträvar kommunen 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, dvs en effektiv drift.

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.
Inom vissa verksamheter kan även köp av verksamhet vara aktuellt. Tabell 8 och 9 visar planerade behov som
löses via externa investerare och utförare för sektor bildning och lärande respektive sektor trygghet och stöd.
De behov som är planerade att lösa med inhyrning eller extern aktör är markerade med röd färg.

12
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Kungälvs kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och hyresavtal för objekten
nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där ungefärlig tid för byggnation och inflyttning
framgår. Ett förslag till hyresavtal med Hemsö kommer att tas upp för politiskt beslut för varje enskilt objekt.
Skulle parterna inte nå enighet om hyresnivåer eller andra avgörande frågor är inte kommunen bunden till att
låta Hemsö bygga utan kan genomföra objektet som en egen investering. Detta kräver dock en omarbetning av
investeringsbudgeten, vilket i sin tur kräver att andra objekt prioriteras bort eller att ramen förändras.






Förskola Nordtag
Förskola Tjuvkil
Förskola Tjuvkil
Skola Kode
Äldreboende Kungälv

I enlighet med budgetdirektivet har förvaltningen i uppdrag planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i
planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på lösningar där kommunen hyr
LSS-bostäder inom kommungränsen. När det gäller behovet av fler förskoleplatser finns det förslag på platser
där privata förskoleaktörer kan etablera sig eller där förvaltningen föreslår en upphandling av inhyrning av
förskolelokaler. Marknaden visar ett tydligt intresse både för att etablera LSS-boenden och förskolor i
kommunen. Genom detta förslag på lösning behöver kommunen inte investera i alla boenden och förskolor
som det finns behov av de kommande åren. För en fördjupad bild av behovet hänvisas till lokalresursplanen.
Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar framgår i tabellen över inhyrningar och i den övergripande
tidplanen och inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas i tabell 13.
Förklaring till färgerna i tabellen nedan:

Tabell 8: Planerade externa byggnationer för inhyrning och externa aktörer för sektor bildning och lärande

13
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Tabell 9: Planerade externa byggnationer för inhyrning och köp av plats för sektor trygghet och stöd.
Skattekollektivet – Medfinansiering
I tabell 10 finns de planerade investeringar för medfinansiering, som innebär att kommunen helt eller delvis
finansierar anläggningar som sedan kommer att ägas och driftas av trafikverket.

Tabell 10. Investeringsbehov medfinansiering [tkr]

Avgiftskollektivet
Tabell 11 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamhet samt en
verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Längst ned visas den totala uppskattade intäkten som förväntas
från anläggningsavgifter i prognosen.
14

rksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021

15

rksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021

16

rksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021

Tabell 11 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA) [tkr]

Exploatering
Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploateringar. Dessa inkomster är dock beroende av
konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är endast en prognos. Ett minus
indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar endast in- och utflödet av medel, inte vilket år
17
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som vinsten/förlusten redovisas i resultaträkningen.

Tabellen 12 för exploateringar visar uppskattade inkomster och utgifter för projekten, dvs flödet i projekten.

Driftkostnadskonsekvenser
I tabell 13 visas de förväntade driftkostnadseffekterna från de planerade investeringarna, planerade
inhyrningarna samt möjliga elevpeng till friskolor/friförskolor där planering finns att dessa ska starta.
Driftkostnadskonsekvenserna inkluderar både kapitaltjänstkostnader, drift/hyror och verksamhetskostnader.
Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt
objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den
totala drifteffekten. Under perioden 2022-2025 förväntas driftkostnaden för skattefinansierade investeringar
18
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stiga och det beror bland annat på ett ökat antal äldreomsorgsplatser, förskoleplatser, LSS-boenden och ökad
kapacitet i flera stora skolor.

Tabell 13: Driftkostnadskonsekvenser av investeringar 2022-2025
Projekt för beslut om byggnation
I tabell 14 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända för start av upphandling och
byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna
kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.

Tabell 14: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända för start av upphandling och
byggnation.

Uppföljning av investeringarna

Förvaltningen utvecklar sitt uppföljningsarbete löpande. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för
projektens tidplaner och ekonomi.
Förvaltningen fortsätter att följa upp programmet vid tertial T2 och T3 då prognosavvikelser samt avvikelser i
utfall presenteras. Dessutom redovisas förslag på balansering av programmet vilket innebär förslag om ändrad
19
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budget, godkännande av avvikelse samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller
delprojekt. Vid avvikelser i projekt som blivit aktualiserade och startat byggnation så lyftes behov av ändring i
budget till politiskt beslut. Är det en ökning i budget på upp till 5 miljoner kr som kan hanteras inom den
totala ramen för året lyfts ändringen i budget till kommunstyrelsen. Större förändring lyfts till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten. Inom portfölj tillväxt följs varje
projekt upp månadsvis. Verksamhetsbudgetarna ska avrapporteras till utskotten vid tertialerna, T1, T2 och T3,
både med utfall, prognos och planering framåt.

Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete

20



Förvaltningen analyserar behovet av verksamhetslokaler årligen. Behovet prognostiseras både på
befintlig befolkning boende i kommunen (antal äldre, antal födda barn osv) och på en
byggbaserad/inflyttad befolkningstillväxt. Exakt hur tillväxten sker och var den sker är en
osäkerhetsfaktor. I de fall där mer kapacitet behövs i lokalerna ska fyrstegsprincipen tillämpas. Om
detta inte räcker behövs nya lokaler. Av olika skäl kan dessa inte alltid stå på plats exakt när behovet
infaller. Då kan tillfälliga lösningar som moduler som ökar kapaciteten användas. Dessa hanteras då i
lokalanpassningspotten/reinvesteringspotten i första hand.



Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förfina behovsanalyserna kopplat till behovet av
utbyggnad av infrastruktur Under detta programs gällande tid kommer ett arbete pågå med att
utveckla och uppdatera en drift- och underhållsplan för VA. Underlaget används i det årliga
budgetarbetet.



Antalet beviljade planbesked och utpekade områden i planprogram tyder på en fortsatt hög tillväxttakt
i utblicken. Förvaltningen arbetar löpande med att analysera effekterna av bostadsprojekten på
befolkningsprognosen och vilka tröskeleffekter befolkningsutvecklingen kan förväntas medföra
kopplat till behov av kommunala investeringar samt förväntade skatteintäkter. Eftersom
bostadsmarknaden är starkt konjunkturberoende och projekten har många faktorer som kan leda till
förseningar i både detaljplaneskede och byggnationsskede rör sig prognoserna över vid vilken tidpunkt
det blir inflyttning i de framtida bostäderna. De flesta planerade projektens bostadsleveranser blir av
men inflyttningen är svår att prognostisera till rätt år. Den planerade bostadsleveransen är ett viktigt
underlag till den befolkningsprognos som tas fram en gång per år. För att hantera osäkerheterna i
bostadsleveransen följs den dessutom upp två gånger ytterligare per år och en grov analys över hur
förändringarna påverkar gällande befolkningsprognos görs.



Förvaltningen har till uppdrag att upprätta ett förslag för idrottscentrum med kostnader och
genomförandetid. Placeringen är på Yttern. I uppdraget ingår att med ett samlat och brett angreppsätt
utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen.
Under 2020 och 2021 har en dialog förts med idrottsföreningarna via idrottsrådet, övriga föreningar
samt de aktörer, såväl nationella, regionala som lokala, som visat intresse för att bidra i arbete och
finansiering med en hallarena i Kungälv. Arbetet med detaljplanen för Ytterns arenaområde pågår.



Efter dialog med kommunstyrelsen 2020 ändrades tidplanen för GC-sträckan Kärna-Kornhall och den
har tidigarelagts fem år så förberedande arbeten sker i perioden 2020-2025 och byggnationen ligger
planerad i perioden 2026-2029. För närvarande ligger detta som två skattefinansierade delsträckor
eftersom tänkt placering är utanför Trafikverkets vägområde.
Ur Trafikverkets perspektiv har sträckningen låg prioritet regionalt och därför görs nu bedömningen
att det inte är troligt att Trafikverket blir medfinansiär. Därför har sträckan lagts som en
skattefinansierad investering i investeringsprogram 2022-2025. I förberedande arbetet med gc-banan
kommer både sträckning och form för finansiering ses över i mer detalj.
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Övergripande projekttidplan - Kungälvs Kommun
Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KUNGÄLV
Komarken, Bostäder
1

1

2

2

2

34

34

34

1

1

2

2

2

3

3

3

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

Förskola, Ersättning Iskällan
Liljedal - DP Klocktornet 35 (Sigillet "Parkeringen mellan husen") 26 bostäder
2

Liljedal - DP Klocktornet 36 (Balder-"Gamla Gallerian") 128 bostäder
2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

Liljedal - DP Klocktornet 1, 34 och 37 (Sigillet-"Rondelltomten") ca 100 bostäder
1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

34

Liljedal - Gärdet 1:3 P-hus ca 30 bostäder
2

34

Liljedal - DP Rhodin (Balder) ca 120 bostäder
2

2

2

34

34

34

2

3

3

3

3

3

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

3

Liljedal - Markanvisning del av Gärdet 1:3 200 bostäder
Liljedal - DP bottenvåningar västra gatan
2

2

2

2

3

2

2

Liljedal - DP Trappan ca 30 Bostäder
Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 1
Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 2
3

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 3
Nordre Älvstranden 1000-2000 Bostäder
1

1

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1

1

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

2

2

3

3

1

2

2

1900-01-04

1

2

2

3

1900-01-04

5

Nordre Älvstranden Allmän plats (park, strandpromenad)
Lokalisering Ny Förskola 180 platser
Lokalisering Ny förskola 180 platser
Etablering handel, kontor vid E6
Sparven - DP handel, idrottshall, bostäder, lokaler
1
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gjutaren 100 bostäder
3

3

3

1

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

Gjutaren Saneringsåtgärder
Nytorgstaden - DP 700 bostäder/lokaler
2

34

34

34

2

2

2

3

3

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1

2

2

3

3

1

1

1

1

34

34

34

2

2

Kungälvs sjukhus DP
GC bro Kongahälla-Sjukhuset
Lärken 1-3, (Kungälvsbostäder) 100 bostäder
1900-01-04

Förskola Ulvegärde tillbyggnad
Övre Fontin Måltidskök
2

3

Mimerstaden 500 Bostäder
2

Förskola Mimerstaden
2

Mimers hus ombyggnation studiehallar
2

2

3

1

1

2

Dammbergen, 300 bostäder
2

2

34

34

34

2

2

3

3

2

2

5

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

3

3

3

Förskola Dammbergen
Gruppbostad Dammbergen
Åseberget Bostäder
1

1

1

5

5

1

2

3

3

2

2

2

3

1

2

2

3

3

2

3

3

Förskola/or Åseberget
Fridhems förskola 144 platser
Permanentering Fridhemskullen förskola
1

1

Skola Kungälv F-6
Ombyggnation Munkegärdeskolan
GC+ledningar till Trankärr
2

3

SOL-boende Skälebräcke
2

1900-01-04

1900-01-04
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ÖFL Diseröd-Kungälv (sträcka C, D)
2

Pumpstation Mimers
2

2

3

3

3

3

3

3

Ängegärde DP - Äldreboende, 90 platser
2

2

2

5

5

2

2

2

3

3

1

1

Ängegärde DP - 350 Bostäder
3

3

3

3

Förstudie drifthus
Servicebostäder
2

5

Servicebostäder
2

5

2

5

Servicebostäder

Kongahälla, 1300 bostäder, kontor, hotell

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

Kvarter 6 (Riksbyggen)
Kvarter 14 (Cityfastigheter)
Kvarter 10 (JM)
Kvarter 7
Kvarter 3 (Riksbyggen)
ÖFL under E6 (kvarnkullen)
2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

Reservoar Munkegärde
Dagvattenkulvert under E6 (höjd med Kungälvsmotet)
VA Ytterbyvägen
2

3

3

3

Ombyggnation ÅVC Munkegärde
2

YTTERBY
FÖP Ytterby
1

Porteberget DP, 250 Bostäder
2

2

2
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Flytta kraftledning Ytterby
1

1

1

1

1

Lilla smällen DP, 170 Bostäder
1

1

1

1

Östra Sparrås DP, 350 Bostäder
Hällebergsgatan, förlängning, korsning, GC
2

2

34

34

34

34

1

1

2

3

3

1

1

2

3

3

1

1

2

3

3

GC-tunnel Ytterby station
GC-bro Ytterby station
Ny lokalgata vid järnvägen etapp norr och syd
GC Sparråsvägen-Rollsbo (inkl. bro)
1

1

2

3

3

Utveckling Resecentrum Ytterby
1

1

2

3

3

3

3

3

3

Pendelparkering centrum (200 pl)
1

2

3

3

3

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

Ikano vid tågstationen, 150 bostäder
Nordtag 500 bostäder
3

GC Anslutning Nordtag - Ytterby centrum
Förskola Nordtag 180 platser
2

5

5

2

2

5

5

1

2

2

2

3

3

3

2

2

34

35

34

35

2

3

3

Gruppbostad Nordtag
Arenastaden 300-500 Bostäder, Handel, skola DP
Idrottsanläggningar, simhall, handel DP
Dagvatten Kyrkbäcken
1

3

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

VA-ledning Bultgatan-Åseberg
ÖFL Kungälvs sjukhus-Bultgatan
Ledning till reservoar Ytterby
Arenastaden, omläggning av ledning och kapacitetsökning
3

3
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hollandsgatan-Arenastaden
2

2

3

3

1

1

1

2

2

2

3

3

2

2

2

3

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

3

2

2

34

34

34

34

34

2

2

1900-01-04

1900-01-04

2

3

2

2

2

3

1900-01-04

1900-01-04

2

2

Väg 168 Ekelöv-Kareby; Anslutning E6
Entré Ytterby DP 80 bostäder/ handel
VA Vidkärrsvägen-Hollandsgatan (Entré Ytterby)
Björkås DP, 400 bostäder, förskola, service
2

Infart Björkås Västra Tunge
VA Björkås
Västra Tunge DP, (Trivebo) 400 bostäder
VA Västra Tunge
3

3

Förskola Västra Tunge
2

2

1900-01-04

1900-01-04

1

2

2

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

1900-01-04

3

3

Lokalisering Förskola Ytterby
1

3

Ombyggnation Ytterbyskolan
1

Ombyggnation Kastellegårdsskolan
Ombyggnation Kastellegården pst
VA ledningar från Kastellegården under älven
Rollsbo Västerhöjd, verksamhetsmark
Rollsbomoten
Rollsbokrysset
2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

1900-01-04

3

3

3

2

3

3

Bovieran, 55 seniorbostäder
Tega ängar 190 bostäder
Åtgärder sparråshallen
Tega 2:5 45 bostäder
1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gruppbostad västra Ytterby
5

5

5

5

Servicebostad Västra Ytterby
Enekullen, 136 bostäder
1900-01-04

DISERÖD
Håffrekullen
3

3

1900-01-04

1900-01-04

Tyfter DP - Bostäder
2

Ny Förskola Tyfter
2

Ombyggnation befintlig Förskola Tyfter
1

Diseröd skola Etapp 1 - Ny byggnad matsal+klassrum
2

2

3

3

3

2

2

3

3

5

5

3

3

2

3

3

Diseröd skola Etapp 2 -Nya klassrum i gamla matsalen
Diseröd skola Etapp 3 - Ny idrottssal
2

Diseröd skola Etapp 4 - Ombyggnation gamla idrottssalen
2

Diseröd skola Etapp 5 - Renovering Huvudbyggnad
Diseröd skola - Infrastruktur
2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

3

3

Vattenledning Ale-Kungälv vattenverk
2

Tryckstegring Räfsal
Diseröd centrum, centrumbyggnad/förskola/50 bostäder (Trivebo)
3

Disekulla, 82 bostäder (HP Boendeutveckling)

KAREBY
VA utbyggnad Skårby-Kareby (omvandlingsområde)
Rishammar DP - 180 Bostäder
Kareby skola tillbyggnad

3

3

2

2

3

3
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VA ledning till Rishammar
3

3

Kunskapsförskolan Rishammar
1900-01-04

MARSTRAND
ÖFL Vävra-Marstrand Etapp 1-10
2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

3

3

2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

2

1900-01-04

ÖFL Vävra-Tjuvkil Etapp 1-3 (del av Vävra-Marstrand)
VA utbyggnad Vävra-Hålta Etapp 1-6 (omvandlingsområde)
Detaljplaner Vävra-Hålta, bostäder
3

Elektrifiering av Marstrandsfärjan
Turisthotellet Oscars DP - 22 Bostäder
Båtellet DP - lokaler näringslivet, infra m.m.
Eriksberg Norra DP - Verksamhetsmark
Eriksberg Södra DP - Verksamhetsmark
Kajrenovering (Etappvis)
Parkeringslösning
Hedvigsholmen, Bostäder
2

Förskola/skola Koön DP
1

2

2

2

3

3

Instön DP - Bostäder
VA utbyggnad Instön
3

Tjuvkil v 168, Trafikverket
2

2

2

3

3

3

2

2

2

1900-01-04

2

1900-01-04

2

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

2

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Tjuvkil, flera detaljplaner
1900-01-04

2

1900-01-04

2

Tjuvkil DP, Etapp A

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 1-32
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

GC Stället-Risby
3

3

2

2

3

3

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

2

5

5

1

1

1

1

1

3

GC Vävra-Tjuvkil
Tjuvkils ängar
1900-01-04

Förskola Tjuvkil

KODE
FÖP Kode

Kode Buss och järnvägslösning
2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

34

5

5

1900-01-04

1900-01-04

Bostäder och verksamhetsutveckling Kode
Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall
2

2

2

2

2

2

3

3

1

2

2

34

34

2

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

1900-01-04

3

3

2

3

3

Solhaga äldreboende
GC Kode-Stenungsund
Aröd Planprogram, flera detaljplaner - Bostäder
1

1

3

3

2

2

VA utbyggnad Aröd etapp 1
VA Aröd etapp 2
VA Aröd etapp 3
2

VA Aröd etapp 4
2

2

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

2

3

3

3

3

3

VA utbyggnad Aröd 5
Detaljplaner Ödmålsmosse, Rörtången osv, bostäder
VA etappvis utbyggnad Ödsmålsmosse, Rörtången

KÄRNA
Idrottshall
2

2

5

2

2

1900-01-04

Friförskola
1900-01-04
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kärna friskola
2

1900-01-04

1900-01-04

2

2

3

3

3

1

2

3

Bostäder 55 st
Kärna skola/kök
Västerhöjden Torsby 1:9, 1:37 DP - 60 bostäder
2

2

1900-01-04

1900-01-04

GC Kärna-Kornhall
1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

3

3

3

Förskola Kärna, Lokalisering
VA utbyggnad Nordkroken etappvis utbyggnad (Kovikshamn)
2

2

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

2

2

3

3

3

3

2

2

VA utbyggnad Nordkroken - Brunnefjäll
VA utbyggnad Nordkroken - Vedhall
VA-ledning/utbyggnad Nordkroken - Etapp 1
Nordkroken, flera detaljplaner, bostäder
Reservoar Lycke
2

3

1

1

1

1

3

GENERELL
Ny översiktsplan
1

Förstudie utveckling verksamhetsmark
Laddinfrastruktur (lagkrav)
Olseröd-Bredsten (Stärcka E-F)
3

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

2

3

3

3

2

2

3

2

2

3

3

ÖFL Björkås-pst Hollandsgatan
ÖFL Hollandsgatan-Björkås
ÖFL Björkås-Vävra
ÖFL Björkås-Vävra, 3 st pumpstationer
ÖFL Vävra-Solberga

1

1
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Projekt

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ÖFL Vävra-Solberga, Pumpstation
2

3

3

3

1

1

2

5

5

2

2

3

3

3

3

ÖFL Kode-Solberga-Aröd
ÖFL Solberga-Stenungsund
2

2

GC Kareby-Kode
3

Äldreboende Lokalisering/Behov
VA Nereby föreläggandeområden etapp 1-4
3

3

3
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar
Lokalförsörjningsplaneringen har övergripande och först och främst att förhålla sig till bland annat:
 Lagstiftning
 Boverkets byggregler
 Skollag
 Socialtjänstlag
 Plan- och bygglag
 Miljöbalken
 Politiska beslut och uppdrag
 Fyrstegsprincipen
1. Tänk om kring organisation och arbetssätt inom befintligt lokalbestånd
2. Optimera befintliga miljöer
3. Bygg om eller lokalanpassa, förutsatt att steg 1 och 2 är genomförda.
4. Bygg nytt, förutsatt att alla tidigare steg är genomförda eller otillräckliga.
 Agenda 2030
 Översiktsplan
 Trafikplan
1. Konkurrenskraftig kollektivtrafik
2. Smart och effektiv parkering
3. Attraktiva miljöer för gång och cykel
 Bostadsförsörjningsprogram
 Budget i balans
 Långsiktig ekonomistyrning
 Fokus effektiv driftkostnad

ningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan

sida 5 av 108

ningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan

sida 6 av 108

Politiska mål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
1. att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet.
Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel
och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.
2. en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna
skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.
3. att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska
kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.
4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag
skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna,
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess
verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla
kommunens anställda.
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6. en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad,
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och
externa investerare.
7. att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll
ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.
8. att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de
som står längst från arbetsmarknaden
Kungälvs starka näringsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för
arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står
längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla
Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga
aktörer.
Alla resultatmål
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år.
7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
9. Förbättrat näringslivsklimat
10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
11. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
13. Ökad kollektiv jobbpendling
14. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.

Kommunal service och lokalförsörjning i samhällsplaneringen
Planeringsprocess
Det är viktigt att sektor Samhälle och utveckling deltar i övergripande strategiska dokument för att
komplettera med behov och öka kunskapen om andra sektorers planering. Sektorn ombesörjer att rätt
kompetenser är med i detaljplaneskedet för en kommunal anläggning och vid mindre åtgärder så som fysisk
tillbyggnad och ombyggnad i planeringsarbetet. I detaljplaneskedet för en anläggning är det alltid lämpligt
att upprätta ett Trafik-PM där trafiken beskrivs i nuläget och med en utblick, till exempel för år 2045. Pm:et
bör lyfta bland annat transporter och hantering av personal/boendeparkering, beskriva hur det möjliggörs
för att eleverna kan gå eller cykla på ett säkersätt alternativ åker skolskjuts, utformning av parkering för
elever och besökare/föräldrar och hur hämtning och lämning vid skolor, förskolor och idrottshallar
hanteras.
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Trafik vid kommunala anläggningar
I kommunens Översiktsplan 2010 och Trafikplan 2017 är målet att fler resor ska ske på ett hållbart sätt och
i Agenda 2030s mål nr 11, Hållbara städer. Att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. Oberoende vilken typ av anläggning så alstrar den trafik i någon form. Det
är därför viktigt att tidigt planera för attraktiva och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter, tydliga gångoch cykelstråk som ansluter befintliga gång- och cykelstråk utanför kvartersmark/ detaljplan samt skapa bra
anslutningsstråk till närliggande hållplatser från berörd anläggning. Kopplingar till skolskjutsanläggning
inom eller utanför kvartersmarken bör också hanteras.
Trafikalstringen är lite olika beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om. Förskola har högst
alstring av trafik och vid F-6-skola är alstringen något lägre i o m en mixa av skolskjuts och bil. Medan
högstadiet och gymnasiet är alstringen lägst i och med att eleverna tar själva dit eller åker skolskjuts eller
kollektivtrafik.
Utformningen vid skolor bör utformas på ett trafiksäkert sätt för barn och elever ska kunna ta sig på egen
hand till skolan. Vid äldreboende är det viktigt att gångstråk är tydliga för att boende ska kunna promenera
inom och utanför boendeområdet. I tidigt skede ska möjliggöras för att sophantering och leveranser till/
från anläggningen blir yteffektiva till förmån för friytor. Parkering för en anläggning ska ske enligt aktuell
P-norm och planeras för samnyttjande vid anläggningar som ligger i centrumlägen.

Utemiljöer för kommunala verksamheter och som allmänt intresse
I plan- och bygglagen finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och
utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek
uttrycks även som ett allmänt intresse.
Friyta
Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och särskilt
skolgårdar och förskolegårdar. Plan- och bygglagen, PBL, är dock den enda lagstiftning som ställer ett uttalat
krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor,
fritidshem och liknande.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9 §
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger
nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och
på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är
orimligt, och
6. risken för olycksfall begränsas.
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den
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finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Allmänt intresse
Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är också ett allmänt intresse som vid planläggning ska
tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. Samma krav ställs på
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service som exempelvis skola och
förskola.
Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 7 §
Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till
områden med sammanhållen bebyggelse finns:
1.
2.
3.
4.
5.

gator och vägar
torg
parker och andra grönområden
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service

I andra kapitlet i PBL anges viktiga samhällsintressen, allmänna intressen, som ska påverka beslut om markoch vattenanvändning. I kapitlet redovisas:





utgångspunkterna för bedömningar av vad som är en lämplig mark- och vattenanvändning
vilka hänsyn kommunen ska ta och vilka kvaliteter som ska främjas vid lokalisering av bebyggelse
bestämmelser om de enskilda byggnadsverkens placering och utformning
särskilda krav som ska beaktas vid planläggningen och prövningen av lov i sammanhållen
bebyggelse.

Kommunen har huvudansvaret för att de allmänna intressena beaktas, när styrkan i olika intressen och
anspråk vägs mot varandra. De allmänna intressena är allmänt formulerade och kommunen ska i det
enskilda fallet avgöra vilka intressen som är relevanta att ta med i bedömningen.
Planläggning och bygglov
Kommunen ska i översiktsplaneringen redogöra för hur de allmänna intressena ska tillgodoses och hur
kommunen väger plats för lek och utevistelse gentemot andra allmänna intressen.
Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 4 §
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i
2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3
eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.
Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att:
1. riksintressen ska tillgodoses
2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas
3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76)
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I detaljplaneringen ska behovet av friyta vägas gentemot andra allmänna och enskilda intressen. Vid
bygglovsprövningen preciseras det allmänna intresset till att om byggnationen gäller bostäder eller lokaler
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, så ska det på tomten eller i närheten av
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.
Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9 §
En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att:
1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger
nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och
på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är
orimligt
6. risken för olycksfall begränsas
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad
som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga paragrafens innebörd vid
skolor, förskolor och fritidshem har Boverket tagit fram allmänna råd, BFS2015:1 FRI.
Källa: Boverket.se

Klimatanpassningar i kommunala lokaler och anläggningar
”Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det ger en drivkraft att
undvika byggande på riskfyllda områden och att jobba förebyggande. Det gäller alla fastighetsägare
och såväl enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter.” ur Regeringens
proposition 2017/18:163
Många av kommunens lokaler och verksamheter kan komma att påverkas när klimatet förändras. Som
fastighetsägare behöver kommunen arbeta med förebyggande åtgärder för både byggnader och
verksamhetsutövare i lokalerna genom att:


Bygga rätt från början.



Kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning.



Ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll,
energieffektivisering och ombyggnation.
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En god planering vid nybyggnation och anpassningar vid ombyggnationer och underhåll av befintliga
byggnader bidrar till åtgärder som skyddar kommunal egendom och kommunal verksamhet mot framtida
hot som till exempel översvämning, värme, storm samt ras och skred.

SAMMANFATTNING
Lokalförsörjningsplanen presenterar planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och
stöd samt Samhälle och utveckling. Sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov följer
nedan.
Bildning och lärande
Framför allt tre nya förskolor planerade för byggnation inom fyra år i områdena Nordtag, Tjuvkil och
centralorten, i den ordningen. Ytterbyskolan är föremål för ombyggnad och renovering med färdigställande
ungefär år 2024. Munkegärdeskolan bör renoveras och lokalanpassas inom tre år. Gymnasiets studiehallar
i Mimers hus står inför ombyggnation för effektivare nyttjande och projektering är startad. Diseröd och
Kareby skolor bör byggas till så snart som möjligt, projektering är i gång. I Kareby tillförs modulklassrum
till hösten för att ta emot alla som sökt förskoleklassplats på Karebyskolan. Kärna skola behöver framöver
genomgå om- och tillbyggnad gällande bland annat kök och matsal. För att det ska vara möjligt behöver
ny förskola etableras i området för att tillfälliga modulförskolor på grundskolans tomt ska kunna lämnas.
Även idrottshall i inhyrningsform är på väg att byggas i Kärna. Sektorn planerar att avstå förlängning av
det externa hyresavtalet avseende skollokalerna på Klöverbacken när det löper ut till hösten år 2023.
Samhälle och utveckling
Sektorn har stort behov av att säkerställa VA-drifts och entreprenads verksamhet då de idag finns i lokaler
som inte uppfyller verksamhetens behov och myndighetskrav. Ny ridanläggning i Trankärr kommer att
uppföras med start hösten 2021. Projektet har övergått från ett kommunalt byggprojekt till att föreningen
själva bygger anläggningen, delvis finansierat genom kommunalt investeringsbidrag för de delar som är för
föreningsverksamhet/idrott. Anläggningen planeras stå klar under 2022 och kommer ersätta föreningens
befintliga ridanläggning i Ytterby, där bostäder på sikt kommer byggas. Ny idrottshall i Kärna är
upphandlad och kommer att stå klar under sommaren 2022. Hallen är delvis en förutsättning för skolans
och friskolans utveckling i området. Den kommer även bidra till idrottsföreningarnas behov av mer
bokningsbar hallyta. I Kode planeras byggnation av en idrottshall i samband med byggnation av skolan.
Även i Diseröd planeras ny idrottshall i anslutning till Diserödskolan. Uppdraget om ett idrottscenter vid
Ytterns idrottsplats pågår. Projektet har arbetsnamnet ”hallarena Yttern”. Mycket stort behov finns av mer
ishallsyta då föreningarna i Oasen inte får plats med sin verksamhet. Oasen är också i mycket dåligt skick
och stort investeringsbehov finns. Bandyn som bedrivs på Skarpe nord lider av svårighet att bedriva sin
verksamhet under rådande klimatförhållande. Precis som i större delen av landet så finns behov av att
kunna bedriva verksamheten inomhus. Kungälvs Simsällskap är en av det största idrottsföreningarna i
kommunen och har också behov av mer tränings-och undervisningstider. Stort behov finns också av mer
yta i idrottshall för inomhussporter. Befintliga hallar är mycket hårt bokade och verksamheterna måste
tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på halltider.
Trygghet och stöd
Kommunen behöver fortsätta arbeta 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 möjligheten att hantera socioekonomiska värden. För att hantera behovet av mer äldreomsorg
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byggs Solhaga ut med 22 nya lägenheter till 2023 och ett samverkansavtal har tecknats med extern byggherre
om ett nytt äldreboende i Kungälv om ca 85 platser till 2024/2025. Bedömningen att denna utökning av
antal platser ska räcka bygger på att avtalet med 55 inhyrda lägenheter fortsätter att förlängas. I samband
med att det nya äldreboendet byggs planerar verksamheten en avveckling av Båtsmansgärde. Exakt tidpunkt
måste planeras utifrån det rådande behovet av platser. Inom LSS/SoL finns uppdraget att ta hem ett antal
köpta platser och ta hand om kön av personer som har fått gynnande beslut för gruppbostad/servicebostad.
Fram till 2025 behövs tre nya gruppboenden samt minst två nya servicebostäder. För att ersätta
servicebostäder som inte uppfyller brandkraven behövs 2 servicebostäder med 7 platser inom de kommande
åren. Under 2021 har en gruppbostad och en servicebostad verkställts och inflyttning skett våren 2021. I
arbetet med att hantera framtida behov av servicebostäder för LSS behöver kommunen kontinuerligt arbeta
in nya lösningar kommande exploateringar.

BEFOLKNINGSPROGNOS
Totalt per år
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I graferna nedan visar lodräta axeln till vänster antal tusental invånare, och vågräta axeln årtal.
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SEKTOR BILDNING OCH LÄRANDE
Kommunfullmäktiges strategiska mål
”Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande”.
Resultatmål
• Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
• Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
• Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
• Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
• 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
Politiska uppdrag till förvaltningen
1. Ta fram en lokalstrategi för sektorn fram till 2030 som förbättrar skolans förutsättningar
för att kunna förbättra; effektiviteten, studieron och arbetsmiljön och ha sin utgångspunkt
i närhetsprincipen. Arbetet stäms kontinuerligt av med kommunstyrelsen och
beredningen för bildning och lärande. Strategin utgörs av ”Policy för fastigheter och exploatering” och
föreliggande årligen uppdaterade Lokalförsörjningsplan.
2. Arbeta fram en plan för skolans IT för att stärka Kungälv i förhållande till de bästa
Skolkommunerna
3. Utred hur vi kan renodla lärarnas arbetsuppgifter och vilka arbetsmoment som kan
utföras av annan personal.
4. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever.
5. Ta fram en kommungemensam konsekvenstrappa i det trygghetsskapande arbetet,
normer och värderingar. Skapa en likvärdig hantering mellan skolor.
6. Stärk Mimers Hus attraktionskraft
7. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet
8. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet.
Beskrivning av sektorn
Sektor Bildning och Lärandes kärnverksamheter är uppdelade i följande områden:






Förskola
Grundskola årskurs F-6
Grundskola årskurs 7–9
Gymnasium och vuxenutbildning
Kultur

De fem områdena omfattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kultur och bibliotek.
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Barn och ungdomar i olika åldersklasser 2017-2020, prognos 2021-2029
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Bakgrund
Sektorns planering utgår från befolkningsprognosen och lokalbeståndet i förhållande till fyrstegsprincipen.
Principen gör gällande att sektorn ska arbeta med lokalplanering enligt följande prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.

Tänk om kring organisationen för att effektivisera lokalanvändningen
Optimera användning av befintligt lokalbestånd
Bygg om befintliga lokaler för att möta behov effektivare
Bygg nytt om föregående tre steg är ordentligt utförda och behov fortfarande kvarstår

Befolkningsprognoser per skolområde bör behandlas med försiktighet. Fritt skolval, specialiseringar och
profiler samt flexibla pendlingsmönster medför mobilitet i alla åldersgrupper från förskola till gymnasium.
Byggande i gränser mellan olika skolområden som till exempel Tjuvkil, Ullstorp eller Rörtången är svåra
att följa i prognoser. Uppföljning sker kontinuerligt av faktiskt antal folkbokförda barn och elever för att
möta tillkommande akuta behov.
Externa faktorer som kan påverka sektorns behov av lokaler är till exempel förändrad lagstiftning, ändringar
i styrdokument, större generationsskiften och hastigt förändrad befolkningsstruktur i serviceorter.
Grundskolans lokaler omfattar verksamhet för grundskola och fritidshem. I kommunen finns tre
grundskolor som huserar grundsärskolor. Analysen och behoven i serviceorterna bygger på befintlig
grundskoleorganisation med grundskolor för årskurserna F-6 i serviceorterna och tre centralt placerade
högstadieskolor för årskurser 7–9. Nyckeltal som inriktningsvärde vid nybyggnation är 10 m² per elev i
förskolan och per elev i grundskolan gällande bruksarea exklusive idrottshall. Inriktning för utomhusyta
vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnader bedöms från fall till fall men kan landa någonstans i
spannet 15–30 m² för förskola och årskurser F-3, cirka 10–15 m² för årskurser 4–6 och 5–10 m² för årskurser
7–9. Nyckeltalen bedöms med utgångspunkt i Boverkets och andra kommuners rådande riktlinjer i
kombination med förvaltningens långsiktiga strategiska planering. Faktiska elevtal i texter nedan bygger på
sektorns statistik över inskrivna elever vårterminen 2021.
I denna lokalbehovsanalys flaggas för:
 Det finns inom prognosperioden behov av expansion av antal lokaler för förskola inom serviceorter
Kungälv och Kärna med kringliggande områden (Tjuvkil, Hålta) och Kareby, beroende på
bostadsbyggtakt.
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I Kärna behöver skolans matsal, kök och idrottssal hanteras eller byggas om för att kunna utnyttja
lokalerna bättre och möta kommande behov.
Det finns behov av byggbar mark och flexibla detaljplaner i samtliga serviceorter för att kunna möta
behov av flexibla förskolor och skolor i takt med bostadsbyggandet.
Lokaler i skolområde Diseröd och Kareby är hårt belastade och behöver byggas ut eller till
omgående. Projektering är startad i båda fallen.
Munkegärdeskolan har behov av modernisering och effektivisering av befintliga lokaler och
utemiljöer
Ytterbyskolan har ett kraftigt behov av ombyggnation och renovering i de flesta byggnadskroppar.
Projektering är i gång.
Gymnasiets lokaler behöver anpassas eller byggas om för att möta prognostiserad behovsökning i
linje med demograficykeln på ett effektivt sätt. Projektering är i gång.
Hålta skola har behov av utbyte av friliggande byggnad för förskoleklass.
Sandbackaskolan bör renoveras och byggas ut, där utbyggnad av idrottshall till fullstor sådan är en
del.
Kastellegårdsskolan bör övervägas för utbyggnad till två våningsplan.
Fontinskolan bör övervägas för utbyggnad för hantering av rådande och prognosticerat söktryck i
det fria skolvalet.
Karebyskolan behöver tillföras modulklassrum till hösten 2021 mottagande av de som sökt till
förskoleklass.
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Bedömning av lokalkapacitet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lokalbestånd
Lokalfunktioner
Inomhusmiljö
Utomhusmiljö
Lokalisering
Brankrav
Ventilationskapacitet

Skollag
Läroplan
Arbetsmiljölagstiftning
Plan-och bygglagen
Boverkets byggregler

• Timplan
• Schemaläggning
• Pedagogik
• Organisation
• Elever/ barn i behov av
extra stöd

Lokalernas
förutsättningar

Verksamhetens
förutsättningar

Lagar och
myndighetskrav

Kommunala
förutsättningar
• Mål och riktlinjer
• Planbestämmerlser
• Ramprogram
• Marktillgång

Beläggningsgrad och rimligt kapacitetsutnyttjande
Den andel av kapaciteten som nyttjas beror till stor grad på faktorer som kommunerna endast kan styra
indirekt. Nyttjandet påverkas framför allt av efterfrågan på elevplatser i respektive skola. Det innebär att
det fria skolvalet gör det svårt att på lång sikt prognosticera för hur kapacitetsnyttjandet exakt kommer att
se ut. Efterfrågan på platser i en skola kan påverkas av skolans geografiska lokalisering, pedagogiska
utformning, skolresultat och anseende. Det är inte att rekommendera 100 % beläggningsgrad i en
tillväxtkommun varje läsår för varje klass, skola eller förskola då viss flexibilitet, med anledning av hur
kommunen växer över året behövs för att ta emot inflyttande elever och barn. En nybyggd skola beläggs
successivt efterhand som elever flyttar in till området. Mål som trygghet och studiero är också sådana
riktlinjer från kommunen som påverkar hur stor andel kapacitetsbeläggning av grundskolorna som staden
kan ha. Företaget FM konsulterna, numera del av NIRAS, tog 2015 fram en kapacitetsutredning och
tillhörande verktyg för kapacitetsbedömning åt Malmö stad på beställning av dåvarande Fastighetskontoret.
Ur verktyget framgår att rimlig nyttjandegrad över årets alla disponibla timmar, utifrån FM konsulternas
erfarenhetsvärden, ligger på 60% för teoretiska salar och 90 % för specialsalarna. Utredningar i andra
kommuner, om än mindre sådana, indikerar att en beläggningsgrad på mellan 66–80 % kan anses vara
rimligt. I denna lokalförsörjningsplan har analysen över beläggningsgraden endast tagit hänsyn till antalet
klassrum i relation till antalet klasser. Det vill säga inte hur många timmar en sal är disponibel. Det antas
att salen är disponibel under hela verksamhetstiden. Det innebär att schematekniska upplägg, där en klass
är i en specialsal och friställer ett klassrum kan i teorin ge en ökad kapacitet för fler klasser och därigenom
lägre beläggningsgrad. För att organisationen ska kunna ta emot denna teoretiska extra kapacitet krävs ofta
fler resurser än de rent lokalmässiga.
Lokalhyror
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Sektorns lokalbestånd består till ungefär 74 % av internhyrda kommunägda fastigheter, och till cirka 26 %
av externt inhyrda lokaler eller fastigheter. Lokalhyreskostnader och uppskattade effekter i tabell nedan.
Belopp i tkr
Lokal- och markhyror
Sektorgemensamt
Förskola/pedagogisk omsorg
Grundskola F–6/fritidshem
Grundskola 7–9
Gymnasium/vuxenutbildnin
g
Kultur
Totalt

Utfall
2019
3 234
33 873
46 852
19 853
29 907

Utfall
2020
3 030
34 855
48 909
19 872
28 399

Budget
2021
3 608
33 452
47 375
19 035
27 262

16 891
150 611

17 113
152 179

16 777
147 509

Hyreseffekt större lokalprojekt, ca
2022
2023
2024
5 000

3 500

2 000
1 500
8 500

3 500
1 700

3 500

5 200

Förskola sammanfattning
Beräkningar av antal förskolebarn är beroende av om prognosen skattar det framtida barnafödandet och
inflyttandet rätt. Behovet av förskoleplatser bygger på befolkningsprognosen för hela kommunen samt för
de enskilda statistikområdena. Antal barn i åldrarna 1–5 år ökar under såväl prognos- som utblicksperioden.
Lokalkapaciteten behöver öka kontinuerligt. Den totala folkökningen i kommunen under prognosperioden
beror dels på utvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet, dels på bostadsbyggandets omfattning framåt.
Befolkningsökning väntas särskilt i centralorten Kungälv, Ytterby, Tjuvkil, Kareby, Kärna samt Diseröd.
För uppfyllande av lagkrav på förskoleplatser under hela året finns ett behov av viss överkapacitet under
höst och vinter. Sektorn följer kontinuerligt upp efterfrågan och tillgången på platser i förhållande till
befolkningsutvecklingen.
I nuläget pågår arbete med organisation av förskolebarn i hemvister i stället för avdelningar. Den nuvarande
nivån enligt det gamla organisationssättet är ca 18 barn per avdelning i genomsnitt över året. De viktiga
nyckeltalen att bevaka är lokalyta per barn och personaltäthet, ur likvärdighets-, kvalitets- och
effektivitetsperspektiv. Marginaler och reservkapacitet bedöms i nuläget som låga.
Flera förskoleverksamheter bedrivs i modulpaviljonger. Sektorn sade under 2019 och 2020 upp flera
moduler som ett led i arbetet med långsiktig, kvalitativ och ekonomiskt effektiv lokalhantering. Argument
för att minimera antal inhyrda modulbyggnader är dels att de ofta upptar värdefull friyta, dels att de
normalt är dyra per kvadratmeter. Arbetet är inriktat mot att optimera nyttjandet av befintliga
stadigvarande byggnader så effektivt som möjligt med målet att löpande minska eller hålla nere andelen
modulpaviljonger i beståndet.
Antal inskrivna barn och platser
Regi
Kommunala förskolor
Fristående förskolor

Barn 9/4-20
1998
485

Platser
2023
-

Barn 9/3-21
2021
516

Platser
2070
-

Antal placerade barn i förskolor varierar kraftigt under året. I maj brukar antal placeringar vara som
störst, för att på hösten ofta vara lägre. Arbetet med att matcha antal platser med antal placeringar möter
alltså utmaningen att ha tillräckligt många platser i maj för att uppfylla lagkrav, men inte för många på
hösten, för att budget ska hållas i god balans.
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Karta 1. Förskolornas geografiska lokalisering. Gröna symboler är kommunala, turkos är fristående.

Grundskola F-6 sammanfattning
Antal elever 6–12 år väntas öka under perioden. I vissa områden kan ökningar av elevantalet kräva stora
investeringar eller förändrad organisation. Lokalkapaciteten behöver öka i Kareby och Diseröd. Om mer
klassrumsyta tillförs befintliga byggnader genom anpassning, moduler eller tillbyggnad måste kapaciteten
för måltid, idrott och specialsalar bedömas och dimensioneras samtidigt.
Fritidshem erbjuds alla barn från 6–12 år i kommunen. Då graden av förvärvsarbete är högt och
pendlingsavstånd ibland långa är barnantalet på grundskolornas fritidshem högt, framförallt i eller utanför
serviceorterna. Eleverna går i hög utsträckning kvar på fritidshem till 12 års ålder. Det innebär utöver krav
på lokalyta även ökad belastning på måltidspersonal och skolkök att leverera tre måltider per dag.
Friskolor finns i centrala Kungälv, Kärna och Kareby. Senaste åren har cirka 11–12 procent av kommunens
elever varit inskrivna på fristående grundskolor.
Modulbyggnader används i stor omfattning vid Tunge skola i Kode. En ny skola planeras att byggas i orten
till 2023 eller 2024, innebärande att Tunge skolas lokaler då lämnas. Det förekommer kompletterande
modulbyggnader i Kärna och Diseröd. Modulerna kan lämnas först när om- eller tillbyggnad i orterna är
klara. Inom prognosperioden finns behov av nya eller anpassade lokaler för grundskolorna i Kode, Diseröd,
Kärna, centrala Kungälv, Ytterby, Munkegärde och Kareby.
För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen anser sektorn att
framtida planering av grundskolor ska inriktas mot:
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Att eftersträva minst 300 elever per grundskola
Att grundskolor med färre elever ska samordnas med förskola
Lokalmässigt samarbete och flexibilitet över åldersstadier i förskola via grundskola till och med
gymnasium och vuxenutbildning för att säkerställa effektiv lokalnyttjandegrad över
lokalbehovscykler.
En samlad särskola för optimerande av kvalitet, kompetens och ändamålsenliga lokaler.

Skolenheternas storlek
När vi genomlyser kostnader och storlek på skolenheter i kommunen ser vi ett mönster som känns igen
från nationellt och internationellt håll, ju större enhet, allt annat lika, desto lägre kostnad per elev. Samtidigt
har SKR i en stor studie från 2018 visat att studieresultaten för eleverna inte i signifikant utsträckning
påverkas av storleken på skolan.
För att få räknas som en enhet bör skolbyggnader ligga i direkt närhet till varandra. Om skolbyggnader
ligger en bit eller långt ifrån varandra kan de exempelvis ingå i ett rektorsområde, men inte räknas som en
enhet. Det kan finnas liknande fördelar med att indela olika skolenheter i rektorsområden för att nå vissa
av stordriftsfördelarna som uppstår för större enheter.

Tkr per elev och år

Totalkostnad per elev
Kungälvs F-6-skolor 2020
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0

200

300

400

500

600

Elevantal

Jämförelse mellan grundskolor
Grundskolor kan vara någorlunda jämförbara med varandra när det gäller lokaleffektivitet, med vissa
undantag, bland annat geografisk placering, ålder på byggnad och utfall i det fria skolvalet. En vanlig
begränsande faktor för potentiell expansion av antal elever är kökskapacitet. Skolkökens organisation är en
del av sektor Samhälle och utveckling, vilket innebär att ett effektivt sektoröverskridande samarbete är
viktigt. Sektor Bildning och lärande aviserar behov kring kökens kapacitet löpande via kommunens
Lokalfunktion och i den här lokalförsörjningsplanen för att enheten för Måltidsservice ska kunna planera
i linje med skolornas tilltänkta utveckling. Lokalhyrorna per kvadratmeter och elev varierar över
kommunen, i vissa fall beroende på att lokalen är externt inhyrd och i andra fall på investeringar. När det
gäller lokalkostnad per elev är förklaringen till höga nyckeltal också vanligen att skolan har få elever per
kvadratmeter, antingen på grund av låg efterfrågan i området (exempelvis Marstrand) eller som en följd av
lokalernas utforming (stora korridorer och torgytor). Den här typen av utmaningar kopplade till
lokaleffektivitet ligger till stor del till grund för sektorns framåtsyftande åtgärdsförslag.
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Karta 2. Grundskolor. Gröna symboliserar kommunala, turkosa fristående. Tre av de kommunala skolorna är i nuläget högstadier.
Samtliga fristående är F-9-skolor.
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Karta 3. Grundsärskolor. Blå är kommunala, rosa är fristående.
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Förskola, grundskola F-6 och grundsärskola F-6
Centrum
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
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Förskola
Förskolorna i centralorten Kungälv fungerar som buffert för hela kommunen. När de yttre serviceorterna
inte når full behovstäckning ökar behoven i pendlingsriktningen, vilket centrala Kungälv är för många.
Dock väljer många familjer väster om eller runt Kärna att naturligt pendla via Kornhallsfärjan, vilket
adderar en dimension till den centrala buffertplaneringen och skapar ett ökat tryck på förskolor i och runt
Kärna, där vi idag har ett kraftigt underskott på förskolelokaler trots flera modulbyggnader på Kärna
skolgård. Mer om det under statistikområde Kärna längre ned i dokumentet.
Några förskolebyggnader är gamla och har ett omfattande underhållsbehov. Bostadsbyggandet av nya
bostäder i Kungälv sker kontinuerligt. Antalet kommunala förskoleplatser i centralorten behöver möta en
högre andel av den totala folkbokförda åldersgruppen än i övriga serviceorter. Det innebär att behov av
förskoleplatser måste bevakas och omprövas beroende på hur byggplaner realiseras.
Det kan vara hållbart att planera för att Ytterby och områden väster om, på sikt blir självförsörjande
gällande förskoleplatser för att minska belastning på centrala Kungälv och gynna det miljövänliga resandet
då vårdnadshavare kan få närmare från hemmet till förskolan och bra möjlighet att nyttja tågpendling till
arbetet via Ytterby station.
Förskolor 16/3-21
Fridhem
Fridhemskullen
Rödhaken
Iskällan
Blåmesen
Kongahälla
Solängen
Ängsblomman

Barn
93
55
92
98
74
53
95
38

m²/barn
17
18
9
11
8
13
11
10

kr/m²
1361
1208
963
928
1154
2037
1490
1184

2022–2025
 Fridhems nya förskola: cirka 144 platser.
 Fridhemskullen våning 2 färdigställs för långsiktig verksamhet. Våning 3 undersöks vidare för
framtida förskoleplatser. Idag används plan 3 för boende inom sektor ToS.
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2026 och framåt
 Mimersstaden förskola (ev. extern inhyrning), 84 platser beroende av när stadsdelen byggs, placering
behöver inte vara i Mimersstaden utan behovet skulle kunna hanteras t ex med en utökning på
Fridhemskullen i framtiden
 Iskällans förskola planeras för ersättningsbyggnation
 En eller två nya förskolor Kungälv tätort, 150–360 platser totalt (lokalisering ej klar, när behovet
uppstår mer exakt beror på takten på bostadsbyggandet samt befolkningsutvecklingen)
 Flexibel grundskola/förskola (Exakt när behovet uppstår beror på hur befintliga lokaler kan nyttjas
och anpassas)
 Senare del av 2020-talet: Blåmesens förskola övervägs för ersättningsbyggnation.
Faktorer
 Planberedskap för identifierade behov (utan detaljplan förlängs genomförandet med ca 2 år).
 Omfattande underhållsbehov på flera byggnader. Ombyggnad, tillbyggnad alternativt rivning.
 Planerad grundskola bör byggas flexibelt för att kunna härbärgera även förskoleverksamhet.
 Andra faktorer att beakta: flertal verksamheter bedrivs i moduler. Behöver på sikt hanteras.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Funktionen som buffert för resten av kommunen uteblir.
 För behovstäckning i centralorten finns ingen buffert. Det innebär att om behoven inte täcks i rätt
tid behöver befintliga lokaler byggas om eller modulbyggnader tillföras.
Grundskola F-6
Av de två låg- och mellanstadieskolorna i centralorten har Övre Fontinskolan en hög nyttjandegrad sett till
bruksarea, brandsäkerhetskrav, ventilation och antal toaletter. Sandbackaskolan har en relativt låg
nyttjandegrad sett till liknande kriterier. Nuvarande högstadieskola Thorildskolan har god lokalmässig
potential att ta emot elever från mellanstadiet om behov uppstår. Köket på Övre Fontinskolan byggs om
2021 för att kunna hantera cirka 400 elever.
Skolor VT 21
Övre Fontinskolan
Sandbackaskolan
Strandskolan (fristående)
Fredkulla (fristående)
Älvkullen (fristående)

Elever
355
362
222
119
118

m²/elev
11
14
i.u.
i.u.
i.u.

kr/m²
758
842
i.u.
i.u.
i.u.
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2022–2025
 Reinvesteringsbehov/underhållsbehov Övre Fontinskolan
 Anpassning av lokaler för samlad särskola involverande bland annat Sandbackaskolan
 Potentiell utbyggnad och lokalanpassningar Sandbackaskolan för ökad effektivitet och säkring av
mottagande av kommande elevvolym. Förslag: påbyggnad med ett våningsplan.
 Idé finns om mindre utbyggnad av Fontinskolan för hantering av del av kommande elevvolym.
Direktiv under utarbetande.
 Överväg att arbeta in lokalisering av ny grundskola i centrum mot slutet av perioden.
2026 och framåt
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Eventuellt ny grundskola i eller nära centralort.

Faktorer
 Fyrstegsprincipen
 Reinvesteringsbehov/underhåll av lokalerna samordnas om möjligt med lokalanpassningar
 Social översiktsplan
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
Alternativ till att bygga en ny skola för årskurser F-6 är att utnyttja Sandbackaskolans och Thorildskolans
lokaler effektivare. I nuvarande system finns plats för några nya klasser men kapaciteten ökar ytterligare
om fler toaletter och klassrum tillkommer. I samband med eventuell elevökning bevakas vad centrala
funktioner klarar på varje skola (måltid, slöjd, idrott, hemkunskap). Exakt om eller när behovet av en ny
skola i centralorten uppstår analyseras löpande i planeringsarbetet.

Munkegärdeområdet
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
450

Antal

400
350
300
250
200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Befintligt bostadsbestånd och åldersstruktur visar att ett större generationsskifte inom området kan inledas
framöver. Beredskap bör finnas för ökat behov av förskoleplatser. Möjlig om- eller tillbyggnad av befintliga
förskolor för ökad yteffektivitet bör undersökas.
Förskolor 16/3–21
Ulvegärde
Munkegärde
Björkängen
Olseröd

Barn
34
72
111
54

m²/barn
12
10
10
11

kr/m²
1066
1782
1770
1281

2022–2025
 Två nya förskolor behöver på något sätt tillföras för att försörja 300 nya bostäder i Ullstorpområdet
till ungefär 2024/2025. Överväg olika alternativ såsom inhyrning eller friförskola vid sidan av egen
byggnation.
 Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola för större och effektivare enhet. Den är ineffektivt liten
idag. Förslag: tillbyggnad med ytterligare våningsplan till 2025. Detaljplan behöver ses över HT
2021. Barnantal ökar från och med 2024/2025. Kommunal marktillgång finns.
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2026 och framåt
 Möjligen landar någon eller båda förskolorna gällande Ullstorpsförsörjningen ovan i perioden 2026
och framåt i stället beroende på investeringsutrymme kontra behovsprioritering.
Faktorer
Bevaka generationsväxling. Området Munkegärde, Olseröd, Ullstorp har genom åren haft mycket in och
utflyttningar, det är populärt område för barnfamiljer att flytta till.
 Bokabs och Veidekkes planerade bostadsområden i Ullstorp påverkar kraftigt behovet av
förskoleplatser i Munkegärdeområdet.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Närhet till centrala Kungälv kan inte längre förväntas lösa behovet av förskoleplatser då samtliga
förskolor vårtid är nära fullt utnyttjade. Utbyggnad av förskoleplatser i Fridhemskullens lokaler
skulle kunna avlasta något. Annars behöver antagligen förskoleplatser i modullösningar tillföras för
uppfyllande av lagkrav.
Grundskola F-6
Munkegärde 7–9-skola bedöms potentiellt kunna erbjuda lokaler för 4–6-klasser vid behov med hjälp av viss
lokalanpassning. Klöverbacken och Olserödsskolan når inte var för sig upp till mått för en effektiv
verksamhet. Klöverbacken har icke optimala måltidslokaler, en relativt hög hyra och ägs av extern
fastighetsägare. Möjligheten att fysiskt slå samman enheterna och avveckla eller ställa om Klöverbacken till
annan verksamhet föreslås. Översyn inkluderande Kullens träningsskola pågår som en del i en tanke om
sammanslagen grundsärskola 1–6 i någon av kommunens befintliga lokaler.
Skolor F-6 VT 21
Kullen
Olseröd (3–6)
Klöverbacken (F-2)

Elever
343
190
98

m²/elev
12
10
13

kr/m²
446
1380
1928
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2022–2025
 Klöverbackens lokaler planeras att lämnas sommaren 2023. Lokalerna är inhyrda, med relativt låg
påverkansmöjlighet, hög hyra och fungerar suboptimalt för bland annat måltidsfunktionen.
 Plan att ersätta Klöverbackens lokaler med andra befintliga lokaler på andra skolor, och delvis
tillbyggnation eller lokalanpassningar vid andra skolor
 Ev. omställning av Klöverbacken till annan verksamhet (lokalen ägs ej av kommunen).
2026 och framåt
 Fortsatt behov av lokalanpassningar vid verksamhetsförändringar/beroende på elevkullar.
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Faktorer
 Flexibelt nyttjande av lokalerna inom hela skolområdet.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 En överhängande risk finns att Klöverbackens lokaler inte håller tillräcklig standard för att möta
krav i styrdokument och förordningar (måltidsverksamheten).
 Om flexibelt nyttjande av skollokaler mellan åldersgrupper inte kan ske riskerar F-6 stå med för lite
lokaler och 7–9 med överkapacitet. Skolorna ligger bredvid varandra på samma skolområde.

Ytterby
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
850
750
650
550
450
350
250

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1-5 år

2023
6-9 år

2024

2025

2026

2027

2028

2029

10-12 år

Förskola
Barn från Ytterbyområdet hänvisas i viss grad till förskolor i centralorten Kungälv vilket skapar
kedjeeffekter.
Behov i Nordtag och Tega ängar väntas täckas av ny förskola i Nordtag med planerad byggstart 2021.
Nybyggnation efter 2020 bedöms behöva mötas av nya förskoleplatser i Ytterby. När nya bostadsområden
planeras och projekteras behöver nya förskoleplatser tillföras i motsvarande takt. Arbetet med en fördjupad
översiktsplan, FÖP, pågår i Ytterby.
Förskolor 16/3–21
Ugglan
Kastellegården
Björkås
Klockarebolet
Sparrås

Barn
56
112
75
37
85

m²/barn
13
11
11
9
9

kr/m²
788
1042
896
1119
2009

2022–2025
 Ny förskola serviceort Ytterby behövs cirka 2024.
 Färdigställande Nordtag förskola, 180 platser. Klar till höstterminen 2022.
2026 och framåt
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Kontinuerlig uppdatering av lokalbestånd i takt med exploatering, inflytt och organisk tillväxt.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ytterby behöver på sikt bli självförsörjande för att minska belastning på centrala Kungälv. Ett behov
av modullösningar kan finnas om ingen permanent lösning kommer på plats.
Grundskola F-6
Elevantalet prognosticeras öka kraftigt inom analysperioden. Kastellegårdsskolan har hårt ansatt bruksarea
per elev och för få toaletter. Sparrås klarar viss del av volymökningen i Ytterby och närliggande fram till
2022–2023 men sedan måste Kastellegårdsskolan byggas ut för att stå klar HT 2023 i större modell, cirka
30 % större än idag och med betydligt fler elevtoaletter installerade. Tidplanen är tight och vid behov kan
moduler behövas för att hantera behovet av lokaler tillfälligt.
Skolor VT 21
Kastellegården
Sparrås (F-3)

Elever
526
225

m²/elev
8
18

kr/m²
844
1546
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2022–2025
 Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet
 T ex Om- eller tillbyggnation Kastellegårdsskolan eller
 Utökning av Sparråsskolan för hantering av volymökning i västra delar av Kungälv
 Eller nya skollokaler på annan plats
2026 och framåt
 Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet när antalet bostäder ökar
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Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Modullösningar eller hänvisning till centralorten i den mån det finns lokalkapacitet där.

Diseröd
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
320
300
280

Antal

260
240
220
200
180
160

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
För att på längre sikt möta planerat byggande i Tyfterområdet behöver mark öronmärkas för framtida
byggnation av ytterligare förskolelokaler. Förskolekapaciteten i området svarar inte upp mot antal barn i
förskoleålder.
Förskolor 16/3–21
Diseröd
Tyfter

Barn
74
91

m²/barn
10
11

kr/m²
3469
862

2022–2025
 Möjligheten för en kommande generationsväxling i äldre bostadsområden behöver bevakas. Även
en större generationsväxling på landsbygden behöver bevakas, exempelvis i Norrmannebo, Duvesjön
och Häljeröd.
 Förskolan behöver alla lokaler i förskole/skolbyggnaden i centrum cirka våren 2023, annars
modullösningar.
 Varje bostadsbyggnation efter 2020 behöver mötas av nya förskoleplatser. I Tyfter behöver mark
bokas upp för ytterligare förskola, alternativt ersättningsbyggnation eller utbyggnad av Tyfter
förskola.
2026 och framåt
 Diseröd förskola inrymmer två skolklasser. Beroende på befolkningsökningen eller
befolkningssammansättningen kan detta behöva planeras om. Om skolan tillbyggs och klasserna
kan flytta dit kan Diseröds förskola hantera kommande befolkningsökning en längre period, annars
inte.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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Behovet av förskola är stort i Diseröd. Ytterligare kapacitet inom förskola är en nödvändig förutsättning
för att kunna möta behoven vid ytterligare exploatering och byggnation. Vid kapacitetsbrist måste moduler
eller förskola i Kungälv centrum lösa behovet av förskoleplatser.
Grundskola F-6
För att klara pågående elevunderlagsökning behövs mer lokalyta i Diseröds skola via tillbyggnation.
Behovet är omedelbart och har flaggats för under lång tid, befintlig lokalyta är hårt utnyttjad. Till detta
hör att om förskolan ska klara av prognostiserad ökning i området, kan skolklasserna behöva flytta ut ur
förskolebyggnaden. Då behövs lokaler för ytterligare cirka tre klasser på Diseröds skola. Sammantaget
talar detta för att en tillbyggnad tillsammans med anpassning av centrala funktioner behöver göras
omgående. Projektet är nu igång och första etappen bestående av ny matsal planeras klar till allra tidigast
HT 2022. Förslag: friliggande matsal-, kök- och klassrumsbyggnad (1–2 klassrum) nedanför slänt mot
centrum-byggnad. Behov finns även av en ny idrottshall i området. Om eller när tillbyggnad är på plats
kan möjligen fristående modulpaviljong sägas upp, annars om/när idrottshall tillförs. Tidsfristen för
detta projekt är knapp och sektorn behöver ha en handlingsplan för att hantera behovet om en lösning
inte kan stå på plats i tid. Diserödskolan behöver ha kapacitet att möta tre paralleller framöver.
Skolor VT 21
Diseröd

Elever
373

m²/elev
10

kr/m²
924
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2022–2025
 Tillbyggnad för att motsvara elevvolym. Ny matsal och kök, ny idrottshall och cirka sju nya
klassrum samt eventuellt skolbibliotek, som potentiellt skulle kunna fungera även som folkbibliotek
och ersätta inhyrd lokal i Diseröd centrum.
 Behov av utökad skolgård. Paviljong kan lämnas när planerad tillbyggnation är klar, vilket frigör
flera hundra kvadratmeter friyta.
2026 och framåt
 Tillbyggnation nämnd ovan kan gällande sista etappen glida över i den här perioden.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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Skolan är hårt belastad med många elever per lokalyta och centrala funktioner (framför allt
idrottssal, matsal, kök) och en förhållandevis liten skolgård. Små förändringar i serviceortens
utveckling kan leda till att centrala funktioner inte räcker till eller att suboptimala delningstal för
klasser uppstår.
Elever och barn som söker skola/förskola i området placeras på skolor i andra områden med relativt
lång resväg. Närliggande områden är också nära maximal nyttjandegrad varför man inte kan räkna
med en överkapacitet där för att hantera Diseröds behov.

Kode
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
360
340
320

Antal

300
280
260
240
220
200
180

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Bedömningen är att fler förskoleplatser behöver tillföras Kode någon gång mellan 2021 och 2025.
Planberedskap behöver finnas för att möta ett ökat behov 2025–2028 på grund av effekter av utbyggnad av
VA i kustzon, generationsskifte i tätorten med mera.
Förskolor 16/3–21
Hede
Boken (inhyrd)
Bräcke

Barn
107
18
106

m²/barn
9
13
10

kr/m²
1179
1300
1314

2022–2025
 Ny flexibel F-6-skola med idrottshall planerad till cirka 2024–2026 kan möjliggöra fler
förskoleplatser i Kode i nuvarande skolbyggnad, som ett alternativ till ny förskola.
 Bevaka behovet av inhyrda lokalavdelningen ”Boken” samt moduler på Hede förskola.
2026 och framåt
 Fler förskoleplatser (exempelvis i nuvarande Kode skolbyggnad eller i ny skolbyggnad)
 Förskolan Boken (inhyrning) och modulerna på Hede avgår när ny permanent lösning finns
 Utökningen av permanentboende och omvandlingar i kustzonen, exempelvis i Aröd, Rörtången
och Ödsmålsmosse, behöver beaktas i planering.
 Effekter av fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner beaktas
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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Behovet av förskola måste lösas utanför serviceorten, exempelvis i Kareby eller centralort, alternativt
i modulform.

Grundskola F-6
Beredskap för möjliga generationsväxlingar och effekter av VA-utbyggnad i kustzon. Lokalerna på Tunge
skola är mycket slitna. I Tunge skola finns sedan hösten 2015 sex klasser, fritidshem samt
personalutrymmen i moduler. Centrala funktioner som matsal och idrottssal har nått maxkapacitet och
håller en allmänt låg standard. Ökat antal elever ställer krav på större yta för matsal, personalrum och rum
för elevhälsa. Att skolverksamheten är uppdelad på två små skolor är suboptimalt i organisations- och
kostnadshänseende.
Skolor VT 21
Kode (F–2)
Tunge (3–6)

Elever
191
260

m²/elev
14
13

kr/m²
701
977
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2022–2025
 F-6-skola med idrottshall. Skollokaler för cirka 500–600 elever.
2026 och framåt
 Anpassning av delar av Kode skola till förskoleverksamhet när ny F-6skola står på plats, innebärande
att eventuell ny förskolebyggnad ej behöver uppföras.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Stora och dyra behov av fastighetsåtgärder på Tunge skola
 En ökning av antalet elever kan ej hanteras (det finns ej plats för fler moduler och centrala
funktioner klarar inte en ökning i åk 3–6).
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Utebliven realisering ”sammanhållen skola” F-6

Kärna

Antal

Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Förskolebarn från Kärnaområdet placeras på andra ställen i kommunen tills nya förskoleplatser på något
sätt tillförs. Detaljplaneläggning pågår för planerad nybyggnation av kommunal eller fristående förskola
för cirka 126 barn med preliminär byggstart 2022.
Förskolor 16/3–21
Ekebacken
Kalvegrinna
Sagoslottet (modul)

Barn
74
92
55

m²/barn
8
11
ca 9

kr/m²
1535
1252
2053

2022–2025
 Detaljplan för Kärna friskola/bostäder/förskola/idrottshall. Inhyrning eller privat aktör, i dagsläget
finns ingen investering med i den kommunala investeringsbudgeten.
 Avveckling av modulförskola på skolgården på Kärna skola och Sagoslottet när ny förskola står på
plats (ytan behövs för skolgård och utbyggnad av skolan).
 En ny förskola i Tjuvkil är avtalad med extern byggherre till vårterminen 2023 och kan avlasta
Kärna genom att hantera förskolebehovet i bland annat Tjuvkil och Lyckeområdet.
2026 och framåt
 Behovet av förskoleplatser bevakas. Behovet behöver analyseras löpande beroende på utvecklingen
av bostäder i kustzonen samt generationsväxlingar på landsbygden och i grannbyar runt Kärna.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Behov kan behöva lösas utanför serviceorten eller moduler inhyras.
Grundskola F-6
Skolan tar också vanligen emot en andel av barnen från Tjuvkil-Lycke. På kort sikt hanteras elevvolym med
hjälp av paviljonger och lokalanpassningar. Detaljplanearbete har startat gällande nya lokaler för friskolan
i Kärna. Planerad ombyggnation av befintligt tillagningskök och matsal i Kärna skola är inte rimlig att
genomföra av tekniska och kostnadsmässiga orsaker. Behovet kvarstår och behöver lösas med
schemaoptimering och nybyggnation genom tillbyggnad.
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Friskolan planerar för nya lokaler för cirka 250 elever till år 2022/2023.
Skolor VT 21
Kärna
Fristående

Elever
414
190

m²/elev
11
i.u.

kr/m²
1401
i.u.

2022–2025
 Kök och matsal för Kärna skola har för liten kapacitet och arbetsmiljöproblematik. En planerad
tillbyggnad kan lösa detta, vilket kräver att yta frigörs för ändamålet, bland annat genom att avveckla
modulbyggnader för förskola. Det kräver att ny förskolelösning finns i området.
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Skolans befintliga idrottssal är av äldre modell, det är trångt i omklädningsrum mm och med ett
ökat elevantal på skolan räcker den inte till. En lösning är att en ny idrottshall byggs i enlighet med
ny detaljplan på fotbollsplanen. Avtal är tecknat med extern byggherre om inhyrning av fullstor
idrottshall som ska täcka behovet för Kärna skola och friskolan. När ny idrottshall kommer på
plats kan den gamla idrottssalen byggas om till undervisningsytor och möta skolans behov av att
kunna ta emot fler elever.

2026 och framåt
 Plan och beredskap behöver finnas för att bygga ut den befintliga skolan till tre paralleller (500
elever) i relation till friskolans elevutveckling. Friytan per elev i Kärna är låg redan idag och vid en
kapacitetsökning för fler elever behöver tillgången till mark för ökad friyta utredas.
 Behov finns att bygga in fler undervisningsytor i och omkring skolan redan till läsåret 2020/2021.
Ytan som idag är bebyggd med en villa behöver tas i anspråk för framtida skolgård/lokaler.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ytterligare moduler kan behöva sättas upp. Befintlig friyta har inte mer kapacitet för att ställa upp
moduler på. Friytan är redan idag för trång i förhållande till rekommenderade ytor och i ett
likvärdighetsperspektiv jämfört med andra skolor i kommunen. Boverket nämner en yta på 3000
m2 som ett riktmärke för minsta friyta. Ytan på Kärna skolgård är ca 2600 kvm. Ytor utanför
skolområdet kan behöva tas i anspråk då friytan på skolområdet är begränsad.

Marstrand
Antal barn 2017-2020, prognos 2021-2029
65
60
55

Antal

50
45
40
35
30
25

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Planerad ny förskola i Tjuvkil till år 2023 kan möjligen om behov skulle uppstå avlasta bland annat
Marstrands förskola.
Förskolor 16/3–21
Marstrand

Barn
42

m²/barn
13

kr/m²
3598

2022–2025
 En ny planerad förskola i Tjuvkil kan avlasta behov i Marstrandsområdet.
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Marstrand, flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön där F-6-skola kan samordnas med
förskoleverksamhet. Därmed kan nuvarande modulförskola sägas upp.

2026 och framåt
 Andra faktorer att beakta: Befintlig förskoleverksamhet i Marstrand bedrivs i moduler på Koön.
 Framtida planerad bostadsbyggnation på Koön och Instön behöver beaktas i planeringen.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzonen eller Hålta alternativt fler moduler.
Grundskola F-6
Med ett ökat bostadsbyggande kommer behovet att öka längre fram. Marstrands skola når inte upp till
volymmått för en effektiv verksamhet. Samlokalisering av skola och förskola bör eftersträvas.
Lokaliseringsstudie för framtida placering på Koön finns.
Skolor VT 21
Marstrands skola

Elever
56

m²/elev
30

kr/m²
1829
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2022–2025
 Flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön där F-6 skola kan samordnas med
förskoleverksamhet. Flexibla lokaler som lätt går att konvertera mellan olika verksamheter över tid
är ett sätt att hantera svängningar i elevunderlag.
2026 och framåt
 Ovan angett behov kan spilla över hit.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Skolan blir kvar i lokaler på Marstrandsön vilket innebär att möjliga effektiviseringar gällande
lokaler till förskoleverksamhet inte blir av.

ningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan

sida 48 av 108

Hålta
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
85
80
75

Antal

70
65
60
55
50
45

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Förskolan tar idag även emot en del av barnen från Tjuvkil-Lyckeområdet, eftersom förskola ännu ej är på
plats där.
Förskolor 16/3–21
Hålta

Barn
57

m²/barn
15

kr/m²
1333

2022–2025
 En ny förskola i Tjuvkil förväntas kunna delvis avlasta Hålta vid behov.
2026 och framåt
 Det kan finnas ett behov av strategiska markköp kring skolan exempelvis från kyrkan eller andra
markägare för att hantera framtida behov. Förslagsvis utökas antal förskoleplatser i relativ närhet
till befintlig skola och förskola för att möta framtida behov när VA är utbyggt i kustzon.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
Utvecklingen i kustzonen och på landsbygden ökar längre fram behovet av förskola i området. Hålta
förskola kan hantera en del av behovet men Tjuvkils förskola blir ett viktigt tillskott. Skulle den inte komma
på plats måste Hålta utökas eller barnen planeras centralt. Det finns inga självklara ytor att ställa upp
modulförskola i Hålta.
Grundskola F-6
Ny förskola i Tjuvkil kan vara en pusselbit även i grundskolans organisation. Om bostadsbyggandet i
området utvecklas, enligt de förslag till detaljplaner som finns, blir efterfrågan på skola och förskola
betydligt större än vad som gäller i dag.
Skolor VT 21
Hålta

Elever
160

m²/elev
14

kr/m²
1410
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2022–2025
 Modulbyggnad Västangård för förskoleklass behöver bytas ut då tillfälligt bygglov går ut, vissa
system är opålitliga och den ligger lite för nära vägen.
 Lokaler för fritids, skolbibliotek och personalutrymmen är inte fullt tillgodosedda.
 Lokalanpassningar kan behövas
2026 och framåt
 Inga investeringar planerade
 Beroende på hur behoven av förskole- och skollokaler ser ut kan möjligen ett flexibelt nyttjande av
förskolans lokaler intill skolan vara en lösning. Särskilt när ny förskola i Tjuvkil är på plats.
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Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 För verksamhetens skull behöver lokaler för fritids, skolbibliotek och personal hanteras. Detta måste
i möjligaste mån lösas i befintliga lokaler.
 En utebliven lösning kan påverka både personalförsörjning och skolans verksamhet.

Kareby
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
235
215

Antal

195
175
155
135
115
95
75

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
Ett nytt bostadsområde byggs i Rishammar, Kareby Ängar, inriktat på barnfamiljer. Ytterligare
förskoleplatser behövs när småhusen nu och framöver står klara vilket delvis kommer att lösas av ny
friförskola i området. Utöver nybyggnation behöver också generationsväxlingar beaktas.
Förskolor 16/3–21
Kareby

Barn
111

m²/barn
11

kr/m²
2087

2022–2025
 Inga kommunala investeringar planerade. En ny friförskola byggs i anslutning till det nya
bostadsområdet på Rishammar.
2026 och framåt
 Inga kommunala investeringar för förskola planerade, men bevakas.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Vid en utebliven byggnation av förskoleplatser när det nya bostadsområdet byggs kommer det att
finnas ett fortsatt behov av förskoleplatser i Munkegärdeområdet eller centrala Kungälv, vilka också
är nära fullt utnyttjande vårtid.
 Modulbyggnader blir åter aktuellt.
Grundskola F-6
Nytt bostadsområde byggs. Behov av matsal, fritidshem, elevhälsa väntas att öka. Karebyskolan räcker inte
till för att motsvara det prognosticerade antal nya elever som väntas blir resultatet av nya bostadsområdet.
Skolan behöver byggas till, förslagsvis med en tillbyggnad vid Norrgården motsvarande cirka sex till åtta
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klassrum. Då behöver friyta tas i anspråk. Som kompensation för krympande friyta senaste åren finns en
stående daglig inbokning av hela konstgräsplanen nära skolan, att nyttja på raster och idrott.
Skolor VT 21
Kareby skola

Elever
271

m²/elev
11

kr/m²
867

2022–2025
 Tillbyggnad minst sex klassrum så fort som möjligt, och skolbibliotek som potentiellt kan fungera
även som folkbibliotek.
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Två klassrum med tillhörande kringfunktioner behöver tillföras med hjälp av inhyrd modulbyggnad
tills stadigvarande tillbyggnad är klar.

2026 och framåt
 Bevakning av utvecklingen och kommande behoven i både Kareby/Rishammar och närliggande
Ullstorp.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Modulinhyrning eller flytt av klasser till andra skollokaler.

Tjuvkil-Lycke
Barn 2017-2020, prognos 2021-2029
150

Antal

130
110
90
70
50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
1-5 år

6-9 år

10-12 år

Förskola
I området finns ännu ingen förskola eller skola. Under perioden finns ett ökande behov av förskoleplatser
i Tjuvkil till följd av nybyggnation. Ny förskola ska byggas av extern byggherre för att stå klar till vt 2023.
Den kan möjligen delvis avlasta Marstrands, Håltas och Kärnas förskolor som idag inte kan ta emot alla
sökande barn. Ett hinder för detta är dock den i många fall ofördelaktiga pendlingsriktningen till Tjuvkil
från ovan nämnda områden. En flexibel lokallösning som skulle kunna gå att använda även till
grundskoleverksamhet vid behov i cykler är att föredra.
2022–2025
 Tjuvkil, ny förskola för cirka 108 barn.
2026 och framåt
 Inga investeringar planerade, behovsanalysen uppdateras årligen. Fler platser prognosticeras
behövas. Utvecklingen med omvandlingar i befintliga bostadsområden som får nya detaljplaner
samt utvecklingen i den omkringliggande kustzonen måste följas upp. Strategiska markköp och
planberedskap behövs för ytterligare förskolekapacitet om fler bostäder byggs, samt om de
omvandlingsområden som har fått planbesked genomförs.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzon, Ytterby och Kärna.
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Modullösningar.

Grundskola åk 7–9
13-15-åringar 2017-2020, prognos 2021-2029
2000

Antal

1900
1800
1700
1600
1500
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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

År
13-15 år

Andel som väljer fristående högstadium är vanligen cirka 15 %. Antal platser i fristående regi är
svårbedömda då de i flera fall har en flexibel kapacitet beroende av söktryck i skolvalen.
Befolkningsprognosen bör behandlas med stor försiktighet. Ökad rörlighet, fritt skolval, tre centralt
placerade högstadieskolor, specialiseringar, ämnesprofiler samt förändrade pendlingsmönster gör att
högstadieorganisationen behöver ses i ett helhetsperspektiv och ett flexibelt förhållningssätt förordas.
Grafen ovan visar antal ungdomar i Kungälv samt tillgängliga kommunala platser i årskurser 7–9. Det finns
utöver detta flera F-9-skolor i kommunen som tar emot olika antal elever varje år beroende på det fria
skolvalet.
Behov av ytterligare lokaler för grundskola 7–9 finns från och med läsår 2022/2023 och framåt, delvis
beroende av graden av lokalsamarbete med övriga stadier och gymnasium. Ytterbyskolan och
Munkegärdeskolan ska byggas ut och om för större lokaleffektivitet och möjlighet att ta emot det ökande
elevantalet. Thoridskolan bör lokalanpassas för möjlighet till mottagande av fler elever på befintlig
bruksarea.
Skolor VT 21
Munkegärdeskolan
Thorildskolan
Ytterbyskolan

Elever
392
472
603

m²/elev
18
20
16

kr/m² exkl. idrottshall
533
1051
613

Thorildskolan
 Upptagningsområde omfattande framför allt centrala Kungälv och Diseröd/Romelanda.
 Grundsärskola för cirka 20 elever med specialanpassade lokaler.
 Stora torgytor inne i skolan. Här kan på sikt lokalanpassning ske för att effektivisera
bruksareaanvändningen.
 Idrottshallen används också av gymnasiet. Närliggande simhall och tennishall kan bokas av skolan.
Ytterbyskolan
 Upptagningsområde omfattande i huvudsak Ytterby, Kärna, Hålta och Marstrand.
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Ska byggas om för ökad lokaleffektivitet, möjlighet att ta emot upp mot 720 stadigvarande elever
samt cirka 200 hemkunskaps- och moderna språkelever, och för att avhjälpa omfattande problem
med byggnadsstatus. Byggnationsstart planerad till 2022.

Munkegärdeskolan
 Upptagningsområde framför allt omfattande Munkegärde, Kareby och Kode.
 Ombyggnation planerad att starta ungefär 2022/2023.
 Cirka tio till femton toaletter behöver tillföras skolan för att öka kapaciteten i linje med bruksareans
potential. Utrymmen finns för detta (förråd, skåpsutrymmen etcetera).
 Matsal kan utökas till uppehållsrum i anslutning. Funktioner i uppehållsrummet kan flyttas till
exempelvis rörelserummet/danssalen. Kökets kapacitet behöver utredas.
 Skolgårdsfunktioner behöver tillföras, moderniseras, diversifieras och fräschas upp.
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Framtida lokallösningar är beroende av ställningstaganden som rör sektorns organisation av högstadiet:
 Ett inriktningsbeslut om framtida högstadieorganisation påverkar fortsatt planering.
o Sammanhållen högstadieskola?
o F-9-skola i serviceorterna?
o Utformning av samarbetet med mellanstadiet gällande lokalflexibilitet?
 Thorildskolans lokaler behöver framöver utnyttjas bättre, genom att fyllas på med fler elever från
årskurser 7–9 för att nå sex fulla paralleller per årskurs.
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2022–2025
 Ombyggnation av Ytterby- och Munkegärdeskolan för hantering av volymökning samt förbättring
av lokaleffektivitet och byggnadsstatus. Munkegärdeskolans inomhusmiljö har genomgått en
ordentlig genomgång av byggnadsfysiska byggdelar under 2020 och 2021, vilken avslutas sommaren
2021
 Lokalanpassningar för att möta förändringar i elevunderlag, effektivisera lokalerna.
2026 och framåt


Bevakning av utvecklingen gällande elevantal åk 7-9, skapa förutsättningar för god planering
för kapacitetsutökning som kommer i rätt tid

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Moduler ska i största mån undvikas men kan komma att behöva tillföras.
 Utan anpassningar kan inte lokalerna nyttjas på bästa sätt.
 Elever får i lägre utsträckning sitt förstahandsval i skolvalet. Innebär också bland annat kostnader
för skolskjuts.

Grundsärskola 7–9
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska
anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. Verksamheten bedrivs idag på
Thorildskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, inom ämnesområden, eller en kombination
av dessa.
Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge
kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt
deltagande i samhället.
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen
omfattar träningsskolan fem ämnesområden.
Elevutvecklingen inom grundsärskola varierar över tid och kan vara något svårbedömd.
Grundsärskolan är uppdelad i klasser med färre elever än fördelningen inom grundskolan. Verksamheten
kan effektiviseras genom samordning. Verksamheten på Kullenskolan kan inte utökas av utrymmesskäl.
Verksamheten på Sandbackaskolan kan inte utökas av utrymmesskäl.
En inriktning som sektorn arbetar efter är att elever i möjligast mån ska gå på sin ”hemskola” och vid
behov läsa individintegrerat enligt grundsärskolans kursplan.
Befintliga grundsärskoleverksamheter:
 Sandbackaskolan (åk 1–6), cirka 19 elever
 Kullens skola (åk 1–6), med inriktning mot träningsskola, cirka 6–8 elever
 Thorildskolan (åk 7–9) grundsärskola samt inriktning mot träningsskola, cirka 10 elever.
 Flera elever (åk 1–6) finns integrerade i grundskolan.
2022–2025
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Utredning och potentiellt genomförande av samlad grundsärskola och träningsskola årskurser F–6
på Sandbackaskolan eller Kullenskolan. Lokalanpassningar och inventarieflyttar krävs.

2026 och framåt
 Om ny grundskola F-6 byggs i tätorten Kungälv ska det övervägas om lokaler för grundsärskola bör
ingå.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Kostsamma och kortsiktiga lokalanpassningar eller inhyrda moduler.

Gymnasium
16-18-åringar 2017-2020, prognos 2021-2029
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Elevunderlaget för gymnasieskolan utgörs i huvudsak av ungdomar från Kungälvs kommun och
kringliggande kommuner, bland annat Ale, Lilla Edet, Göteborg och Stenungsund.
Det fria skolvalet erbjuder elever att söka andra gymnasieskolor inom och utanför Göteborgsregionen (GR)
vilket försvårar beräkning av den exakta underlagsbilden. Vanligen kommer cirka 60 % av eleverna från
Kungälv och cirka 40 % från andra kommuner. Dessa 40 % motsvarar också ungefär det antal ungdomar
från Kungälv som söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen, vilket gör att befolkningsprognosen
över antal ungdomar 16–18 år folkbokförda i Kungälv utgör ett relativt bra riktmärke för elevunderlaget.
Den samlade bilden av gymnasieskolans lokalbehov visar att lokaleffektiviteten i Mimers hus
gymnasielokaler bedöms kunna öka. Lokalanpassningar är centralt i denna process.
För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen anser förvaltningen
att framtida planering av gymnasieskolan ska inriktas mot:
 Att kunna erbjuda ett så brett programutbud som möjligt, inom ramen för de förutsättningar som
finns i form av lokaler, organisation och elevunderlag.
 Att antalet platser på de olika programmen ska anpassas efter söktryck, lokaler, hyreskostnader och
tjänsteplanering.
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Satsningar för att öka gymnasieskolans attraktivitet i syfte att fylla alla programmen – då det ger
den mest effektiva användningen av lokaler, organisation och resurser i övrigt.

Mimers Hus har enligt äldre bedömning kapacitet för cirka 1 600 elevplatser. Teoretiskt sett till potentiell
lokalarea skulle Mimers hus med stöd av lokalanpassningar och ombyggnation möjligen kunna ta emot
cirka 2 000 elever. När det gäller elever för några av yrkesprogrammen, till exempel bygg-, el-, industriteknikoch fordonsprogrammen är potentialen för expansion begränsad på grund av verksamheternas speciella
lokalutformningskrav. Lokalerna vid Rollsbo används för Transport samt Bygg- och
Anläggningsprogrammet.


Fordonsprogrammets årskurs 1 och introduktionsprogrammets yrkesinriktning finns i inhyrda
lokaler i kvarteret Garvaren. Enligt detaljplanen för området är marken avsedd för bostäder. På sikt
behöver gymnasiet flytta ut från dessa lokaler.

Gymnasielokaler
 Mimers Hus i centrala Kungälv.
 Trio G, kvarteret Garvaren
 Mimers, Rollsbo industriområde
I Mimers Hus finns förutom gymnasieskola även Stadsbibliotek, teater, konsthall och kulturskola.
Följande utbildningsprogram erbjuds:
 Barn- och fritid
 Bygg- och anläggning
 Ekonomi
 El- och energi
 Estetiska
 Fordons- och transport
 Handels- och administration
 Restaurang- och livsmedel (under utfasning, åk 3 slutför programmet 2021/2022)
 Introduktion
 Industritekniskt
 Naturvetenskap
 Samhällsvetenskap
 Teknik
 Vård- och Omsorg
På samtliga nationella program utom introduktionsprogrammet erbjuds nationell idrottsutbildning i rodd,
handboll och bandy. Som profil erbjuds även hockey.
2022–2025
 Lokalanpassning av två studiehallar för ett bättre lokalnyttjande. Cirka tre klassrum i två
våningsplan per studiehall, grupprum och personalrum. Projektering startad.
 Bygga om stolar i ”miniaulor” för mer effektivt nyttjande av salarna (tillföra datorbord).
 Omfattande investeringsbehov kopplade till volymökning inom yrkesprogram, framför allt gällande
Fordonsprogrammet finns. Lokalerna vid Rollsbo är externt inhyrda och kräver samarbete med
fastighetsägare för genomförande av investeringar, som normalt belastas med hyreskonsekvens.
 Hantering av gamla Restaurang- och livsmedelslokalerna. Anpassning eller uthyrning?
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2026 och framåt
 Eventuell evakuering Trio-G gissningsvis runt år 2028–2030.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 När ett nytt bostadsområde ska utvecklas i Mimersstaden måste Trio-G flytta ut ur lokalerna i
Garvaren. Om inte anpassningar gjorts i tillräcklig grad på Mimers hus måste verksamheten
förläggas i andra inhyrda lokaler, möjligen längre ifrån gymnasiet, alternativt begränsas eller
avvecklas.
 Utan lokalanpassningar kan inte ett effektivt lokalnyttjande uppnås.

Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan är lokaliserad i Mimers Hus. Möjliga elevplatser motsvarar ungefär det befintliga antalet
elever på skolan (cirka 100). Vanligen kommer 30 % av eleverna från Kungälvs kommun och 70 % från
andra kommuner inom Göteborgsregionen.
Gymnasiesärskolan består av:
 Fem nationella program som pågår under fyra år.
 Individuella program som pågår under fyra år. Programmet är till för de elever som behöver läsa
ämnesområden i stället för kurser.
Följande utbildningsprogram erbjuds:
 Estetiskt
 Fastighet, anläggning, byggnation
 Hotell, restaurang, bageri
 Hälsa, vård och omsorg
 Samhälle, natur och språk
 Individuella programmet
2022–2025
 Lokalanpassning av ”elevcafé” och toalett är planerade.
 Verksamheten har identifierat utvecklingsområden gällande utomhusmiljön. Bevakas.
2026 och framåt
 Verksamheten har inte identifierat några behov.

Vuxenutbildning
Sektorn räknar med att volymen inom den kommunala vuxenutbildningen och SFI ökar under perioden
2021–2022, bland annat beroende på nya och kommande reformer, till exempel utbildningsplikt för
nyanlända. Detta kan ändras beroende på det allmänna konjunkturläget i samhället och ambitionsnivå med
verksamheten. Antal studerande under året varierar.
Den samlade migrationsprognosen kommande år är osäker. En trend är att färre en-personhushåll och fler
familjer med barn vilket innebär en lägre andel vuxna. Sammantaget återstår en potentiell ökning av antalet
personer med behov av SFI-undervisning.
Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens
behov och förutsättningar.
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I Kungälv bedrivs utbildningen i inhyrda lokaler med adress Borgarparken 28, mittemot Mimers Hus.
Undervisning sker även i lokaler inne i Mimers hus (samläsning med yrkesprogram). SFI har huserat i två
klassrum i C-huset från och till. Utbildning sker kontinuerligt under hela året. Rektors bedömning är att
lokalerna används effektivt för sitt syfte. En översikt och planering för löpande samarbete med gymnasiets
lokaler pågår.
Följande utbildningsprogram erbjuds:
 Distansutbildning
 Eftergymnasial utbildning
 Grundläggande utbildning
 Gymnasiekurser
 Lärlingsutbildning
 Läs-och skrivforum
 SFI, svenska för invandrare
 Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX). Bedrivs i Trekungagymnasiet.
 Yrkesutbildningar
2022–2025
 Verksamheten bedrivs i inhyrda lokaler, varför samarbete och dialog med hyresvärd kring behov
sker löpande.
2026 och framåt
 Verksamheten har inte kunnat identifiera behov så långt fram då det bland annat är beroende av
hur behoven av SFI kommer att se ut.
 Samlokalisering gymnasiet

Kultur
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål 4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv – oavsett ålder och
funktionsvariation.
Resultatmål
Fler barn, unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv.
Uppdrag till förvaltningen
17. Utred framtida utbudet inom kulturskolan
18. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden
Beskrivning av verksamheten
Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola, allmän kulturverksamhet, bibliotek och teater.
Verksamheten har ett särskilt fokus på barn och unga. Flera projekt inom kommunen, och i samarbete med
externa parter, samordnas och projektleds genom allmänkulturen.
Exempel på programverksamheter:
 Konserter
 Bio
 Föreläsningar
 Teaterföreställningar
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Konstutställningar, skapande aktiviteter
Offentlig konst och kulturarvsfrågor

Kulturskolan
Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i instrument, ensemble, sång, dans,
slöjd, bild, musikal, teater och kör. Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och höras i kommunens
alla delar. Det finns även en öppen verksamhet som bland annat består av drop-in-Skaparateljé och
kulturfritidsgården KultLab samt lovverksamhet. Verksamhetens utvecklingsarbete fokuserar på samarbete
med andra kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt en utveckling av kursutbudet. Målsättningen
är att nå ut till alla barn i kommunen och att kunna möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar.
Bibliotek
Kungälvs bibliotek vänder sig till kommunens medborgare, tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, etnicitet
och personliga förutsättningar. Biblioteket ägnar enligt Bibliotekslagen särskild uppmärksamhet åt barn,
funktionsnedsatta samt mot användare med annan språkbakgrund än svensk. Uppdraget är att bland annat
främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och bildning samt kulturell verksamhet
i övrigt enligt Bibliotekslagen. Det görs genom att tillhandahålla böcker, e-böcker, ljudböcker, tidskrifter,
databaser, internet, film, utställningar och kulturarrangemang. Biblioteket ger service, hjälp och
undervisning i informationssökning i bibliotekets utbud och databaser. Folkbiblioteken ska också verka
för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Fem av kommunens bibliotek fungerar
även som ”skolbibliotek”.
Meröppna bibliotek
Kommunen har i nuläget tre bibliotek som är öppna 6–22 alla dagar i veckan året om för allmänheten.
Entré sker med hjälp av en s.k. chippad ”tag”, är gratis och kan ansökas om för alla med bibliotekskort
över 18 år. Planer finns att utöka antalet meröppna bibliotek bland befintliga bibliotek nedan. Meröppet
innebär också att användare av tjänsten får tillgång till biblioteket under tider då det inte normalt är
bemannat. Först ut blev Kärna bibliotek som byggdes om under 2015. Under slutet av 2017 och början av
2018 blev även Kode och Diseröd meröppna bibliotek.
Befintliga bibliotek
 Huvudbiblioteket i Mimers hus är även gymnasiebibliotek och bibliotek för vuxenutbildningen
 Filialbibliotek Kode (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Diseröd (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Kärna (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Marstrand (meröppet klart enligt plan hösten 2021)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Ytterby
2022–2025
 Meröppet Bibliotek färdigställs i Marstrand till hösten 2021.
 Ytterby bibliotek blir en del av ombyggnationen av Ytterbyskolan som planeras vara färdig cirka
2024/2025.
o Tillgänglighet, ljusinsläpp och välkomnande atmosfär är svår att uppnå i nuläget. Lokalen
är i ett skyddsrum med lågt i tak, begränsad insyn och ljusinsläpp.
 Längre fram finns önskemål om att anpassa huvudbiblioteket till ett meröppet.
o Utmaningar kring avgränsningar mot övrig kultur- och gymnasieverksamhet.
 När ny skola byggs i Kode bör möjligheten till integrerat, meröppet folk- och skolbibliotek i
byggnaden övervägas.
 Utveckling kulturlokaler med kringliggande miljöer inklusive barnteater.
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2026 och framåt
 Verksamheten ämnar vara en del av planerade nya ”hallarenan”.

Kompetenscentrum
Det pågår ett arbete med att bygga ett verksamhetsområde kallat ”Kompetenscentrum”, en
sammanhängande helhet, för främjande av bättre förutsättningar för utbildning, integration och arbete, i
samarbete med sektor Trygghet och stöd. Hittills har de två sektorerna delat på en del uppgifter som
kommer ingå i det nya verksamhetsområdet. En verksamhetschef är under rekrytering.
Lokaliseringsorganisation är i planeringsfas, med önskemål om relativt centrala lokaler, och delvis fortsatt
nyttjande av de lokaler som motsvarande funktioner nyttjar idag.

SEKTOR SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål 6: Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Resultatmål
• Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
• Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
Politiska uppdrag till förvaltningen
26. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och
sänker vägen vid Nordmannatorget.
27. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet till
bygglov utomplans.
28. Digitalisera hela bygglovsprocessen för att komma ner i handläggningstid.
29. Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går att skapa WIFI-zoner i
centrala och besöksintensiva lägen
30. Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga.
31. Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby
32. Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på kort- och lång sikt.
33. VA-kollektivets ekonomi redovisas i årsredovisningen enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendationer.
34. Genomför fördjupad översiktsplan för Kode
Mål 7: Underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Resultatmål
• Minskade utsläpp i luft och vattendrag
• Ökad kollektiv jobbpendling
Politiska uppdrag till förvaltningen
35. Implementera avfallsplan 2030
36. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande
37. Optimera användningen av pendelparkeringar
38. Strandstädningen – säkra verksamheten 2020/2021
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39. Undersök lånecykelsystem
40. Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar
41. Årlig uppföljning av Agenda2030

Verksamhetsområde Teknik
VA teknik, Entreprenad och Fastighet
VA teknik och Entreprenad är idag lokaliserade på Filaregatan 15 i Ängegärde/Skälebräcke
verksamhetsområde. Denna anläggning är i stort behov av anpassning och utveckling då man idag brister
i flera punkter gällande miljö och arbetsmiljö.
Bedömningen är att lokalerna vid en anpassning/utveckling kommer att vara välfungerande för den
aktuella verksamheten, både fastighetsmässigt och geografiskt. För att få ett effektivt nyttjande av
lokalerna så kan också kommunens Fastighet Drift samlokaliseras med VA teknik och Entreprenad.
Bedömningen är att det finns stora samordningsvinster i en sådan samlokalisering. Detta samtidigt som
man säkrar Fastighet Drifts lokalisering över tid då man idag är placerade vid Herr Arnes Gata, en
fastighet som på längre sikt planeras rivas i samband med framtida exploatering i Mimerstaden. Dessa
lokaler är också i stort behov av anpassning då de inte uppfyller kraven för verksamheten.
Fastigheten på Filaregatan 15 ägs idag av en privat fastighetsägare och dialog sker löpande kring
lokalerna. För att säkerställa att verksamheterna uppfyller gällande krav och regler så bör alternativa
lösningar hittas.
Hamnverksamheten
Verksamheten har lokaler på Hamngatan 33 i Marstrand och underhåller och administrerar färjor,
gästhamnar, fasta båtplatser och kajer i Marstrand och hamnen på Fästningsholmen i Kungälv.
Sommarhalvåret innebär att personalen fördubblas när turismen ökar och båtsäsongen är igång. Färjan kör
ca 1,1 miljoner passagerare/år och ca 40 000 gästnätter betalas i båthamnen.
Övriga verksamheter
Övriga verksamheter inom VO Teknik - Byggledning Väg/VA, Trafik, Gata, Park, Samhällsbetalda resor och
Renhållning utgår från Stadshuset.
2022–2025
 Lokalerna på Filaregatan måste anpassas alternativt ersättas för att uppfylla myndighetskrav kopplat
till verksamheten.

Verksamhetsområde Service
Lokalvård
Arbetar med inomhusmiljön i kommunens lokaler. Lokalvårdsavtal med kommunens verksamheter finns
på ca 175 670 m2, det är verksamheterna som reglerar vilken städnivå som ska tillämpas i lokalerna. Ca 60
% av ytorna städas med egen personal och resterande med inhyrda entreprenörer (vilket innefattar ca 50 %
av objekten). Lokalvårdens administration har sina lokaler i Stadshuset. Det är viktigt att lokalvårdens
anpassningar samplaneras med Bildning – och lärandes och Trygghet och stöds verksamhetsförändringar.
Även vid nybyggnation och planering av ytskikt behöver lokalvårdens kompetens tillvaratas.
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Måltidsservice
Inom måltidsverksamheten produceras och distribueras måltider till kärnverksamheternas
brukare/elever/barn. Måltidsservice ansvarar för hela processen från planering till servering. Kunden
erbjuds likvärdiga måltider beroende på åldersgrupp. En vanlig dag produceras ca 8200 lunchportioner och
1 000 portioner specialkost. Måltidservice har 8 tillagningskök och 46 mottagningskök. Måltidsservice
administration har sina lokaler i Stadshuset
Tillväxten i kommunen ökar vilket innebär fler elever i våra förskolor och skolor. Det ökande elevantalet
inom förskola, skola och skolbarnomsorg innebär att samtliga antal serverade måltider (frukost, lunch och
mellanmål) ökar i volym.
Med ökat antal elever som intar fler måltider på plats i förskola och skola, räcker inte nuvarande lokaler,
sittplatser, serveringsvagnar, kyl & frys, förråd, sophantering, samt övrig fast köksutrustning. Den ökande
belastningen innebär att ventilationen i vissa kök blir bristfällig.
Miljöenheten har i sin myndighetsutövning tilldelat några verksamheter påpekanden inom dessa områden.
Fastighet utför för närvarande akuta uppdrag i köken utifrån ålägganden från Miljöenheten.
Måltidsservice har genom olika insatser försökt att anpassa sin verksamhet för nå en bättre balans. Exempel
på insatser är fler leveranstillfällen från leverantörer och ändrad leverans från kyld till varm mat i några
mottagningskök. Vi ser dock att dessa anpassningar inte är tillräckliga för att möta upp förskola och skolas
ökande volymer.
Sammanfattningsvis så ökar belastningen i de flesta befintliga kök och matsalar i samtliga geografiska
områden. Måltidsservice har nu kommit till en brytpunkt där verksamheten har stora svårigheter att utföra
beställda tjänster. Detta är särskilt ett problem i kommunens ytterområden, Kode, Tunge och Diseröd.
Problem finns även centralt, Övre Fontin, med flera. Det är viktig att anpassningar inom måltidsverksamhet
följer Bildning – och lärandes och Trygghet - och Stöds verksamhetsförändringar. Vid nybyggnation och
ombyggnation behöver Måltidservice vara med i planeringen för att kunna dimensionera och välja typ av
kökslösning mm.
2022–2025
 Lokalanpassningar enligt myndighetskrav och/eller för att hantera volymökningar eller förändrat
arbetssätt.


I avvaktan på tillbyggnationer och nybyggnationer, krävs fler direkt riktade åtgärder men även
provisoriska insatser. Exempel på provisoriska insatser kan vara modulenheter för storkök samt
kyl och fryscontainrar.




Matsal Munkegärdeskolan behöver utökas för att möta växande elevkullar.
Diserödskolan nytt kök och matsal

Planerade objekt som innebär nya lokaler/och/eller volymökningar för Måltidsservice





Nordtags förskola, nybyggnation
Nya skollokaler i Kode
Ny byggnad kök/måltidsfunktion/matsal Diseröd
Kärna skola tillbyggnad kök/ny större matsal
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Tjuvkil förskola, nybyggnation
Tillbyggnad Solhaga äldreboende
Nytt äldreboende i Kungälv
Ombyggnation/renovering av Ytterbyskolan
Ny förskola Fridhem Kungälv

2026 och framåt
 Fortsatta lokalanpassningar
 Munkegärde ombyggnad/renovering
 Nya förskolor Kungälvs och Ytterby (lokalisering och år ej klarställt).
 Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola
 Kastellegårdsskolan, eventuell ombyggnation/tillbyggnad
 Koön, flexibel förskola/skola
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
Om inte Målstidsservice behov av kök, matsalar samt förvaringsutrymmen tillgodoses kan detta påverka
matupplevelsen för gästerna, antal sittningar för elever/förskolebarn, rimlig lunchtid etc.
Brister i arbetsmiljön
Bristerna i köken påverkar arbetsmiljön för Måltidsservice anställda. Medarbetarna inom Måltidsservice
är en utsatt yrkesgrupp som utför ett tungt arbete med lyft och förflyttningar i köksmiljö. De
tillkommande faktorerna såsom hårt belastade kök, undermålig ventilation samt matsalar med för lite
kapacitet, innebär en än tyngre arbetsbelastning. Det kan leda till problem med kompetensförsörjning
och ökade sjuktal.

Verksamhetsområde Planering och myndighet
Verksamheten innefattar Bygglov, Kart och mät, Mark och exploatering, Miljö samt Planenheten och utgår
från gemensamma lokaler i Stadshuset.
Planering 2022–2025
 Inga identifierade lokalbehov finns.

Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar
Fastighetsverksamheten bygger, underhåller och förvaltar kommunens fastigheter med ett långsiktigt
förvaltarperspektiv. Kommunens fastighetsbestånd skall förvaltas så att värdet bevaras. Kommunens totala
förvaltningsyta inklusive inhyrda lokaler var 273 984 m² 2020. Kungälvs kommun förvaltar ca 200 objekt.
Ett arbete sker löpande avseende översyn av hyresavtal med externa parter och vilka fastigheter kommun
skall äga och förvalta över tid enligt beslutad Fastighetsstrategi.
Kulturhus och föreningsbyggnader
Sektor Samhälle och utveckling förvaltar ett antal fastigheter som har ett kulturvärde för kommunen.
Detta är rådhusen i Kungälv och Marstrand. Förvaltning sker också av ett antal fastigheter som nyttjas av
föreningslivet i Kungälv.
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Fastighet
Utför tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll i kommunens fastighetsbestånd de har även uppdrag
för sektor trygghet och stöd att utföra verksamhetsservice i våra äldreboenden. Verksamheten utgår idag
från Herr Arnes gata. På sikt finns samordningsvinster om verksamheten kan samlokaliseras med
Va/Entreprenad.
Internservice
Internservice utgår från Stadshuset. Tjänsterna består av posthantering, flytt och transporttjänster både i
Stadshuset samt för övriga verksamheter runt om i kommunen. I Stadshuset består tjänsterna av påfyllnad
av kopieringsrummen, hantering av pappersåtervinning samt daglig skötsel efter beställning och rutin.
Husvärdarna utgår från Stadshuset.
Under Internservice administreras även telefoni och ServiceDesk. Telefonin innefattar hela kommunens
telefoni med beställning och hantering av telefoner och abonnemang samt kommunens växel och
telefontjänster. ServiceDesk innefattar ärendefördelning som inkommit från medarbetarnas felanmälningar
och beställningar samt lokalbokningar.
Planering 2022–2025
 Inga ytterligare lokalbehov för verksamheten identifierade
Kundcenter
Kundcenter är organisatoriskt placerat tillsammans med Internservice och är lokaliserat i Stadshuset.
Kommunens kundcenter är medborgare, företagare och besökares första möte med kommunen. Här ges
vägledning och stöd i diverse frågor som rör socialtjänst, bygglov och andra kommunrelaterade frågor.
Frågorna tas emot både personligen i receptionen samt via telefon.
Planering 2022–2025


Inga ytterligare lokalbehov identifierade

Kvarnkullen
Kvarnkullen är en mötes- och evenemangslokal i kommunen. Lokalerna hyrs ut till föreningar,
organisationer och företag.
Planering 2022–2025
 Idag hanterar en husvärd öppning/låsning och service i lokalerna vardagar 8.00 – 16.00.
Utredning påbörjad för att göra en översyn och eventuellt byte av lås- och larmsystem för att
kunna styra öppning och stängning digitalt och effektivisera bemanningen. Utredning genomförs
2021. Byggnaden har behov av underhåll, tex takbyte inom de närmsta åren.
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Fritid
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla - oavsett ålder och funktionsvariation
Resultatmål
• Fler barn och unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.
Politiska uppdrag till förvaltningen
22. Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner
23. Våga lite på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar på
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.
24. Utred hur en fördubbling av LOK-stödet kan genomföras under mandatperioden.
Beskrivning av verksamheten
Verksamhetens primära uppdrag är att på olika sätt stödja föreningslivet och fritidsverksamheter i för
barn- och ungdomar 7–20 år. Stödet från Kungälvs Kommun visar sig bland annat genom olika typer av
bidrag men även genom att kommunen upplåter fritidsanläggningar för sport-, rekreations- och
mötesverksamhet till subventionerade taxor. Verksamheten driftar idrottsanläggningar som isrinkar,
simbad, fotbollsplaner, idrottshallar, motionsslingor och havsbad
Beräkningsgrunder
Fritidsområdets verksamhet och behov styrs inte genom fasta beräkningsgrunder men för att analysera
lokalbehoven så finns ett antal parametrar som används.
 Antal föreningar som lokaltiderna skall fördelas mellan.
 Antal aktiva 7–20 åringar, d.v.s. föreningarnas verksamhet samt befolkningsprognos.
 Fritids lokal- och anläggningsbehov påverkas bland annat av föreningslivets önskemål och av
politisk styrning
 Staden växer och kraven på stadens nuvarande fritidsanläggningar ökar samtidigt som behovet av
nya anläggningar och mötesplatser också ökar. Fritidsområdet förändras över tid då nya
fritidsvanor, idrotter och föreningar ständigt tillkommer.
 Vid jämförelse med andra kommuner så hämtas underlag från Kolada och presenteras som
nyckeltal/10 000 invånare.
 Även behov av investeringar och reinvesteringar i befintliga fritidslokaler bedöms.
Idrottens verksamhet
En betydande del av det sociala kapital som förmår att hålla ihop ett samhälle skapas genom
föreningslivet. Kungälvs kommun, likt de flesta kommuner, fördelar aktivitetsstöd till föreningar som
uppfyller kommunens regler för Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Nya riktlinjer för föreningsstöd
beslutades 2020. I Kungälv kan föreningar söka detta bidrag för aktiva ungdomar som är mellan 7 och 20
år. Stödet är på 9 kr/aktiv och förening. Under 2020 sökte 51 idrottsföreningar LOK-stöd för
ungdomsverksamhet. Totalt genomfördes 24 983 sammankomster för ungdomar 7–20 år. Pojkarna står
för 57 % av aktiviteterna och flickorna för 43 %.
På grund av den pandemin som drabbat landet under 2020 så är idrottsföreningarnas genomförda
aktiviteter ca 4700 timmar färre än 2019. Siffrorna för 2020 kan alltså inte betraktas som ett ”normalår”.
De färre aktivitetstimmar som redovisats innebär då också att man nyttjat kommunens
idrottsanläggningar färre timmar än normalt.
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Utöver bredd- och ungdomsidrotten så har man också föreningar med verksamhet på elitnivå såsom
exempelvis Kungälvs kanotklubb, Kungälvs Roddklubb och Kungälvs handbollsklubb.
Idrottsanläggningar
Fritidsanläggningar är främst bokningsbara idrottsplatser och idrottshallar som är prioriterade för och
nyttjas av kommunens idrottsföreningar.
Nedan visas en sammanställning av Fritidsanläggningar för idrott. Dessa anläggningar bokas av
föreningarna och hyreskostnad debiteras enligt fastlagd taxa.

Figur 1 Geografisk lokalisering av idrottsanläggningar

Som framgår av kartbilden ovan så finns, bortsett från fotbollsplaner, nästan alla anläggningar placerade i
Kungälv och Ytterby och således inga i övriga serviceorter. I översiktsplan 2010 sätts inriktningen att ”I
en serviceort ska förutsättningar skapas för följande när det gäller offentlig verksamhet och service: /…/
Idrottshall och idrottsplats”. Skrivningen är kopplad till målsättningen att varje serviceort på sikt ska ha
en befolkning på 3 000 invånare
Idrottshallar
Det finns 6 idrottshallar (7 hallgolv) i kommunen, samtliga placerade i Kungälv centrum, Kungälv Norr
och Ytterby. Kungälvs föreningar som idkar traditionell inomhusidrott, likt handboll, innebandy,
badminton mm har företräde i hallarna. Tiderna i hallarna fördelas enligt en fördelningsmodell baserad
på föreningarnas storlek (antal aktiva mellan 7–20 år).
Det är mycket stor efterfrågan på tider i hallarna och många föreningar upplever att de inte får tillräckligt
med tider utan får istället tacka nej till nya ungdomar som vill deltaga. Nedan grafer visar hur
bokningsläget i hallarna varit under 2019. På grund av pandemin så har bokningsläget i hallarna varit
betydligt mindre och utgör inte ett relevant värde gällande det normala behovet. Därför visas
bokningsläget för ett "normalår", i detta fall 2019.
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Munkegärdehallen

Figur 2 Bokningar i Munkegärdehallen 2019

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid används hallen av Bildning och Lärande.
Det råder ett mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett full
till bristningsgränsen. Efter säsong, i april, maj och juni så finns det tider att boka. Finns inget utrymme
till kapacitetsökning i hallen. Vissa åtgärder har gjorts för att underlätta användandet, bland annat en
ridåvägg och nytt hallgolv.

Kastellegårdshallen

Figur 3 Bokningar i Kastellegårdshallen 2019
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Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande.
Det råder ett mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett full
till bristningsgränsen. Efter säsong, i april, maj och juni så finns det tider att boka. Finns inget utrymme
till kapacitetsökning i hallen under veckodagar. Finns utrymme till mer aktivitet under helger.

Sparråshallen

Figur 4 Bokningar i Sparråshallen

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande.
Hallen stängdes i mars 2019 på grund av inträngning av vatten i golvet. Omfattande utredning och
renovering har pågått under året. Fram till stängning så hade hallen hög nyttjandegrad och den nyttjas av
många föreningar. Även då hallen öppnades på nytt och fram till pandemin så var det ett högt nyttjande.
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Kungälvs I drottshall

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Då detta är den enda
hallen (utanför Mimershallen A) som klister är tillåtet så nyttjas den till största delen av Kungälvs
Handbollsklubb. Klubben hyr kanslilokal i hallen. Kungälvs boxningsklubb hyr också lokaler för sin
verksamhet. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande. Hallen har ett extremt högt nyttjande.
Under veckodagar så är det i stort sett fullbokad året om. Närheten till Oasen ishall gör att hallen under
vissa tider på året även nyttjas av isföreningar för lägerverksamhet mm.

Mimershallen

ningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan

sida 76 av 108

Hallen är kommunens största med två fullstora sportgolv samt en löpargång med tillhörande hoppgrop
för gymnastik. Mimers A har en läktare och hallen utgör tävlingshall för inomhusidrotten. Klister är
tillåtet i A-hallen. Under dagtid används hallen av Bildning och lärande och nyttjas som idrottshall för
gymnasiet. Mimershallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde.
Hallen har mycket högt nyttjande och veckodagar under säsong så är det fullbokat. Löpargången som
nyttjas av gymnastiken och har utrymme för mer bokningar. Brister i gångens utformning medför att den
är svår att nyttja just som 60m-bana (direkt efter 60m kommer en vägg).
Utöver skola och föreningsverksamhet så nyttjas Mimershallen som arrangemangsarena, främst för
Kungälvsmässan som genomförs var annat år.

Isbanor
Skarpe Nord – Bandybana utomhus (Konstgräs sommarhalvåret)
Oasen Ishall – Ishockeyhall inomhus.
Båda isbanorna är lokaliserade i centrala Kungälv.
Verksamheten i våra isbanor består av Ishockey och konståkning i Oasen samt bandy på Skarpe Nord. På
båda anläggningarna bedrivs också allmänhetens åkning.
Kungälv Hockey lägger ca 150 timmar för träningar i andra ishallar, främst Munkedal och Ale för att
kunna få ihop sina träningstider. Det är inte bara kostsamt för föreningen utan även en säkerhetsrisk
samt dåligt för miljön. Juniorlag har träningstid så tidigt som 07:00 på helgerna.
Föreningen Kungälvs Ishockeyklubb är en av kommunens största föreningar och delar is med bland
annat Ytterby Kungälv Konståkare som på grund av bristen på istid inte har möjlighet att behålla åkare.
Vissa åkare lämnar föreningen för andra föreningar som erbjuder attraktivare träningstider.
Under 2019 tränade totalt 607 barn och unga mellan 7–20 år konståkning eller ishockey fördelat på 2 730
sammankomster. Dessa siffror används för att beskriva lägesbilden innan pandemin. Siffror för 2020 har
inte ansetts vara representativa för ett normalläge. Dessutom har hockeyn hockeyskola och konståkningen
har skridskoskola för barn som inte har fyllt 7 år, och dessa barn syns inte i LOK-stödsstatistiken. Två
hockeyföreningar har seniorverksamhet och dessa finns heller inte med i kommunens statistik. För att
bibehålla och öka nuvarande tillgång till isyta mot snittet i riket behöver ytterligare isytor tillföras.
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Gällande bandy bedriver kommunens föreningar i huvudsak sin verksamhet på Skarpe Nord. Kareby IS
damlag har gått samman med Surtes damlag och har numera huvuddelen av sin verksamhet i Ale Arena i
Bohus. Skarpe Nord är en arena som i jämförelse med andra anläggningar i södra Sverige brukar ha is
igång tidigt (månadsskiftet oktober-november). Detta räcker inte fullt ut för att möta behov då första
seriematch ofta ligger tidigare och att tillgång is saknas under den viktiga försäsongen. Detta innebär att
även bandyföreningarna tvingas söka kompletterande isytor i andra kommuner. Under säsong är väder
och vind utmanande på nuvarande anläggning. Föreningarna efterfrågar is med tak, för att kunna
fortsätta sin verksamhet men även för att utveckla verksamheten.
Både Oasens ishall och Skarpe Nord är eftersatta underhållsmässigt. Investeringar krävs i närtid för att
hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav. Detta gäller i synnerhet myndighetskrav kopplade
till kemikaliehantering. För Skarpe Nord så har åtgärder genomförts under 2020. En skadeutredning som
genomförts på Oasen pekar på behovet av omfattande åtgärder att bl. a hantera problem med dåliga
fläktsystem, fukt i simhallens tak och väggkonstruktion, vattenläckage genom golv till nästa våning,
vattenreningssystem och sättningar i anslutningar. Det finns också en arbetsmiljöproblematik som
behöver tas om hand i samband med övriga åtgärdsbehov.
Oasen Sim och Ishall

Figur 5 Bokningar ishallen Oasen 2019

Ishallen i Oasen Is- och Simhall är en fullstor ishockeyrink med verksamhet för både hockey och
konståkning. Både Ishockeyklubben och konståkningsklubben har sina kanslier i lokalerna. Då detta är
den enda ishallen i kommunen så tvingar två ishockeyklubbar och en konståkningsklubb dela på tiderna
i hallen. Detta innebär att hallen är i stort sett helt fullbokad nästan hela året bortsett från perioden majjuni.
Det är mycket stor efterfrågan på mer istider och föreningarna tvingas boka tider i andra kommuner till
högre kostnader. Föreningarna tvingas också tacka nej till ungdomar som vill utöva ishockey eller
konståkning på grund av att man inte har plats för fler.
Behovet av mer isyta är överhängande.
Skarpe Nord
Bandybanan Skarpe Nord är en konstfrusen bandybana som ligger under Nordre Älvsbron. Under
vinterhalvåret bedriver 3 föreningar bandyverksamhet på anläggningen. Utöver detta så har allmänhetens
åkning öppet vissa tider.
Graf över bokningsläget kan inte presenteras på grund av att man bokar hel och halvplan vilket ger
missvisande utfall från bokningssystemet. Dock kan konstateras att det inte är brist på bokningsbara tider
för bandyverksamhet. Problemet för föreningarna är dock att isen inte är tillgänglig när seriematcherna
startar och rådande klimatläge gör det svårt att hålla en god kvalitet på isen.
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Jämförelser med andra kommuner. Kolada
Vid jämförelse med andra kommuner i landet så används nyckeltal, antal/10000inv. Denna
sammanställning visar jämförelser för anläggningar med mest verksamhet och med alla kommuner, ovägt
medel.
Uppgifterna är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen Kolada.
Anläggning

Kungälv

Alla
kommuner
0,83

11-manna konstgräs

1,13

Idrottshall (golv)

1,13

2,11

Ishallar

0,23

0,64

Inomhusbassäng

0,23

0,64

antal/10 000 invånare
Nedan staplar illustrerar visuellt samma som tabell ovan. Varje stapel visar respektive kommun. Blå pil är
Kungälv. På så vis tydliggörs var i rikets fördelning Kungälv hamnar.
11-manna Konstgräsplaner

Antal 11-manna konstgräsplaner

Som framgår i ovan tabell så har Kungälv i förhållande till genomsnittet i landet relativt god tillgång till
konstgräsplaner. Detta är också ett område där man de senaste åren satsat och gjort investeringar, senast i
Kareby och Kärna. Det är idag bara Hålta och Marstrand som saknar konstgräsplaner. I Hålta finns dock
ingen kommunal anläggning. Konstgräsplanen i Diseröd är kommunens men ligger på Romelanda UF:s
fotbollsanläggning.

Idrottshallar

Antal idrottshallar (golv)
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Gällande fullstora hallgolv så ligger Kungälv i jämförelse med andra kommuner i landet sämre till och
kan uppvisa ett tydligt lägre antal golv per 10 000 inv. Detta är också ett faktum som påtalas av
föreningslivet i Kungälv, inte minst från Idrottsrådet. Antal inomhusföreningar ökar också i Kungälv
genom att basket och futsal tillkommit de senaste åren. För att bibehålla och öka nuvarande tillgång till
idrottshallar mot snittet i riket och för att få till en mer likvärdig fördelning mellan kommunens
serviceorter bedöms 4-5 idrottshallar behöva tillföras under den kommande femårsperioden. Ett par av
konstgräsen börjar närma sig slutet på sin livslängd och kommer behöva ersättas. Behov finns också av
upprustning av omklädningsrum på flera idrottsplatser.

Badanläggningar

Figur 6 Antal inomhusbassänger

Oasens badhus och utomhusbadet är båda eftersatta underhållsmässigt. Betydande investeringar krävs i
närtid för att hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav. Tillgången till bassäng är lägre än
genomsnittet. Detta skulle delvis kunna mötas genom tillförsel av en mindre undervisningsbassäng som
dessutom skulle bidra till att effektivisera simundervisningen ytterligare.
Anläggningar för konståkning, bandy och hockey

Antal ishallar (ej bandy)

Även när det gäller ishallar så har Kungälv färre än genomsnittet i landet enligt Kolada. Detta avspeglar
sig i mycket högt bokningstryck på Oasens ishall och genom att samtliga föreningar, med hemmaarena
Oasens Ishall tvingas söka sig till andra ishallar utanför kommunen under säsong.
Övriga anläggningar
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Ridsport - KRS
Från 2015 finns politiskt beslut om att omlokalisera KRS från Ytterby till Trankärr. Ny ridanläggning i
Trankärr kommer att uppföras med start hösten 2021 och vara klart sommaren/hösten 2022. Projektet
har övergått från ett kommunalt byggprojekt till att föreningen själva bygger anläggningen, delvis
finansierat genom kommunalt investeringsbidrag. Kommunen kommer att anlägga en gång-och
cykelbana samt va-ledningar till platsen.
Folkhälsa - Anläggningar för rekreation och motion
Kungälvs kommun har också anläggningar som inte är bokningsbara och som nyttjas av allmänheten i
rekreations- och motionssyfte. Dessa sköts av Fritid och/eller Trafik/Gata/Park (TGP). Entrékostnad
gäller för Simbadet i övrigt är dessa anläggningar kostnadsfria att nyttja.
Anläggning
Offentlig Badplats
Utomhusbassäng
Motionsspår
Vandringsleder
Skjutbana
Skatepark

Kungälv
Norra

Kungälv
C,V,Ö

Ytterby

Kareby

0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Nedan anläggningar tillhör och sköts av TGP
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
4
1
0
0
1
0
0

Utegym
Parkour
Näridrottsplatser
Tennisplaner
Boulebanor
Beachvolleyboll
* Sköts av Fritid
** Rökan badplats sköts av TGP

Diseröd

Hålta

Marstrand

Kode

Kärna

1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0

3**
0
0
4
0
0

4
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1*
0

Utöver ovan anläggningar så finns ett antal boulebanor som drivs av föreningar, bland annat vid Yttern
och Romevi.
Planering
2022–2025








Akuta behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar kopplat till myndighetskrav, säkerhet
och arbetsmiljö (Oasen, Skarpe Nord och utebadet).
Ytterligare isyta för hockey och konståkning behöver tillföras för att möta behov året runt.
Bandyn behöver akut tillgång till isyta under försäsong och tidig säsong.
Ny ridanläggning Trankärr är planerad att stå klar 2022. KRS kommer att bygga och äga.
Belysning elljusspår Fontin behöver bytas ut då stolparna och armaturer är byggda i slutet av 70talet och skicket på dessa är dåligt.
Tillgänglighetsanpassat bad (gäller 1 utebadplats, Oasen samt eventuellt utebadet)
Idrottshallar: Samordning med skolas behov krävs MEN föreningslivets egna behov bör inte
underskattas
o Fullstora idrottshallar behöver tillföras i Kode, Kärna och Diseröd. (I samtliga orter finns
färdiga detaljplaner eller pågående detaljplaner för idrottshallar i samband med
byggnation av skolor/förskolor) Idrottshall i Kärna är upphandlad och kommer att stå
klar 2022.
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o Ytterligare fullstor idrottshall i Kungälv
 Stora behov av reinvesteringar i Oasen.
 Behov av mer simbassäng, framförallt undervisningsbassäng, dvs en liten bassäng till Oasen (ev
med höj- och sänkbar botten alt. annan anpassning).
 Utebadet. Åtgärder pågår. Barnpoolen måste åtgärdas dåligt flöde. Ny entré/café med tillgång till
vatten och toaletter bör planeras. Toaletter saknas och måste hyras in.
Det politiska uppdraget för en samlad idrottslösning
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 har förvaltningen fått ett förnyat uppdrag kring
en samlad idrottslösning för att ta hand om de behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna.
Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka
idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023-2063. Anläggningen
ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i nettodriftskostnader som möjligt under
nyttjandeperioden.
Platsen ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, utställningar, tävlingar och event.
Kravet är dock alltigenom en ekonomisk hållbarhet. Ett nytt idrottscentrum ska utgöra plattformen för
det ungdomsarbete kommunen bedriver tillsammans med föreningarna. I arbetet med idrottscentrumet
ska möjligheten att centrera större delen av barn- och ungdomsarbete till denna plats övervägas. I
samband med detta ska även det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler skyddsfaktorer
utvecklas.
Arbetet med centrat ska öppna upp för nya arbetssätt och för att kunna använda anläggningen som en
plats för undervisning. Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid.
Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett annat förslag som innehåller renoveringar
av gamla anläggningar och nya anläggningar som ger flera driftsorganisationer. Ett ekonomiskt
ogenomtänkt bevarande av enstaka anläggningar påverkar den nya satsningens ekonomiska effektivitet –
därför krävs det helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp till 40 år. Uppdraget är att kostnaderna för
fritidsanläggningarna i framtiden kommer att ta samma andel av kommunens ekonomi i anspråk men att
en smart drift, många användningsområden och samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet.
Lokaliseringen ska vara på Ytternområdet och ska täcka flertalet behov. Lösningen ska säkerställa att
satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.
Kommunens ekonomi får under inga omständigheter äventyras och en samlad genomlysning av
ekonomi, avtal och stadsutveckling behöver göras för nästa steg i detta utvecklingsarbete.
Majoritetens finansiella ramverk ska gälla.
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Hållbara utgångspunkter för ett genomförande (ur budgetdirektivet):
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning. Nuvarande
lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan färdigställda
lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till etapputbyggnad om
så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande verksamheter och
fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många användningsområden
som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event samt ökad möjlighet för
föreningsgemensam administration och skötsel. Föningslivet och näringslivet ska stimuleras att bidra till
låg nettokostnad genom anordnande av cuper och träningsläger. Målet är att 1/12 del av
lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande verksamheter
prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna användas för
solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med bland annat
konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart 2022
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat uppdrag i
enlighet med ovanstående beskrivning. Det handlar om en samlad idrottslösning på Yttern för att ta hand
om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i kommunen. Uppdraget är att med ett samlat
och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen.
Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska
vara i bruk under åren ca 2023–2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår. Dialog
förs med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för Ytternområdet är
startat. Det kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för idrottsanläggningar och handel är
den första etappen. Utredningar av geoteknik, arkeologi, dagvatten, trafik och parkering är några av de
underlag som tas fram i samband med planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas
under 2022 vilket ska möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under
senare delen av 2022. I projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för
bostäder, kontor och andra funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området. Ett arbete pågår
med att hitta en lämplig finansieringsmodell där alla finansieringsslagen (skatt, avgift och exploatering)
kommer att bidra för att hantera behovet av infrastruktur, idrottsanläggningar och exploatering för
bostäder och lokaler. Analys pågår av investeringskalkyler och kommande driftkostnadskonsekvenser
(kostnader och intäkter) för nya idrottsanläggningar på Yttern. Samtidigt görs beräkningar av avgående
kostnader och intäkter för gamla idrottsanläggningar som kan fasas ut för att ersättas av hallarna på
Yttern. Tidplanen för projektet sträcker sig över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer att
kunna byggas i etapper även bostäder och lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att byggnation av
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idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022. Den första byggnationen som behöver ske efter beslut
fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och andra nödvändiga markarbeten. Ytternområdet i
sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som sträcker sig både över innevarande period och
utblicken dvs 2022–2025 samt 2026-2029.
I samband med uppdraget med hallarenan görs parallellt ett arbete med att upprätthålla funktionen hos
is-och simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett antal åtgärder görs för att
uppfylla gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och personal. Målsättningen är
att i första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed
minimera kostnaden för investeringar. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen
till det mest nödvändiga. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär.
Anläggningen har omfattande underhållsbehov och saknar idag kapacitet för det behov av
simbassänger/undervisningsbassänger samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att
renovera Oasens simhall för ett långsiktigt bevarande samt höja kapaciteten skulle innebära mycket stora
investeringssummor, uppskattningsvis motsvarande en kostnad för en nybyggnation av motsvarande
simanläggning.

Som framgår av bild ovan så planeras ishallar, simhall och nya idrottshallar samordnas vid Ytternområdet
tillsammans med de verksamheter som redan finns där idag.

Planering 2026 och framåt


Fortsatt planering för behov av idrottshallar/kapacitet i fritidsanläggningarna i takt med
befolkningsökning/ökade föreningsaktiviteter. Samordning med skolans behov är av vikt för ett effektivt
nyttjande.

Skarpe Nord används idag som bandyarena vintertid och på sommaren som en fotbollsplan genom att ett
konstgräs rullas ut på planen. Det är en idrottsanläggning som fungerar väl för fotbollsverksamhet på konstgräs. På
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anläggningen finns det som krävs för fotbollens verksamhet så som läktare, teknik, omklädning, förråd mm. Om
bandyn avvecklas på Skarpe Nord kan befintlig kylanläggning konverteras till värme och då fylla en viktig funktion
vintertid. Skötsel och användning av konstgräset blir enklare och säsongen längre.
Platsen Skarpe Nord skulle därför kunna ersätta Kongevi som den centrala fotbollsanläggningen med konstgräs.
Kongevi skulle då utgå som idrottsanläggning och kan istället bli en framtida exploateringsbar yta. För att
genomföra detta så behöver man hitta en ny yta för friidrotten. Idag finns löparbanorna och hopp på Kongevi.
Kastgrenar utförs på Skälebräcke gräsplan. Om man samordnar detta till en yta så frigörs också gamla
fotbollsplanen i Skälebräcke för exploatering intill det nya äldreboendet som planeras där. Plats för ny
utomhusfriidrottsanläggning kan vara ytan vid Klövervallen, Munkegärdeskolan eller vid ett framtida samordnat
idrottscenter på Yttern. Detta utreds vidare.
Konsekvenser om ovanstående ej genomförs




Akuta åtgärder som rör lagkrav, kemikaliesäkerhet mm måste genomföras annars kan inte anläggningarna
driftas säkert.
När föreningar inte får tillgång till anläggningar tvingas barn och ungdomar att åka långa vägar till andra
kommuner eller slutar med idrotten
Stora renoveringsbehov på anläggningarna som inte åtgärdas kan leda till kostsamt akut underhåll.

Faktorer att beakta


Behov av fritidsanläggningar/idrottsanläggningar behöver lyftas in tidigt i samhällsplaneringsprocessen.
Planberedskap behövs för nya anläggningar för att snabba på processer och minska kostnader och risker.

Kommunala byggnaders tekniska status
Underhåll- och reinvesteringsbehov
Underhålls och reinvesteringsåtgärder syftar till att både upprätthålla värdet på fastigheterna och
ändamålsenligheten på lokalerna. Generellt sett har byggnader uppnått sin tekniska livslängd efter 40 år.
Teknisk livslängd är den tidsperiod under vilken en byggnad med normalt underhåll kan användas för
avsett ändamål.
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Äldre byggnader som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd får ofta problem med högre
energiförbrukning, sämre inomhusklimat/arbetsmiljö, högre driftkostnader samt att lokalernas
utformning och nyttjande inte ligger i linje med dagens krav och förväntningar.
Genom löpande underhåll och reinvesteringar kan byggnadernas funktion och tekniska status
upprätthållas. När underhållet blir eftersatt påverkar det både byggnadens funktion och hyresgästens
verksamhetsutövning. Kostnaderna för akuta åtgärder stiger och risken finns att byggnaden blir så dålig
att den måste ersättas. Genom att ha en väl fungerande underhålls-och reinvesteringsplan samt möjlighet
att budgetera för insatserna kan fastighetsbeståndet upprätthålla sitt värde och sin funktion.
Statusbedömningar
Bedömningarna görs med hjälp av en samlad kompetens från varje disciplin inom Fastighet. Byggnaderna
får en bedömning baserat på stomme, fasad, tak, teknik (ventilation/värme/sanitet/el), invändigt skick
samt brandskyddsnivå.
Målet med statusbedömningarna är att få en övergriplig behovsbild för planering av underhåll enligt
underhållsplanen, reinvesteringar samt större åtgärder som stora lokalanpassningar/ investeringar eller
rivning/avyttring.
Bedömningarna är en del av det fastighetsstrategiska arbetet för kommunen som fastighetsägare. Vid
bedömningen tas även hänsyn till de verksamhetsbehov som hyresgästerna, dvs kärnverksamheten har och
hur byggnaderna påverkar dem. Då kan även frågor som rör krav på verksamhetsutövning och
tillgänglighet tillkomma. En kombination av stora fastighetstekniska satsningar och behov anpassning av
lokalerna kan leda till att åtgärderna samlas i ett större projekt. Rena underhålls och reinvesteringsbehov
hanteras i Fastighets underhållsplanering.
Byggnader/anläggningar med omfattande underhålls/reinvesteringsbehov
(statusbedömning 2019)









Ytterbyskolan
Tunge Skola
Kareby skola, två byggnader (1936 och 1898)
Skarpe Nord (avseende ammoniakanläggning, ej inbesiktigade småbyggnader, gamla
omklädningen)
Oasen
Utebadet
Dösebacka 220 och Torpenvägen 150 är i behov av omfattande renoveringar
Jansons Hus (mindre bostadshus Trygghet och Stöd)

Byggnader som på grund av sin statusbedömning föreslås rivas/ersättas
Under sjuttiotalet byggdes många förskolor med dåtidens modulbyggnationsteknik och en del av dem har
idag trots löpande insatser tjänat ut som byggnader.




Floraparken rivs och ersätts ej på samma plats
Jansons hus nuvarande skick gör att den kan behöva rivas och ersättas.
Fridhems är riven och ersätts på samma plats. Samverkansavtal finns med extern byggherre.

Tillämpa 4-stegsprincipen vid fastighetsåtgärder och lokalanpassningar
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Alla investeringar såväl enskilda objekt, som åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen.
1.
2.
3.
4.

Organisation. Kan vi vidta åtgärder som påverkar verksamhetens behov eller arbetssätt så att
frågan löses?
Lokalanpassningar. Kan vi vidta åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga tillgångar
ex lokaler, inventarier?
Om/tillbyggnad. Kan vi vidta begränsade ombyggnads-/kompletteringsåtgärder?
Nyinvesteringar/större ombyggnader/inhyrning. Kan frågan inte lösas med de tre ovanstående
punkterna behöver en nyanskaffning av lokaler ske.

ningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan

sida 88 av 108

SEKTOR TRYGGHET OCH STÖD
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål 2: ”En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet ”
Resultatmål
• Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
• Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.
Politiska uppdrag till förvaltningen
9. Säkerställ en rättssäker och resurseffektiv biståndsbedömning
10. Undersök möjligheterna att digitalisera processerna inom sektorn och pröva att införa AI-baserad
biståndsbedömning vid försörjningsstöd
11. Via dialog med hyresvärdar ge äldre och personer med funktionshinder möjlighet till lägenheter i
markplan.
12. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet
13. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete
14. Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet
Beskrivning av sektorn
Sektor Trygghet och Stöd ska arbeta med samhällets välfärdssystem och ska främja att människor får ett
värdigt liv avseende välbefinnande, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor genom
inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet med en meningsfull tillvaro tillsammans med andra.
Sektorn är uppdelad i följande verksamhetsområden:
 Myndighet
 Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 Stöd i ordinärt boende
 Sociala resurser
 Vård-och omsorgsboende
 LSS-boende, daglig verksamhet
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Verksamhetsområde Myndighet
Myndighetsutövning
Innan en insats beviljas föregås det alltid av en ansökan muntlig eller skriftlig från den enskilde. En
handläggare gör en utredning som utmynnar i ett beslut. Myndighetsutövning kan bestå av antingen
gynnande eller avslag på beslut. Vid ett avslag har den enskilde alltid möjlighet att överklaga och beslutet
överprövas i domstol – i första instans Förvaltningsrätten. Kännetecknande för all myndighetsutövning är
att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i
förhållande till medborgarna. Specifikt för myndighetsutövning är dock att den enskilde befinner sig i ett
slags beroendeförhållande, samt att saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten. Inom
myndighetsverksamheten finns följande enheter.
Myndighetsutövningsenheterna är lokaliserade i Stadshuset.
 Mottagningsenheten
 Barn och Unga,
 Familjehem och familjerätt,
 Vuxenenheten/Socialpsykiatri/Socialt Boende,
 Stöd och försörjning,
 Funktionshinder,
 Administration
 LSS/Biståndsenheten
Utförarenheterna inom IFO verksamheten är utlokaliserade centralt i kommunen.
 Familjerådgivning,
 Socialmedicinsk mottagning
 Utförarenheten för Barn och Unga.
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Sociala boenden
I socialt boende hyr kommunen ut bostäder 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 t.ex.
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.
Tilldelning av lägenheter sker genom avtal tecknade med i första hand allmännyttiga bostadsbolag. Avtal
finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8%, och Förbo 2,8% (för Förbos del är för närvarande
procentsatsen höjd till 4,0 på grund av flyktingkrisen) av respektive bolags totala bestånd.
Totalt förfogar socialt boende över ca 133 bostäder som fördelas på de olika kontraktsformerna, fördelning
av bostäder mellan kontraktsformerna styrs av socialt boende. Av dessa är 34 bostäder som hyresgästen inte
kan överta kontrakten på. Antingen att utifrån att fastighetsägaren säger nej till detta eller att det är
kommunägda fastigheter och bostadsrätter. Dessa lägenheter används som genomgångsbostäder i avvaktan
på lägenheter där det går att överta kontrakt.
Kommunen behöver fortsätta att arbeta 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 även söka
investeringsstöd om kontrakt om sociala boenden skrivs med kommunen.
Sociala kontrakt
Den som inte kan få bostad via den ordinarie bostadsmarknaden och står utan möjlighet att ordna en
bostad på egen hand kan beviljas ett bistånd med bostadsanskaffning och då tecknas ett socialt kontrakt.
Målet med biståndet är att personen/familjen som hyr lägenhet i andra hand efter en prövning skall kunna
överta kontraktet och den boende själv blir innehavare av förstahandskontrakt på bostaden.
Det finns för närvarande 97 lägenheter som via kommunen hyrs ut med så kallade sociala kontrakt d.v.s.
lägenheter där den boende efter prövning kan överta kontraktet.
Utöver ovanstående disponerar socialt boende även ett antal jourlägenheter som är möblerade och kan
användas i akuta situationer, till exempel vid våld i nära relationer.
Januari 2020 öppnade Energivägens stödboende. Boendet drivs i Kungälv kommuns lokaler men driften är
genom upphandling utlagd på entreprenad till Stadsmissionen. Boendet består av 15 platser med
hyreskontrakt samt 1 jourplats. Våren 2021 är samtliga platser belagda.
Kommunen har ett ansvar att tillgodose kommuninnevånarnas behov av bostäder i sin planering. Ett
verktyg för kommunen i detta avseende är det allmännyttiga Kungälvsbostäder som är den största aktören
i Kungälv tillsammans med Förbo, vilket är ett kommunalt bolag som ägs av Kungälv tillsammans med
Lerum, Härryda och Mölndal. Ett fortsatt samarbete med allmännyttan och övriga hyresvärdar behöver
ske för att lösa behoven av bostäder.
Behov under perioden 2022–2025
 Det finns för närvarande cirka 29 ärenden som har behov av en bostad enligt socialtjänstlagen.
Detta inklusive ärenden där man idag köper plats men där bedömningen är att när/om det finns
tillgång på lägenheter i Kommunen kan biståndstagaren flyttas hem.
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Arbete med externa och allmännyttans hyresvärdar pågår kontinuerligt för att söka fler bostäder.
Framförallt sker tilldelningen av bostäder för sociala ändamål genom de avtal som upprättats med
olika bostadsbolag.



Prognosen för behov av socialt boende bör kunna uppfyllas inom de avtal om social förtur som
skrivits med fastighetsägare. Avtal finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8 %, och Förbo 2,8
%. (För närvarande har Trygghet och stöd hos Kungälvsbostäder 2,92 % och hos Förbo 4,22 %
vilket gör att omsättningen under 2020 var relativt låg.)

Behov 2026 och framåt






Behov av sociala kontrakt i utblicksperioden är svårt att prognostisera då det är beroende av
faktorer som konjunktur, flyktingsituationen, integrering av nyanlända, utvecklingen i
bostadsbyggandet mm.
Även en striktare målgruppsbedömning påverkar behovet av alternativa bostadsformer då målet
för socialt kontrakt är att individen skall kunna avancera till eget kontrakt. Om övertag av
kontrakt inte är möjligt att uppnå så påverkar detta individens möjligheter och kommunens
ansvar kvarstå över längre tid och behovet av sociala bostadsformer ökar därmed.
Kommunen behöver fortsätta arbeta 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 möjligheten att hantera socioekonomiska värden.

Konsekvenser om ovanstående behov inte möts
Sektorn får fortsätta att köpa tillfälliga och långsiktiga platser och hitta alternativa dyra boendelösningar
till exempel vandrarhem och privata hus.

Ungdomslägenheter
Befintliga bostäder för unga
Kommunen disponerar 4 ungdomslägenheter, företrädesvis mindre lägenheter. De ungdomar som bor i
dessa lägenheter får stöd från utförarenheten efter biståndsbeslut. Dessa lägenheter ses främst som en
hemmaplanslösning för att undvika kostsamma placeringar.
Behov för perioden 2022–2025
 Det finns ett behov av små bostäder för ungdomar generellt.
 Det finns även ett fortsatt behov av mindre lägenheter för ungdomar inom ramen av s.k.
hemmaplanslösning d.v.s. bistånd i form av öppenvårdsbehandling/stöd och boende utanför
föräldrahemmet.
Prognosen för behov av socialt boende bör kunna uppfyllas inom de avtal om social förtur som skrivits
med fastighetsägare. Avtal finns med Kungälvsbostäder 2,8 %, Förbo 2,8 % men har varit förhöjd till 4,0
% fram till och med 2019 på grund av nyanlända. IKANO 10 % där leverans av bostäder skedde andra
halvåret 2019, detta var en engångshändelse i enlighet med tecknad avsiktsförklaring. För närvarande har
Trygghet och stöd hos Kungälvsbostäder 2,92 % och hos Förbo 4,22 % vilket gör att omsättningen under
2020 har varit relativt låg.
Konsekvenser om ovanstående behov inte möts
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Personerna kan inte erbjudas ett boende där de kan växa och utvecklas samt kommunen riskerar tvingas
att köpa boendeplatser externt, vilket medför höga placeringskostnader för kommunen.
Jourlägenheter
Det finns för närvarande 23 ärenden som har bostad med jour kontrakt efter bedömning att de är
berättigade till bistånd med akut boende. Jourlägenheter avser lägenheter som är avsedda att möta
kortsiktigt behov av boende i ärenden som beviljats akut boende ex. vandrarhem/hotell. De är ofta
grundmöblerade för att möjliggöra snabb in och utflytt. Ärenden som är aktuella för denna typ av boende
är bla. brottsutsatta, barnfamiljer som är i akut bostadslöshet, hit räknas även sk. EBO- eget boende för
nyanlända som inte är anvisade till kommunen utan söker bostadsort på egen hand och har tackat nej till
Migrationsverkets anvisning. I det dagliga arbetet betraktas dessa boenden som hemmaplanslösningar i
stället för dyra placeringar. Behovet av denna typ av boende förväntas öka. För närvarande används olika
typer av lägenheter/fastigheter till dessa boenden,

Nyanlända
Flyktingmottagandet är en del i Kungälvs tillväxt. Det ställer krav på resurser i boenden, skola och i övriga
delar inom förvaltningen.
Nya kommuninvånare utifrån
flyktingmottagandet
Ensamkommande
Nyanlända.anv./EBO
Ackumulerat

2017
14
195
529

2018
7
161
697

2019

2020

5
100/17
819

5
79/20
923

Prognos
2021
5
*105/15
1048

Prognos
2022
5
85/15
1153

Prognos
2023
5
80/15
1253

*Det finns en rest av både kvot och anvisningar på 21 personer från 2020 som på grund av pandemin
ej anlänt till kommunen, därav ett högre tal för 2021.
Bostäder för
ensamkommande barn

2017

Totalt antal bäddar
Fontin (Centrum)
Skälebräcke 1
Centrum 1
Centrum 2
Skälebräcke2
Centrum 3
Stöd PUT bostäder

73
18
0
15
14
12
3
11

2018
14
0
0
0
0
0
7
7

2019
14
0
0
0
0
0
7
7

2020

2021

14
0
0
0
0
0
7
7

Befintliga hushåll nyanlända vuxna/familjer efter områden
Kode

14
0
0
0
0
0

2017

2018

2019

2020

3

9

9

9

9

10

11

11

Centrum/Ytterby

12

53

70

88

Torsby /Kärna

Diseröd

13

21

21

21

Ulvegärde/Munkegärde

3

4

4

8

Dösebacka

4

4

4

4

Skälebräcke /Svarvareg.6

10

9

9

9

Ängegärde bost. Moduler/Filareg.13

30

53

48

30

7

7

7

7

12

13

13

13

25

25

Fästingholmen Gröna Villan 1
Fridhemskullen
Solbräcke
Övrigt i kommunen

18
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Vuxna/Familjer
Nyanlända behov av
bostäder.
1 rum o kök

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

17

22

12

8

8

6

4

4

2 rum och kök

34

13

2

10

8

5

5

4

4

3 rum o kök

16

14

9

14

12

12

12

12

10

4 rum o kök

8

4

3

1

4

4

2

2

2

5 rum o kök

8

4

2

1

0

0

0

0

0

Totalt beh. Bost.

116

52

38

38

32

29

25

22

20

Ant. Pers. anvisade
till Kungälvs kom.
**Utfall tillkomna
tillf. Bostäder.
Behov ”vidareflytt
bostäder Ekb, 1
r.o.k.

195

161

110

79

85

*85

*80

*80

*75

52

38

21

3

4

2

2

2

2

2

2

4

Siffrorna avser prognos utifrån 2021-02, information om kommande anvisningar från Migrationsverket.
Utfall 2016-2020 avser endast tillkomna genomgångsbostäder varav stor del kortsiktiga 3-5 år. Behoven
avser permanenta bostäder med möjlighet till eget förstahandskontrakt för att ha möjlighet att minska
tillfälliga bostäder. Idag finns ca 225 hushåll i tillfälliga/genomgångsbostäder med mycket begränsad
möjlighet till eget förstahandskontrakt.
Prognoserna bygger på senaste information från Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos,
”Summa kommunmottagande under året.” Tabellen avser behovet av långsiktiga bostäder för Nyanlända.
Utfallet för 2016–2020 innefattar dock enbart genomgångsbostäder. Det långsiktiga behovet är därmed inte
tillgodosett. Ingen avflyttning är medräknad i denna prognos.
Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas
 Målgruppen blir hemlösa men kommunens ansvar kvarstår då vistelsebegreppet enligt
Socialtjänstlagen träder in.
 Det innebär att Migrationsverket anvisar nyanlända till Kungälvs kommun oavsett, enligt anvisning
och bosättningslagen. Det innebär att det är kommunen som helhet är ansvarig.
 Alternativet att köpa plats för vuxna och familjer med barn finns inte för närvarande så det är ett
måste att varje kommun kan ta fram boendelösningar efter det fördelningstal som respektive
kommun tilldelats. Det kan innebära akuta lösningar såsom hotell, vandrarhem etc.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 §. Enligt avtal i
samband med regionbildningen, och därtill kopplad skatteväxling, mellan kommunerna i Västra Götaland
och Västra Götalandsregionen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Kommunen skall erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till de personer som bor på särskilda
boenden, för personer som bor i bostäder med särskild service, för personer under vistelse på daglig
verksamhet och till personer med behov av sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård). Hälso- och
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sjukvårdsåtgärder utförs av legitimerad personal, samt av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad
personal.
Sjuksköterskeenheten och Rehabenheten är lokaliserade i gemensamma lokaler på Stadshuset.
Inom verksamhet hälso- och sjukvårdsansvar ingår även Hälsofrämjande verksamhet med anhörigstöd och
kultur/fritidsverksamhet som från och med 2018 finns centralt lokaliserad på Oasen. Dessutom ingår
Träffpunkt Rexegården och träffpunkt Lekmannagatan i verksamhetsområdet. I framtiden är målsättningen
ett anhörigcenter i en större omfattning. Ett centralt placerat anhörigcenter dit anhöriga kan komma för
att skaffa sig information, för social gemenskap, vara med i studiecirklar, delta i träffpunkter, träffa
anhörigkonsulenter, medverka i anhörigföreningen med mera.

Korttidsverksamhet
Korttidsplats beviljas utifrån ett biståndsbeslut. Korttidsplats är till för patienter/brukare som inte kan gå
direkt hem efter sjukhusvård, för växelvård, basrehabilitering, tillfällig avlastning för anhöriga, samt vård i
livets slutskede. Vid brist på särskilt boende, vistas även de brukare som har ett beviljat särskilt boende och
som inte kan vänta i sitt ordinära boende på korttidsplatser.
Korttidsverksamhet bedrivs i lokal på Lekmannagatan i Ytterby. På korttidsverksamheten finns 19
korttidsplatser. Verksamheten använder även vid behov de 3 trygghetsplatser som finns på särskilt boende
till korttidsplatser.
På grund av brist på särskilt boende köper Kungälvs kommun korttidsplatser av Ale Kommun, dessa avses
i första hand för brukare som i väntan på en ledig plats på särskilt boende inte kan vistas i sitt ordinära
hem. Ett samverkansavtal om 10 korttidsplatser är tecknat med Ale kommun. Dessa kan sägas upp när
tillgången till fler permanenta äldreboendeplatser ökar i Kungälv. Utifrån rådande läge i februari 2021
planeras att avsluta köp av korttidsplatser i Ale per 31 december 2021.
Nationellt i Sverige pågår kontinuerligt en aktiv utveckling till att allt mer vård skall bedrivas i patienternas
hem, mindre vård på sjukhus. Fler behandlingar kan utföras polikliniskt, eller med kortare vårdtid på
sjukhus. Detta medför att mer vård utförs i patienternas hem samt att fler patienter kan behöva ökad hjälp
och stöd en kort period på korttidsplats innan de kan komma hem. Utifrån detta kommer behovet av
korttidsplatser att öka. Korttidsverksamheten behöver dessutom ha platser för patienter i vård i livets slut
i något större omfattning än vad kommunen har idag, när patienterna inte vill eller kan vårdas hemma i
livets slut.
Behov av korttidsplatser 2022–2025
Flera parametrar påverkar behov av korttidsplatser.
 Brist på särskilt boende gör att brukare fyller upp korttids och att korttidsplatserna inte räcker
till. Detta gör i sin tur att betydande risk finns för att kommunen inte kan ta hem patienter
från sjukhus som är utskrivningsklara, vilket snabbt medför betalningsansvar och stora
kostnader för kommunen. 2021 kostar en betalningsansvarsdag 7800 kr.
 Kungälvs kommun köper sedan januari 2019 10 extra platser i Ale kommun för att lösa akuta
behov när det saknas permanenta platser.
 Inom de kommande åren behöver kommunens egna korttidsplatser öka med 5 platser för att
från 2022 och framåt vara 24 stycken. Ett arbete pågår med hur detta ska kunna lösas.
 Nationellt pågår omställning av vård, vilket innebär minskade antal sjukhusplatser och att mer
vård ska bedrivas i den enskildas hem. Detta kommer innebära ett ökat behov av
korttidsverksamhet och korttidsplatser.
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2017

2018

2019

2020

2021

22
1
23

22
1
23

19
11
30

19
11
30

19
11
30

Befintliga korttidsplatser i
kommunal regi, januari
Behov av att fortsatt köp av
korttidsplatser Ale i brist på
permanenta särskilda
boendeplatser.
Kommande behov/ökning av
korttidsplatser/år

2017
22

2018
22

2019
19

2020
19

2021
19

10

10
+1 i
Gbg
0

10
0

2022
19

2023
24

2024
24

10

0

0

5

0

0

2025
24

0

Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas:
 Om brist föreligger på korttidsplatser för vård i livets slutskede innebär att kommunen behöver
köpa plats på hospice.
 Om brist föreligger minskar möjlighet till avlastning för anhöriga.
 Brukare med behov av korttidsplats får inte plats vilket medför ökning av insatser inom
hemtjänst.
 Förskjutning av vård från sjukhus påverkar behovet av korttidsplatser, patienter blir mycket
tidigare utskrivningsklara från sjukhus, vilket gör att fler patienten inte kan vistas i sitt eget hem
direkt efter utskrivning.

Hälsofrämjande verksamhet med anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet
Verksamheten som riktar sig till äldre. I ett längre perspektiv finns en målsättning om ett Anhörigcenter/ett
center för hälsofrämjande verksamhet i större omfattning, i en större lokal som kan erbjuda ändamålsenliga
utrymmen för utveckling av förebyggande insatser för kommuninvånarna. Den optimala placeringen är
som tidigare bedömning att verksamheten bör ligga nära resecentrum.
Planering 2022–2025
 Ett centralt placerat Anhörigcenter/ett center för hälsofrämjande verksamhet. Budget för den
beskrivna verksamheten saknas 2021/2022 men är ett framtida behov som kan hjälpa till med
arbetet för en budget i balans.

Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende
I Kungälvs Kommun finns sex Vård- och Omsorgsboenden med sammanlagt 332 lägenheter i egen regi.
 Båtsmansgärde centralt i Kungälv
 Ranrikegården i Kungälv
 Ekhaga i Diseröd
 Ytterbyhemmet i Ytterby
 Solhaga i Kode
 Gläntan-Kaprifolen i Kärna
Dessutom finns 54 upphandlade lägenheter i Vård och Äldreomsorgsboende som drivs i extern regi. Det
finns också två före detta servicehus. De före detta servicehusen utväxlas succesivt till ordinärt boende när
nya hyresgäster flyttar in. Utfasningen beräknas kunna vara slutför under 2020–2021.
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Sedan lång tid tillbaka finns en planering för att möjliggöra avvecklingen av Båtsmansgärde som särskilt
boende för äldre. Avvecklingen beror på att byggnaden inte är utformad för den verksamhet och vårdtyngd
som finns idag. Fastigheten såldes för ett par år sedan till Bokab och ett hyresavtal tecknades. Vid
byggnationen av ett nytt äldreboende i Kungälv kommer avvecklingen av Båtmansgärde kunna genomföras
tidigast 2024/2025. Skulle ett kraftigt stigande behov av nya boendeplatser föreligga kan den avvecklingen
behöva skjutas på framtiden för att tillgodose behovet av äldreomsorg.
Beräknat behov av särskilt boende för äldre
Personer som beräknas vara i behov av lägenheter inom särskilt boende är uträknade efter nationell statistik
från Socialstyrelsen avseende de olika åldersgruppernas behov samt kommunintern statistik. Dessutom har
hänsyn tagits till väntelista samt befintligt antal ärenden som överstiger 140 hemtjänsttimmar per månad i
ordinärt boende. Beräkningarna av behovet utgår ifrån kommunens befolkningsprognos.
Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bostadsåtgärder som kan
öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. Boendeformer på den öppna marknaden såsom
Trygghetsboende som riktar sig till äldre personer kan vara en sådan faktor där effekterna behöver
studeras närmare under kommande år. Genom att välja bostäder med närhet till bra kommunikation
samt bra planlösning och hög tillgänglighet kan behovet för särskilt boende minska. Utökning av
Trygghetsboende är en lösning men även övriga bostäder inom kommunen som har centralt läge med
tillgång till kommunikationer och service samt tillgänglighet med hiss mm. Då tillgången på anpassade
lägenheter är liten på grund av det rådande bostadsläget är det viktigt att medborgaren ställer sig i kö i tid
hos bostadsbolagen/allmännyttan.
Befolkningsprognos Kungälvs kommun
Antal personer 80 år eller äldre
Beräknade personer med behov av SÄBO (inflyttning)*
Beräknade personer som lämnar SÄBO (utflyttning)
Netto (antal personer)
Antal fattade biståndsbeslut
Avseende SÄBO-platser

2017
181

2018
196

2019
169

2019
2 580
181
-172
9

2020
2 670
187
-178
9

2021
2 740
192
-182
10

2022
2 860
200
-190
10

2023
3 010
211
-200
11

2024
3 140
220
-209
11

2020
180



Biståndsenheten har årligen beslutat om 170 SÄBO platser/år i genomsnitt, under 2014–2020



Ingen person med SÄBO-beslut fick vänta mer än 3 månader (under perioden 2017–2020)



Boendebeläggningen under åren 2014–2020 var 96%.



I befolkningens åldersgrupp 80 år och äldre prognostiseras ca 13% vara i behov av SÄBO-plats
(plats på vård-och omsorgsboende)



19% av personer med SÄBO-beslut som erbjudits plats har tackat nej under 2020. Arbete pågår för
att förändra den situationen.



Boendetiden på ett vård-och omsorgsboende är 12-30 månader för 95% av brukarna.

Planering antal SÄBO platser i egen regi och köpta
Kungälvs kommun
Egen regi
Nerlagda platser
Planerade platser
Behov nya platser
Extern regi

2017
339

54

2018
339
-19*
12**

2019
332

55

55

2020
332

2021
332

2022
332

2023
354

2024
354
-43****

2025
396

22***
55

55

55

55

42 + 43
55

55
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Summa
393 387
386 386
386 409
409
451
451
*Olika åtgärder för att få budgeten i balans (-19 SÄBO-platser gjordes om till korttidsplatser på Ytterbyhemmet, 2018)
** Ombyggnation +12 platser på Ytterbyhemmet 2018, i gamla vårdcentralen.
*** Pågående planering/ byggnation, (+22 platser på Solhaga, planeras att levereras tidigast 2023)
****Avveckling av Båtsmansgärde

Sammanfattning av behov av äldreomsorg 2022-2025
Beräknade behov av SÄBO platser 2022–2025*
Nedläggning av Båtsmansgärde 2025
Summa behov tom 2025







22+42
43
107

Vård och äldreomsorgens lokalresursplanering visar för perioden 2022–2025 på behovet av ca 64
nya vård- och omsorgslägenheter för permanent boende.
En nedläggning av Båtsmansgärde innebär behov av ca 43 ytterligare lägenheter
Totalt behov: 107 lägenheter (lägg till behovet 2025)
Bedömningen bygger på att avtalet med 55 köpta boendeplatser fortsätter att förlängas.
Om behovet av boendeplatser ökar markant efter 2025 kan avvecklingen av Båtsmansgärde behöva
skjutas längre fram i tiden.

Planerade lösningar
 22 nya lägenheter på Solhaga planeras stå klara 2023/2024. Bygglovsärendet är överklagat och
hanterades hos Mark-och miljödomstolen våren 2021. Detta har försenat projektet.
 Ett nytt äldreboende om ca 90 platser i slutet av 2024 i centrala Kungälv (Samverkansavtal finns
med extern byggherre).
Faktorer att beakta vid byggnation av nya äldreboenden
 Nya krav från staten på högre bemanning av särskilda boendeformer är under utveckling nationellt.
Det kan innebära att driftskostnaderna per lägenhet kommer att öka. Dessa krav står också i tydlig
relation till hur planlösningen är utformad. Detta innebär att vid nybyggnation av särskilda
boendeformer måste planlösningen vara optimalt utformad för att motverka de extra
personalresurser som äldre byggnader troligen måste tillföras.
 Driftseffektiva lösningar har diskuterats i många år inom äldreomsorgen. Men när äldre byggnader
byggs om finns oftast inte möjlighet att skapa driftsoptimala lösningar. Ytterbyhemmet och 19personsenheterna är ett tydligt exempel och Ranrikegården med små 6-personsenheter ett annat.
För att möta framtiden med driftseffektiva enheter är den framtida planeringsprocessen av största
betydelse.
 Leveransår av nya lägenheter behöver koordineras väl med när behoven antas uppstå för att undvika
brist eller överskott vilka båda medför onödiga ytterligare kostnader. Detaljplaner behöver upprättas
i god tid innan för att möjliggöra byggstart i rätt tid.
 Byggnaden får inte vara för liten då detta alltid orsakar driftsineffektivitet. Byggnader med mindre
än 3 enheter ökar driftskostnaderna med minst 1 mkr per år.
 Möjlighet att öppna upp mellan olika enheter kvälls och nattetid. Innebär att enheter skall ligga på
samma våning och i rad.
 Antalet lägenheter per enhet. 10–12 lägenheter rekommenderas gällande demens.
 Överskådlighet är ett krav och innebär inga svängda korridorer.
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Tomten skall vara tillräckligt stor för att tillåta effektiv planering av huskropparna. En 10 enhet per
plan ger mycket höga årliga driftskostnader. Minst två 10 enheter per plan i längdriktning ger lägre
driftskostnader.
Transportsamband inom byggnaden gällande sop- tvätt-, mat- och förrådshantering behöver
studeras och planeras väl för att effektivisera arbetsprocesserna.
Byggnadens storlek utifrån antalet lägenheter bör stå i relation till behov av antal enhetschefer som
byggnader kräver för drift. Det är cirka 35–40 lägenheter per chef.
Digitala lösningar i befintliga och nya boenden ska också ses som en möjlighet. Arbete pågår med
översyn och uppdatering av välfärdstekniken.

Konsekvensbeskrivning om planering av särskilda boendeformer inte kan genomföras:
 Temporära boendeplatser för särskilt boende måste tas fram. Den enskildes rätt till bistånd består
och behov av insatser enligt Socialtjänstlagen måste lösas trots att brist råder i kommunen.
 Hemtjänstinsatserna ökar mer än befolkningsprognosen indikerar om särskilda boendeformer inte
räcker till för att möta upp behovet.
 Om en kommun inte kan uppfylla sitt lagenliga åtagande kan sanktionsavgifter att utkrävas.
Storleksordningen motsvarar den kostnad som kommunen skulle haft för motsvarande
boendeplats. Detta innebär att de platser som saknas måste ändå betalas i form av vite till
Socialstyrelsen.

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende
Ordinärt boende, Bostäder med god tillgänglighet och Trygghetsbostäder
Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett
bostadsbestånd där den fysiska miljön är mindre bra för kvarboende vid beroende av stöd eller vård och
omsorgsinsatser. Tillgängligheten i äldre bostadsområden är generellt sett sämre än i nybyggda områden.
Förutsättningarna för en god arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet kan vara
komplicerade men även obefintliga. Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga för att kunna tillgodose
behovet av stöd/vård/omsorg.
Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av ett normalt åldrande samt övriga med fysisk
funktionsnedsättning har vissa gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för
utrymmeskrävande hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med anpassade hissar,
ordentliga dörrbredder, låga trösklar men helst inga alls, stadiga handtag osv.
Det är viktigt att nya lägenheter med god tillgänglighet, nära service, dagligvarubutik och kollektivtrafik,
byggs kontinuerligt i alla Kungälvs serviceorter/kommundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i sin
kommundel och kan ge en generationsväxling då de äldre säljer sina hus för att köpa/hyra en lägenhet.
Närhet till affärer, kommunal service, vårdcentral och kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna möjliggöra och
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov.
Speciella koncept för äldre med anpassade lägenheter där det t ex inte är långt mellan sovrum och toalett,
kan minska fallrisken, som är stor speciellt nattetid. Även äldre vill flytta till attraktiva boenden där själva
boendet kan ge ett mervärde. Attraktiva boenden för gruppen äldre är också effektivt för den kommunala
verksamheten om många med behov av stöd bor i samma fastighet. Bristen på vårdpersonal kommer att
bli minde kännbar om fler äldre bor nära varandra. I samhällsplaneringen behöver kommunen ha med
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detta perspektiv för att kunna hantera marknadens möjligheter och vilja att bygga bostäder för äldre. Både
i form av så kallade trygghetsbostäder eller andra former av äldrekoncept.

Hemtjänst dag- och kvällstid
Hemtjänst är ett personligt utformat stöd, som ger individen ökade möjligheter till ett självständigt liv och
möjliggör kvarboende. Hemtjänst utförs nästan alltid genom ett flertal hembesök per dag och brukare.
Kommunen utförde ca 354 tusen hemtjänsttimmar under 2020 varav 12% med extern utförare.
Hemtjänsten har löpande behov av lokaler som ligger rätt placerade i förhållande till övrig bebyggelse.
Felplacerade lokaler är kostnadsdrivande.

Redovisning av hemtjänsttimmar - 2020

Totalt

%

308 712

87%

Servicehus

4 431

1%

Privat regi

41 382

12%

354 524

100%

Egen regi

Totalt

Verksamhetsutövning
Verksamheten utför stöd för den enskilde ska kunna bo i ordinärt boende så självständigt som möjligt
utifrån behovsbedömda insatser från olika lagrum. Hemtjänsten utför service, omsorg, socialt stöd,
delegerade HSL-insatser, möjlighet att vistas på dagverksamhet samt tar emot och åtgärdar trygghetslarm.
Verksamheten inom hemtjänster är ett stöd för att den enskilde ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat
av oberoende och trygghet med respekt för självbestämmande och integritet i sitt ordinära boende.
Huvudgruppen är äldre med olika fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsvariationer, men även andra
grupper med tillfälliga och varaktiga funktionsvariationer. I viss mån stöds även närstående i form av
avlösarservice.
Stöd i ordinärt
boende

Västra
Hemtjänstcentr
alen

Schemaplaneri
ng

TES planering

IBIC/Socialdoku
mentation

Digitalisering

Östra
Hemtjänstcentr
alen

Ytterby/Hålta

Norra Centrum

Komarken

Västra Centrum

Kode/Romelan
da

Sydöstra
Centrum och
Munkegärde

Trygghetslarme
t

Demensteamet

Planering för hemtjänstlokaler 2022-2025

Kärna/Marstra
nd

Personlig
assistans

Ledsagning

Måseskär,
dagverksamhet
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För att kunna klara vård och omsorgsutmaningarna behöver Stöd i ordinärt boendes hemtjänstenheter
verka för att skapa hemtjänstcentraler, stordrift är en förutsättning för att nå målen. Ovan är en
organisationsskiss på hur Stöd i ordinärt boende önskar organisera sig för att skapa stordrift. Det innebär
att två hemtjänstcentraler behöver skapas, Västra hemtjänstcentralen och Östra hemtjänstcentralen. Västra
hemtjänstcentralen skall inrymma fem enheter och Östra hemtjänstcentralen tre enheter. Kungälvs
demografiska utveckling kan leda till behov av ytterligare enheter, men i dagsläget är de följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ytterby/Hålta
Marstrand/Kärna
Komarken
Norra Centrum
Västra Centrum/Munkegärde
Sydöstra Centrum
Kode/Romelanda
Trygghetslarmet
Demensteamet/Måseskär

Definition av hemtjänstcentral
Det enheter som skall samlokaliseras i hemtjänstcentralerna innefattar ca 120 medarbetare samt ca 40
vikarier. Verksamhetens storlek kräver en lokal om ca 500m2 som skulle fördelas på:










6 grupprum för rapportering och planering samt arbetsstationer för dokumentering
6 kontor för chefer/planerare/omsorgshandledare
Omklädningsrum för dam och herr, två för damer 1 för herrar med plats för ca 160 skåp samt
WC med dusch.
Ett konferensrum för ca 30 personer för APT och utbildning.
Matsal för ca 45 personer
Förråd för skyddsutrustning
Förråd för arbetskläder
Tvättstuga med torkmöjlighet
Bilar och cyklar
Västra hemtjänstcentralen:
Garage/säker parkering till 40 bilar och cykelrum med ladd möjlighet, ca 45 cyklar.
Östra hemtjänstcentralen:
Garage/säker parkering till 6 bilar och cykelrum med ladd möjlighet, ca 45 cyklar.

Hemtjänst centrala Kungälv- Rexegården
Hemtjänsten har behov av större lokaler och större enheter som ger samordningsvinster för att klara av
att utföra sitt uppdrag i enlighet med beskrivning i texten ovan. Några enheter har dessutom små
lokaler som inte lever upp till arbetsmiljökrav något som föranlett att verksamheten har sedan 2019 letat
efter större lokaler. En lokal som uppfyller hemtjänstens behov är belägen på Rexegården där det idag
bedrivs träffpunktsverksamhet för personer över 65 år. Detta medför att hälsofrämjandeenheten som har
träffpunktverksamhet för personer över 65 år i lokaler på Rexegården behöver tillgång till annan lokal.
På Nordmannatorget bedrivs idag en daglig verksamhet, Kulturcafét, som delar lokal med Trygga
ungdomsmiljöer och grundskolan som bedriver fritidsverksamhet i samma lokal. Detta har visat sig ha
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utmaningar för målgruppen inom daglig verksamhet och har lett till en anmälan enligt Lex Sarah.
Utifrån denna situation finns behov av att daglig verksamhet får till gång till annan lokal.
En förstudie pågår för att utreda om lokaler på Kvarnkullen kan tillgodose behoven för
Träffpunktsverksamheten för personer över 65 år och daglig verksamhets Kulturcafét som behöver en
lokal där det är möjligt att bedriva caféverksamhet. Förstudien ska visa hur det går att kombinera med
aktiviteter som pensionärsföreningarna har på Kvarnkullen idag.
Hemtjänst på serviceorterna Kärna och Marstrand
Kärna- och Marstrands hemtjänst behöver samlokaliseras, den mest fördelaktiga geografiska placeringen
bör vara Tjuvkil/Lycke-området. Utrymmesbehovet blir ca 150-200m2 och säker parkering för ca 15 bilar.
Konsekvensbeskrivning
Omorganisering till stordrift möjliggör inte endast en budget i balans för verksamhetsområdet utan även
förutsättningar att klara det ökade och mer kvalificerade behovet av vård och omsorg i det ordinära
boendet. Andelen äldre ökar i kommunen och därmed behovet av vård och omsorgsinsatser, detta i
relation till att utförandet av den nära vården som skall ske i hemmet i allt större utsträckning övergår
från Regionen till Kommunen och ställer krav på optimalt resursnyttjande. Stordrift minskar sårbarhet i
verksamheterna och de större geografiska områden kan erbjuda en servicenivå av god kvalité till
medborgare i Kungälvs kommun.
Identifierade utmaningar gällande lokalförsörjningen för hemtjänsten:
 Planering som beaktar privata utförares expansion i förhållande till kommunal utförare.
 Samverka inom kommunen för att få en styrbar planering.
 Planering och kostnadsutveckling
 Geografisk placering, där de kommunala utförarna har sina kunder.
Hemtjänsten har behov av större lokaler och större enheter som ger samordningsvinster för att klara av att
utföra sitt uppdrag (finns beskrivet i texten ovan). Några enheter har dessutom små lokaler som inte lever
upp till arbetsmiljökrav något som föranlett att verksamheten har sedan 2019 letat efter större lokaler. En
lokal som uppfyller hemtjänstens behov är belägen på Rexegården där det idag bedrivs
träffpunktsverksamhet för personer över 65 år. Detta medför att hälsofrämjandeenheten som har
träffpunktverksamhet för personer över 65 år i lokaler på Rexegården behöver tillgång till annan lokal.
På Nordmannatorget bedrivs idag en daglig verksamhet, Kulturcafét, som delar lokal med Trygga
ungdomsmiljöer och grundskolan som bedriver fritidsverksamhet i samma lokal. Detta har visat sig ha
utmaningar för målgruppen inom daglig verksamhet och har lett till en anmälan enligt Lex Sarah. Utifrån
denna situation finns behov av att daglig verksamhet får till gång till annan lokal.
En förstudie pågår för att utreda om lokaler på Kvarnkullen kan tillgodose behoven för
Träffpunktsverksamheten för personer över 65 år och daglig verksamhets Kulturcafét som behöver en lokal
där det är möjligt att bedriva caféverksamhet.

Trygghetslarm samt Hemtjänst nattetid
Trygghetslarm och Hemtjänst natt i ordinärt boende. Varje natt arbetar ca 10-12 undersköterskor med
nattliga hemtjänstinsatser/larmåtgärder i hela kommunen. Verksamheten utför också vissa LSS insatser
för funktionshinderverksamheten nattetid. Verksamheten har lokaler i stadshuset. Verksamhetens volym
följer befolkningsutvecklingen och ökar när åldersgruppen + 80 växer.
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Planering 2022–2025
 En gemensam hemtjänstcentral i Kungälv för att kunna samla närliggande hemtjänstverksamhet
i en lokal som ger nya förutsättningar för ökat samarbete.

LSS-boende och daglig verksamhet samt Sociala resurser (boenden)
Här finns enheter som utför beviljade insatser bostäder med särskild service, personlig assistans, ledsagning,
korttidsvistelse, korttidstillsyn.
Olika boendeformer inom LSS
Det finns tre former av boende med särskild service för personer med intellektuella eller psykiska
funktionsnedsättningar. Lagen om Bostad med särskild service ställer krav på anpassade boenden. Boverket
och Socialstyrelsen har ett regelverk för särskilda boendeformer för att bostäderna skall godkännas som
fullvärdiga. Kraven har ändrats och det ställs högre krav än tidigare.




Gruppbostad
Servicebostad
Särskild anpassad bostad

Gruppbostad
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden skall det finnas en
fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Det skall vara ett litet
antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla
tider på dygnet. En gruppbostad kan vara belägen i enskild byggnad eller inrymmas i ett flerfamiljshus. Det
kan endast anslutas 6 bostäder för att godkännas som en gruppbostad enl. LSS
Servicebostad
En servicebostad består av ett antal lägenheter där man har tillgång till gemensam service och fast anställd
personal. I en servicebostad kan de bo fler personer än i en gruppbostad. Serviceboende är en mellanform
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad
Annan särskilt anpassad bostad LSS
Annan särskilt anpassad bostad för vuxna” avser bostad med viss grundanpassning men utan fast
bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter. Särskilt anpassad bostad är en insats som kan sökas via LSS, behovet av bostad uppstår när en
ansökan inkommit och beviljats. Efterfrågan på denna insats har varit ganska låg under de senaste åren.
Befintliga boenden
Befintliga gruppbostäder enl. LSS
 13 gruppbostäder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar
med 73 lägenheter (Torsby samt Vitmossegatan har tillkommit med 12 platser)
Befintliga servicebostäder enl. SOL och LSS (inom dessa finns ett antal brukarlägenheter)5 servicebostäder
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 41 läg. (LSS)
 2 servicebostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 19 läg.(SOL)- 2 st pers.läg
 1 servicebostad för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar 8 läg.(SOL)
Befintliga särskilt anpassade bostäder
 3 lägenheter enl. LSS finns i Kungälv, samtliga bemannade med personlig assistans.
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Planering 2021–2024
 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.
 Behovet av gruppbostäder/servicebostäder enl. LSS för intellektuellt funktionsnedsatta har under
flera år varit större än tillgången. I tidigare investerings- och lokalresursplaner anges att kommunen
har ett fortlöpande behov att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Kön till
sådana bostäder är idag relativt lång i förhållande till de planerade leveranserna av nya bostäder.
 För att kunna verkställa redan fattade beslut om Bostad enligt Särskild Service enl. LSS behövs en
fortsatt utbyggnad/tillgång till fler bostäder. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av
bostäder för intellektuellt funktionsnedsatta personer nu och framåt.
 En av de tre lägenheterna inom särskilt anpassade bostäder finns i en byggnad som har haft tillfälligt
bygglov och måste ersättas.
Sammanfattning av behov
Elva ej verkställda beslut finns när lokalresursplanen sammanställs i maj 2021. Det innebär att 11 personer
har beslut, men saknar permanent boende, finns i kön. Kommunen köper 12 LSS-platser av andra aktörer
utanför kommunen. Avsikten är att ta hem ca 6–7 personer. Det finns personer som är i fortsatt behov av
köpt plats med specialkompetens. 49 personer som är 15 år och äldre har identifierats som potentiella i för
LSS-bostäder i framtiden. Det är rimligt att anta att framtida brukare kommer att ansöka om BMSS i
anslutning till att de fyllt 18 eller avslutat sin gymnasieskolgång. Man kan anta att de 49 som identifierats
kommer att inkomma med ansökningar enligt följande:
2020
10

2021
10

2022
10

Målgrupp
Servicebostad

2023
10

2024
9

Beslut
som
saknar
boende
Varav 7 personer har
beslut
och
saknar
servicebostad

Gruppbostad

Varav 4 personer har
beslut
och
saknar
gruppbostad

Barnboende

3 barn har beslut varav 1
är på köpt plats, och två i
kön barn i väntan på
boende.

Beslut som finns på köpta
platser
Vid risk för särskild avgift
(vite) a´ cirka 1 MKR/per
person/år kan behov av
att köpa plats kan uppstå
Vid risk för särskild avgift
(vite) a´ cirka 1 MKR/per
person kan behov av att
köpa plats uppstå.
Kommunen köper 1
boendeplats för barn
under 18 år

Framtida
behov
30

uppskattade

19

1-2, som nu finns
korttidsverksamhet

i

Planerade lösningar 2021-2025
År
Inflyttning våren 2021

Område
Ytterby Tega Västergård

Inflyttning våren 2021

Ytterby Tega Västergård

2021/2022

Kungälv/Ytterbyområdet

LSS Grupp
För vuxna personer med
tillsyn- och omvårdnadsbehov i
behov av servicebostad.
För målgruppen i behov av
boende i gruppbostad.
Vuxna
med
stora
omvårdnadsbehov i behov av
gruppbostad

Antal Platser
Servicebostad 8 platser
på Vitmossegatan
Gruppbostad 6 platser
på Vitmossegatan.
Gruppbostad 6 platser.
Blir ej ren volymökning
pga. omflyttning från
mindre lämpliga lokaler
(tillgänglighet).
Omflyttning ger lediga
platser
på
andra
gruppboenden som ger
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2022/2023

Kungälv-Ytterbyområdet

För målgruppen i behov av
servicebostad

2023/2024

Kungälv/Ytterbyområdet

2024/2025

Kungälv

För målgruppen i behov av
servicebostad och som redan
bor i ett boende idag som
behöver ersättas pga nya
myndighetskrav inom brand
(BBR 5B)
För målgruppen i behov av
gruppbostad

kapacitet för att ta hem
köpta
platser
samt
verkställa beslut ur kön.
Servicebostad om 8-10
platser. För omflyttning,
verkställande från kö
samt hemtagning av
köpta platser
Behov finns att ersätta 2
servicebostäder a` 7
platser i varje som pga
myndighetskrav behöver
fasas ut
(tot: 14 st
platser)
Gruppbostad 6 platser,
behov finns att bygga för
äldre personer med stora
omvårdnadsbehov

Sammanfattning
 För att ta hem köpta platser och ta hand om kön behövs 2 nya gruppboenden 2022- 2025.
 Minst 1 ny servicebostad om minst 8-10 platser behövs fram till 2025.
 För att ersätta servicebostäder som inte uppfyller brandkraven behövs 2 servicebostäder med minst
7 platser vardera.
 För att avveckla gruppbostäder/servicebostäder som inte uppfyller brandkraven och för att hantera
framtida behov behöver kommunen kontinuerligt arbeta in nya lösningar för service-och
gruppbostäder i kommande exploateringar.
Konsekvenser om planeringen inte kan genomföras
 Det är av största vikt att bygga och verkställa då verksamheten har ett politiskt beslut att minska
antalet köpta platser med 70 % (KS2017/1056).
 Om inte ett boende 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.
 En aspekt som påverkar arbetet inom LSS 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 ständigt 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.

Bostad med särskild service för barn & unga eller familjehem LSS
Familjehem eller bostad med särskild service, är avsedda för barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo
hos sina föräldrar, boendeformerna familjehem och bostad med särskild service för barn o unga är frivilligt
valda och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Det är i första
hand omvårdnadsbehovet som föranleder denna boendeform.
Befintliga bostäder för barn enl. LSS
 Kungälv har inget barnboende
 Köp av plats för barn, 1 plats 2020/2021
Planering 2022–2025
Just nu planeras inget barnboende i kommunen. Verksamheten kommer att vara beroende av vilka ärenden
som kommer in och får beslut under analysperioden.
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Korttidsvistelse för barn, unga och vuxna personer LSS
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen skall erbjudas miljöombyte och rekreation,
dels att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett
ensidigt beroende mellan barn/ unga/vuxna och föräldrar.
Befintliga kortidsverksamheter för barn, unga och vuxna personer (enl. LSS)
Ombyggnation och anpassning av Villa Tveten färdigställdes andra halvåret 2015 då flyttade verksamheten
åter till ordinarie lokaler. Kommunen kan erbjuda de barn som har eller kommer att få beslut om
korttidsverksamhet plats och behöver då inte köpa in den tjänsten från andra kommuner.
Beräknat behov under planperioden 2022–2025
Efter ombyggnaden/anpassningen av Villa Tveten ser verksamheten i dagsläget inget behov av nya lokaler
för korttidsverksamhet inom planperioden. Detta kan förändras om behoven förändras, till exempel om
antalet brukare ökar eller om behovet hos befintliga brukare förändras. Användandet av byggnaderna på
Villa Tveten och intilliggande Näckrosen ses över organisatoriskt/verksamhetsmässigt, då det kommer att
finnas behov av platser för barnboende i framtiden.
Eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn LSS
LSS-lagstiftningen ger barn över 12 år med funktionsnedsättning rätt till korttidstillsyn före och efter
skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov.
Befintlig eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn enl. LSS
 20 personer har beslut om eftermiddagsverksamhet
 Totalt är 38 barn inskrivna i korttids samt eftermiddagsverksamheten.
 Näckrosen bedriver korttidsverksamhet vilken är en dygnet runt verksamhet för unga och unga
vuxna.
 Näckrosens verksamheter har fått tillgång till större ytor för eftermiddagsverksamheten genom att
samutnyttja Villa Tvetens ombyggda lokaler. Detta för att möta problemet med för små lokaler då
det kan skapa hot-och våldssituationer som kan komma att kräva större personalbemanning.
Användandet av dessa två byggnader ses över då det kommer att finnas behov av platser för
barnboende i framtiden.
 Näckrosens Korrtidsverksamhet utförde ca 1800 dygn under 2020, samt ca 5200 fritidsbesök under
dagtid. Behovsbilden är under ständig förändring anpassat till brukarna och deras behov som
bedöms av handläggare.

Daglig verksamhet (DV) LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, det innebär inte någon inskränkning i de rättigheterna som andra lagar. Problem uppstår
då vi inte kan tillgodose behoven och stora sanktionsavgifter i form av särskild avgift (vite) tilldelas
kommunen, när kommunen måste rapportera ej verkställda beslut.
Verksamheten förväntas framöver ha över 220 deltagare och 50 medarbetare, de nuvarande
lokalerna/arbetsplatserna ligger geografisk utspridda i kommunen och kommer inte att inrymma plats för
den ökning av deltagare som förväntas. Daglig Verksamhet sysselsätter i dag 190 personer, varav 14 platser
är köpta i andra kommuner (vid köp av boendeplats i annan kommun uppstår även behovet av köp av
daglig verksamhet).
Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i arbetsför ålder
men saknar förvärvsarbete eller studier. Insatsen är förbehållen de personer som tillhör personkrets 1 och
2 (d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder efter
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hjärnskada). Daglig verksamhet bedriver sysselsättning, med olika inriktningar bl.a. kommunikation- och
sinnesstimulering, industriellt arbete, data/media, caféverksamhet, företagsförlagd daglig verksamhet m.m.
Daglig verksamhet prognostiserar en ökning av deltagare
Fram till 2021 är prognosen 250 deltagare. Flera av verksamheterna skulle kunna nå en betydande
personalmässig effektivisering om de kan samlokaliseras. I dag är det flera verksamheter som baseras på
en eller två medarbetare och som i och med det blir mycket känsliga gällande bemanningen.
En samlokalisering kommer också kunna skapa verksamhetsmässiga vinster i form av samverkan mellan de
olika aktiviteterna. Utifrån detta kan man på ett bättre sätt nå våra brukares personliga önskemål om ett
varierat utbud. Många arbetstagare under samma tak i anpassade lokaler med olika funktionsnedsättningar
skapar dynamik och möjlighet till att arbeta med fler olika typer av uppdrag.
Lokalbehov daglig verksamhet
 Ett arbete pågår med att samlokalisera daglig verksamhet genom att delvis använda befintliga
lokaler. Även nya lokaler kan vara en lösning men då är avsikten att lämna flertalet mindre,
geografiskt spridda lokaler.
 Verksamheten förväntas den närmaste tiden framöver ha över 220 deltagare och 50 medarbetare.
Fram till 2021 är prognosen 250 deltagare. Vid samlokalisering ska även behovet av utökade lokaler
beaktas. Denna punkt är osäker då t.ex 21 personer beviljades bistånd 2020 men 19 personer
avslutade sitt bistånd vilket tyder på en ökning av 2 deltagare netto.
Sammanfattning och konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras
 Sektorn ska fortsätta satsa på ett samlat projekt av en samlokalisering av daglig verksamhet.
Verksamheten har ett stort behov av anpassade lokaler för att kunna driva en verksamhet enligt
lagstiftningen.
 Viktigt att beakta är att då sektorn ska ta hem köpta platser för boende så innebär det att även
daglig verksamhet måste byggas ut i samma takt.
 I ett oförändrat läge ser man en fortsatt ökning av kostnader där flera brukare, möts i till exempel
för små och ej anpassade lokaler. Detta kan skapa våld och hotsituationer och då behövs det fler
medarbetare som kan trygga säkerheten. Sämre arbetsmiljö för både medarbetare och brukare.
 Det skulle också med största sannolikhet bli nödvändigt att köpa fler platser för att undvika viten
av icke verkställda beslut.

Verksamhetsområde Sociala resurser
Arbetsmarknadsenheten (AME)
Inom arbetsmarknadsenheten finns insatser för personer som uppbär försörjningsstöd och på olika sätt
står långt ifrån arbetsmarknaden. AME arbetar med att finna den effektivaste och bästa lösningen för att
individen skall bli självförsörjande. De lokaler som AME disponerar idag är Växthuset samt är det tänkt
att AME ska även disponera lokalen på Skomakaren då Framsteget planeras under 2020 ingå
organisatoriskt under AME.

Socialpsykiatrin
Målgruppen inom verksamheten är främst personer med psykiska funktionsvariationer med LSS-beslut
och/eller SoL-beslut. Verksamheten har också några personer med intellektuell funktionsvariation samt
personer med missbruksproblematik.
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Verksamheten har tre servicebostäder, bostöd och stöd- och boendeteam. Lokaler för personal på bostöd
har under 2021 flyttats till Nordmannatorget från Ytterbyvägen 27. Stöd- och boendeteamet har utgår i sitt
arbete från lokalerna på Bagaregatan 6.
De nationella riktlinjerna för stöd vid missbruk och beroende ställer nya krav på boenden för
målgruppen som stöd- och boendeteamet arbetar med. Kommunen måste erbjuda permanenta
boendelösningar och i allt större utsträckning tänka bort boendetrappan.
För att motverka att en sekundär bostadsmarknad etableras inom socialtjänstens försorg, måste
bostadsmarknaden öppnas upp även för personer med låg inkomst, skulder och försörjningsstöd.
Verksamheten ser ett behov av att föra dialog med bostadsbolagen då hyresvärdarna har högre krav på
utsatta grupper än på gemene man vid förhyrning av lägenheter. Målgruppens akuta behov måste belysas
i bostadsplaneringens helhetsperspektiv. Behovet av permanenta boendelösningar för målgruppen i det
ordinarie bostadsbeståndet behöver arbetas in. Detta för att möjliggöra arbete enligt ”housing first”
modellen, vilket rekommenderas enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Det innebär fortsatta individuella lösningar för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknaden.
Planering 2022-2025
 Dialog med bostadsbolagen avseende bedömningar av inkomster och skulder hos målgruppen.
 Med ”housing first”-modellen som förebild hyra in 4 lägenheter första året därefter 2–4 lägenheter
per år från bostadsbolagen som kan användas för modellen.
 Verksamheten har även identifierat en målgrupp där brukarna med beroendeproblematik blir
äldre och för större behov av omvårdnad, denna grupps behov behöver tas i beaktande.
 Det finns behov av gruppbostäder/servicebostäder enligt SoL/LSS psykiatri, framförallt ett boende
med enskilt läge (på landsbygden md fungerande kommunikationer). I dagsläget finns detta behov
för minst sex personer.
Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras
 Problematiken kvarstår att när de personer som bor på referensboendet/motivationsboendet har
uppnått målet finns det för få lägenheter att erbjuda för vidareflytt. Det stoppar upp flödet i den
”stegvisa boendekarriären” och personerna har svårt att komma vidare till ett självständigt boende.
 Köp av plats

HVB för vård eller boende
Idag finns:



Fästningsholmen 7 platser. Ett HVB som är mer riktat för ungdomar som kommit som
ensamkommande flyktingbarn.
I samma byggnad på Fästningsholmen finns det en avdelning som avser stödboende med 7 platser
för samma målgrupp. En diskussion förs om andra placeringar på stödboendet än just
målgruppen ensamkommande barn och ungdomar.

Behov och planering 2022-2025
Uppföljning behöver särskilt göras utefter vilket behov av platser det finns framöver för ensamkommande
barn-och ungdomar. Tillströmningen av ensamkommande barn har minskat markant. Det kan innebära
att behoven för ett HVB/ stödboende för målgruppen på sikt inte behövs.
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Trygga ungdomsmiljöer (TUM)
Arbetet vid TUM (Trygga ungdomsmiljöer) tar sin utgångspunkt från att varje människa kan och vill ta
makten över sitt eget liv. Att vara i kontroll av sitt liv innebär för TUM att de barn och ungdomar som
de arbetar med använder sin fritid till att växa, utvecklas och förverkliga sina innersta bilder av vilka de
vill vara.
TUM:s verksamhet syftar såldes till att bryta psykosocial ohälsa och utanförskap hos ungdomar. Detta
skall göras genom att öka det sociala kapitalet hos dem. Arbetsformerna baseras därefter på metoder som
är förankrade inom ”empowerment” och social mobilisering. Organisationen delas upp i Främjande- och
Förebyggande verksamhet samt en sommarjobbsverksamhet.
Främjande verksamhet: All öppen verksamhet, alla generella arrangemang, alla generella läger.
Förebyggande verksamhet: All riktad verksamhet mot definierad social oro, punktinsatser bland
ungdomar, fältverksamhet, föräldrainkludering. Fritidsgårdarna har sin verksamhet i de flesta fall i
skollokaler i de olika kommundelarna. De bedriver ungdomsverksamhet för i första hand barn o unga,
med fokus på nyckelfaktorer så som: skolframgång, sen alkohol och tobaksdebut, förhindra negativa
impulsgärningar, stärka individens självständighet samt skapa förutsättningar för icke formellt lärande.
Befintliga fritidsgårdar
 Kode fritidsgård
 Ytterby Fritidsgård
 Nordmarkens Fritidsgård
 Kultlab/Mimers hus
Behov och planering 2022-2025
 Verksamheten har i dagsläget inte beskrivit några tillkommande behov av lokaler.

Utförarenheten
Utförarenheten arbetar med hemmaplanslösningar för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer som har
behov av stöd i sin vardag. Ärendena utförs både som service och biståndsärenden. Utförarenheten
ansvarar även för olika gruppverksamheter för barn och familjer.
Behov
För att kunna bedriva grupp och familjeverksamhet så har Utförarenheten behov av lokal för detta. I
dagsläget bedrivs gruppverksamheterna både på Kvarngatan men även i inlånade lokaler som vid tillfället
finns att tillgå. Det finns ett behov av att få fast lokal för att kunna säkra sekretess och trygghet för
gruppernas deltagare för att inte utsättas för oönskad offentlighet. Arbetet med att identifiera
lokalbehovet och lokalisering sker inför nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.

Övriga behov inom sektor Trygghet och stöd
Det finns ett behov av ett centrallager där grundutrustning samt återanvändbara inventarier kan förvaras.
Idag finns ingen lokal där reservmaterial kan vare sig förvaras eller repareras för återbruk som
reservutrustning. Detta medför att inventarier och grundutrustning som skulle vara dugliga för återbruk
eller att användas i akutsituationer kasseras. En tänkbar lokalisering och definition av storlek och
innehåll på lokal ska arbetas fram till nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.
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Inledning
En kommunal budget innehåller inte bara siffror, redan 2005 fick kommunallagen ett tillägg
om att ”för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning”. Det finns även bestämmelser om att finansiella mål ska anges. Lagstiftningen
talar om mål för verksamheten. Syftet är att ta fram mål för verksamhetens kvalitet.
Därutöver kan det finnas mål för produktion och verksamhetsutbud som kan kopplas till och
även vara förklarande faktorer till utfallet av kvalitetsmålen.
Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor betydelse för kvaliteten i det
verksamhetsutbud kommunen ska stå för. Det räcker inte med att formulera bra mål. Det
måste dessutom finnas rutiner för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt redovisar i
vilken grad som de uppsatta målen uppnås. Fokus sätts på såväl mål som måluppfyllelse ur
ett kommunövergripande perspektiv.
Kommunfullmäktige fattade 2021 beslut om riktlinjer för God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. (KS2021/0539)

Modell för verksamhetsstyrning - Move
Förvaltningens styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning med den definition och
beskrivning som regeringens tillitsdelegation har tagit fram.
”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan
bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat. Tillitsbaserad
styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en
starkare betoning på kultur och ledarskap."
Utgångspunkten i Move är den enskilda enhetens behov av styrning och chefens roll i
styrningen.
Varje enhet ska arbeta fram en verksamhetsplan varje år. Planen görs enligt en gemensam
struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet och innehåller följande
delar:
Grunduppdrag - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning
påverkar verksamheten
Viktigaste kvalitetsfaktorer - Beskriver kännetecken för bra kvalitet i vårt
grunduppdrag
Fokusområden - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad
behöver verksamheten utveckla och förbättra
Budget - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa
grunduppdraget
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Målstyrning, ekonomi och budget
Kungälvs kommun ska styras utifrån vision, värderingar mål, verksamhetsidé. Till grund för
styrelser, nämnders och beredningars mål ligger kommunens fleråriga rambudget och årliga
budgetdirektiv som har sin utgångspunkt i kommunens vision samt i policy- och
inriktningsdokument. Målstyrningsarbetet ska vara integrerat med budget- och
uppföljningsprocessen i kommunen.
Målstyrning är till för att skapa en effektiv ledning och styrning av verksamheten vilket i sin tur
ska leda till mer nytta för kommunens invånare. Kommunens verksamheter styrs mot
uppsatta mål och arbetet innefattar analys, planering och kontinuerlig uppföljning av
resultaten.

Flerårig årsplan
Kommunens övergripande inriktning fastställs vart fjärde år, vid mandatperiodens början ev
den politiska majoriteten. Majoriteten beslutar dessutom årligen om rambudgeten med
tillhörande budgetdirektiv. Arbetet sker i samråd med förvaltningsledningen
Investerings- och driftsprogrammet är i behov av en långsiktig planering och förutsätter
4-åriga ramar med framåtsyftande utblick 4 år.

Styrmodellen
Kommunens styrmodell för styrning ska vara en integrerad del av kommunens budget- och
uppföljningsprocess. Modellen beskriver hur förvaltningen leder och styr för att nå
kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål. För att säkerställa
att detta sker på ett långsiktigt hållbart sätt utgår modellen från följande perspektiv;
Medborgare (invånare), Ekonomi, Processer, Medarbetare.
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De politiska målen formuleras i medborgarperspektivet och förvaltningen planerar och
använder verktygen ekonomi, processer och medarbetare för att uppnå målen.
Medborgare (invånare)
Detta perspektiv inkluderar också näringsliv, ideella föreningar och andra viktiga aktörer i
samhället. Vilka förväntningar, önskemål och krav har invånarna, eleverna, kunderna,
besökarna, företagen m fl? Vad säger eventuell lagstiftning om vad kommunen ska och inte
ska göra? Hur uppfyller vi allt detta?
Ekonomi
Vad har vi för ekonomiska förutsättningar för vårt uppdrag? Hur använder vi resurserna på
bästa sätt? Hur hittar vi nya vägar för att göra ännu mer nytta?

Medarbetare och processer - Organisation och arbetssätt
Hur arbetar vi för att infria invånarnas förväntningar och uppfylla lagstiftningens krav? Hur
ska vi utveckla våra interna metoder och arbetssätt för att bli ännu bättre?

Det är viktigt att i de olika perspektiven göra relevanta nulägesanalyser tillsammans med en
utblick och framtidsanalys som t ex innehåller följande frågor;
Vilka förändringar står näst på tur?
Hur påverkar dessa förändringar våra verksamheter?
Hur ska vi utveckla oss för att möta framtidens behov?

Mål – måluppfyllelse och målindikatorer
Nuvarande politiska styrmodell innebär att kommunfullmäktige formulerar strategiska mål
som kommunstyrelsen bryter ner i ett antal resultatmål. Till resultatmålen knyts ett antal
målindikatorer som blir vägledande för den styrelse/nämnd eller beredning som får
uppdraget.
Budgetförslaget behandlas och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket
blir länken mellan politik och förvaltning. Förvaltningen utarbetar Förvaltningens
verksamhetsplan utifrån rambudget och budgetdirektiv och sektorerna utarbetar
verksamhetsplaner som kopplas till förvaltningsplanen.
Syftet är att sätta fokus på den faktiska måluppfyllelsen. Det räcker inte att formulera bra
mål, det ska dessutom finnas beskrivningar för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt
redovisar i vilken grad som de uppsatta målen uppnås. Måluppfyllelsen ska redovisas i
uppföljningsrapport 2 och 3.
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Medborgarna och näringslivets perspektiv på kvalitet
Medborgarnas och näringslivets uppfattning av servicenivån och dess kvalitet är av stor
betydelse. Brukarundersökningar exempelvis SCB:s medborgarundersökning genomförs
kontinuerligt, resultatet ska användas av styrelser/nämnder och beredningar för att identifiera
förbättringsområden och för att vidta åtgärder.
Verksamhetsstatistik som är relevant för att beskriva kvalitet ska användas. För flertalet
områden finns nationell statistik som ska användas vid jämförelser.

Intern Kontroll
Intern kontroll är ett verktyg för styrning och ledning av verksamheter på alla nivåer. En kultur
där kunskap finns om processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans med
väl fungerande kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god kontrollmiljö.
Intern kontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera
handlingsfrihet med ansvar och kontroll.

Tidplan och process för uppföljning
Budgeten ligger till grund för den uppföljning som genomförs. Kommunen ska göra följande
uppföljningar under året:
Månadsrapportering till kommunstyrelsen (ej januari, juli och december).
Delårsrapport UR1 (efter april) innehåller minst uppföljning av ekonomi, personal samt
volymer.
Delårsbokslut UR2 (efter augusti) innehåller ekonomi, personal, volymer samt
måluppfyllelse.
Årsbokslut UR3, årsredovisning.
Det är av stor betydelse att måluppfyllelsen diskuteras löpande under verksamhetsåret och
inte enbart blir en punkt i årsredovisningen. Utfallet för resultatmålen ska minst ingå i
uppföljningsrapport 2 och 3.
Kommunstyrelsen har det ekonomiska ansvaret utifrån tilldelade medel samt uppsiktsplikt
över nämnder, bolag.
Kommunstyrelsen samt övriga nämnder, beredningar, utskott och styrelse i respektive bolag
och stiftelse ansvarar för uppföljning av uppdrag (reglemente/ägardirektiv) och
kommunfullmäktiges strategiska mål. Resultat och analys av dessa prioriterade mål ska
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Följsamhet mot rambudgetens
inriktningar och prioriterade mål ska ske oavsett verksamhetsform (förvaltning, bolag och
stiftelse).
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Tidplan och process för budgetarbetet
November/december (-1 år)
Utvecklingsdagar med diskussioner om mål, visioner och finansiell analys
Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens berednings-grupp, presidier
och förvaltningsledning.
Januari
Kommunfullmäktiges beredningar tar fram ett lämnar ett gemensamt förslag till Rambudget
för de närmaste fyra åren och med utblick mot ytterligare fyra år. Ekonomiberedningen leder
arbetet.
Februari/Mars
Bokslutsseminarium.
Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens beredningsgrupp, presidier
och förvaltningsledning

Mars
Kommunfullmäktige beslutar om Rambudget med skattesats, strategiska förutsättningar,
strategiska och finansiella mål.

April
Kvittering kommunstyrelsen-kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv och överlämnar dessa till kommundirektören.

April-Juni
Förvaltningsledningens budgetarbete: Förutsättningar, analyser, antaganden. Framtagande
av budgetriktlinjer för sektorernas budgetarbete. Beslut om ram per sektor.

Augusti
Sektorledningens budgetarbete – antaganden, förutsättningar, analyser.

September
Dialogtillfällen där förvaltningsledningen och kommunstyrelsen möts om innehåll och
konsekvenser av förvaltningens förslag till förvaltningens verksamhetsplan
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30 september – beslut om ram per verksamhetsområde i respektive sektorledning.

Oktober
Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningens verksamhetsplan med resultatmål samt taxor.
31 oktober – beslut av verksamhetschef om ram för enhet.

November
Kommunfullmäktige behandlar förvaltningens verksamhetsplan som ett informationsärende
men fastställer resultatmål och beslutar om investeringsbudget och upplåningsram. Beslut
om taxor.

December
15 december – budget per enhet klar.

31 december – budget per enhet finns i ekonomisystemet.

Haleh Lindqvist

Kommundirektör, Kungälv
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Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Förvaltningens förslag på verksamhetsplan och
budget 2022
Lärarnas Riksförbund är glada att se att det inte finns några effektiviseringskrav i budget för
2022. Det är enligt vår mening omöjligt att spara mer på skolan. Våra medlemmar och även
rektorer vittnar om att man är ”inne på skelettet”. Det går inte att spara mer utan att
allvarligt riskera arbetsmiljön och kvaliteten i skolan.
Nästa år slipper vi för första gången på flera år jobba in våra egna löneökningar, vilket förstås
är mycket glädjande.
Vi får ett litet andrum 2022 och hoppas att det fortsätter så. Det ska dock nämnas att många
av våra medlemmar redan mår dåligt pga. för hög arbetsbelastning, för stora elevgrupper
och en känsla av otillräcklighet.

Kungälv 211011
Styrelsen för Lärarnas Riksförbund i Kungälv, via Fredrik Dahlberg,
Föreningsombud
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Lärarförbundets kommentarer till förvaltningens förslag på Verksamhetsplan och budget för 2022.
Budget 2022 innebär en marginell andhämtning i en lång rad av årliga nedskärningar till kommunens
verksamheter, så även till Bildning och Lärande. Det är bra. För att få ett perspektiv på
andhämtningen innebär den att den till viss del kompenserar för nedskärningen och ökade krav i de
två senaste årens budgetar och verksamhetsplaner. Om detta åstadkoms som ett resultat av ökade
skatteintäkter, ökade statliga bidrag som en effekt av pandemin, engångsintäkter eller på andra sätt
låter vi vara osagt.
De ständigt ökande kraven på lärare och rektorer, både från staten såväl som från huvudmannen
riskerar dock att inteckna den andningspaus som budgeten representerar med råge. Vi står återigen
inför kraven att prestera mer med mindre resurser. I detta sammanhang talar vi om resurser i ett
vidare perspektiv. Det vill säga ekonomiska, kunskapsmässiga, fysiska såväl som sociala. Fortfarande
riskerar många lärare och rektorer en arbetsbelastning och arbetsmiljö som riskerar leda till, eller
redan lett till ohälsa.
Vi konstaterar att förvaltningen de senaste åren sett sig nödgade att minimera kompetensen till de
lagstadgade minimikraven i skollagen, inom Bildning och lärandes verksamheter, eller/och minska
personaltätheten. Det har skett och sker genom omställningsprocesser där överkvalificerad
pedagogisk personal i kompetenskrävande delar av våra verksamheter flyttas eller anställningar
avslutas. Allt för ofta är det de elever och barn som har mest behov av utbildade, erfarna och
kompetenta pedagoger som påverkas av kompetensminimering och minskad personaltäthet. Vi ser
inte att de ekonomiska resurserna ger utrymme att påbörja en förändring i riktningen mot mer
kompetent personal och en personaltäthet som säkrar kvalitet i verksamheterna och en
arbetsbelastning och arbetsmiljö som inte riskerar leda till ohälsa för lärare.
Lärarförbundet och SKR tecknade 2021 ett nytt centralt avtal- HÖK 21. Ett av de viktigaste
gemensamma åtagandena är att partsgemensamt verka för strategisk kompetensförsörjning, såväl
på kort som på lång sikt. Lärarförbundet får tyvärr konstatera att huvudmannen Kungälvs kommun
tycks jämställa personalförsörjning med kompetensförsörjning. För Lärarförbundet är det två vitt
skilda begrepp.
För att Kungälv ska vara en attraktiv arbetsgivare och bli framgångsrika i arbetet med strategisk
kompetensförsörjning krävs förbättringar inom en rad områden. Vi nämner här de viktigaste.




Kommunens arbete för en hållbar och attraktiv arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning
för lärare och rektorer måste utvecklas och förbättras.
Kommunens lönepolitik för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur, med möjlighet till en
lönekarriär som sträcker sig över hela yrkeslivet, måste radikalt förbättras.
Kommunens insatser för att uppmärksamma och premiera redan anställda lärare och chefer
måste förbättras. Det gäller särskilt de lärare som har lång anställningstid i kommunen. Allt
för att behålla erfarenhet, stabilitet och engagemang i verksamheterna.

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan andas ambition, vilja och tro. Lärarförbundet ser fram
emot att ambitioner, vilja och tro omsätts i handling inom Bildning och Lärande under 2022.

Lärarförbundets styrelse i Kungälv
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Synpunkter på budgeten från Kommunal Kungälv

1.5.3 Anställda i förhållande till invånare
Vi noterar att arbetsgivaren konstaterar att andelen anställda minskat sedan 2018. De som
arbetar inom vårt avtalsområde har betalat ett allt för högt pris för politikens iver att minska
andelen anställda i förhållande till invånare. Innan 2018 var underbemanningen rejält
märkbar och efter 2018 har det blivit än värre. Rätt bemanning utifrån verksamhetens
behov, tillräcklig återhämtning och god arbetsmiljö borde vara det som är mätvärdet.
Inslagen väg blir en kostnad i lång och kort sjukfrånvaro. Sämre kvalité och arbetsmiljö.
Därför att färre skall utföra samma antal eller fler arbetsuppgifter. Färre skall ta ett större
ansvar. Fler barn skall dela på barnskötarens uppmärksamhet och yrkesskicklighet för bästa
start i livet. Färre undersköterskor i äldreomsorgen skall arbeta för en värdig och trygg
ålderdom. Och städ och sanitet i kommunens lokaler skall avklaras på kortare tid än innan
2018.

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
Stolta medarbetare som gör skillnad
För att nå det behövs:
-

Tillräckligt många anställda inom Kommunals avtalsområde. Bannlys de sk noll-viken.
Det är när chefen inte tar in en vikarie då det behövs för att spara pengar.

-

Trygga anställningar skall vara normen. Idag används visstidsanställda istället för
tillsvidare anställd personal.

-

Heltid skall också vara norm.

-

Att arbetsgivaren tillskjuter medel för att alla anställda i Kungälvs kommun skall få en
heltidstjänst
Öka möjligheten till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. När det gäller
förändringar, utveckling, arbetsmiljö, arbetsmetoder och så vidare. Då ökar

-

1
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stoltheten i arbetet och över att vara anställd i Kungälvs kommun.
-

Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget för alla anställda

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
För att nå det behövs:
-

Erbjud handledning. Utomstående som är meriterade. Rätt handledning vid rätt
tillfälle. Behoven av handledning kan vara olika; arbetsgruppen, brukare och
anhöriga, metod och för att hantera egna mentala och psykologiska processer
kopplade till arbetet

-

Avsätt pengar till fortbildning och kompetensutveckling för de som arbetar inom
Kommunals avtalsområde.

-

Erbjud de som vill utbilda sig inom sitt yrkesområde i form av enstaka kurser vid
behov och hela yrkesprogram när sådant saknas.

-

Mer i lön skall följa med utbildning och ökad kompetens som arbetsgivaren har
användning av.

-

De som tar egna initiativ till utbildning kopplat till sitt arbete skall få göra det på
betald arbetstid

-

Uppmuntra till att barnskötare och undersköterskor specialist utbildar sig genom att
erbjuda specialist utbildning på betald arbetstid.

Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap
För att nå det behövs:
-

Kommunal har bjudit in politiken till dialog utan önskat resultat och återkoppling.
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1.5.5 Kommunens resurser – dess medarbetare
För att nå det behövs:
-

Heltid som norm

-

Förutsättningar för att kunna utföra arbetet i form av tid, god arbetsmiljö, pengar
och andra resurser.

-

Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser – APT, med påverkansmöjlighet
på schemat. De bästa idéerna och lösningarna skapas på arbetsplatsen.

-

Grundbemanningen måste vara på plats.

-

Överanställning! All erfarenhet från andra arbetsgivare är att dessa sk
överanställningar ”äts upp” av den oplanerade frånvaron till exempel sjukdom eller
vård av barn.

-

Omvandla kostnaderna för fyllnadslön, övertidsersättning och timlön till heltid istället

-

Chefer skall få stöd av ekonomer för att se över de kostnader de har idag för
exempelvis övertidsersättningar för att våga anställa

-

Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt.

-

Ett nattarbetspass skall som regel vara 10 tim/natt. Färre timmar, 9tim/natt, ger fler
nätter för samma sysselsättningsgrad. Det ohälsosamma med att arbeta natt är tiden
mellan 0.00 och 05.00. Utöver en direkt arbetsmiljöförsämring för de som arbetar
natt så påverkar 9tim/natt de som arbetar dag-kväll. Behovet av barnomsorg på
obekvämarbetstid, ökat krav på kollektivtrafikens turer är några av de effekter som 9
tim/natt kommer att medföra.

-

Skjuta till pengar gällande sänkning av nattarbetstiden.

Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med
kompetensförsörjning
För att klara det behövs:
-

Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.
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Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen
För att nå det behövs:
-

Satsningar på yrkesgrupper som halkat efter enligt analys och lönekartläggning som
exempelvis personlig assistent.

-

Satsa på medarbetare med erfarenhet. De som blir nyanställda har ett bättre läge att
löneförhandla.

-

Att arbetsgivaren arbetar med att identifiera "snedsitsar" och justerar dessa utanför
Kommunals pott.

-

Höj lägsta lönen för medarbetare utan gymnasieutbildning från 21 285kr till 21 500kr.

Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor
För att nå detta behövs:
-

Tillsvidare anställd poolpersonal för att täcka frånvaro för sjukdom.
Trygga anställningar som norm

-

Varenda chef vet vilka timavlönade och visstidsanställda de skulle vilja
tillsvidareanställa. Ofta saknar de personerna utbildning. Ge cheferna möjlighet att
anställa dessa ”pärlor” genom att erbjuda dessa personer relevant yrkesutbildning på
betald arbetstid.

-

Lägst yrkesutbildning skall gälla inom äldreomsorgen, barnomsorg och LSS. Därför
skall de som saknar yrkesutbildning också ges möjlighet att utbilda sig på betald
arbetstid.

Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser
För att nå det behövs:
-

Heltid som norm

-

Trygga anställningar inom Kommunals avtalsområde. Cirka 80% av våra medlemmar
är kvinnor.

-

Satsa på att motverka effekterna av marknadskrafterna som påverkar kvinnolönerna
negativt.

-

Lyft blicken och var proaktiv vid lönesättningen och i lönestrategin för
kvinnodominerade yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde så som
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undersköterskor, stödassistenter, barnskötare och måltidspersonal. Snart kommer
marknadskrafterna ikapp även här.

Andelen unga och äldre blir allt fler
Fler barn och äldre kräver fler/större skolor och äldreboenden.
Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det
svårt med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra
medarbetare och ökade kostnader
1.5.3 Anställda i förhållande till invånare
1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
1.5.6 Arbetsmiljö
2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan
innebära förändringar i kompetenser och personalvolym.
Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja
kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir
avgörande.
1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
1.5.6 Arbetsmiljö
2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
För att klara det behövs:
- Det behövs pengar för att finansiera den tid det tar för våra yrkesgrupper att lära sig nya
digitala verktyg. Tid och andra resurser för att använda de digitala verktygen i arbetet måste
tilldelas.
- Mer luft i schemat och/eller avsatt tid för bland annat dokumentation under arbetspasset.
Det är en arbetsmiljöfråga, en verksamhetsfråga samt en fråga om attraktivitet i att vara
anställd i Kungälvs kommun.
Kunskap – en nyckeltillgång
Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och
personalkostnader.
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1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
1.5.6 Arbetsmiljö
2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
2.3.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
För att nå det behövs:
-

Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.

Ökad robusthet och säkerhetstänk
Extrema händelser där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom pandemin, skred,
stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen
från de olika professionerna.
Stabens utmaningar
• Digital biståndsprocess, E-tjänsteplattform, robotisering tillsammans med
Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast 2023. FVIM (Framtidens
vårdinformation).
• Kompetensförsörjning
• Kompetensutveckling och fortbildning


Minska sjukfrånvaro

Då behövs:
-

Tillräckligt många anställda och att de är tillsvidare anställda

-

Bättre rutiner och användning av skyddsutrustning vid fler smittor inom vård, skola
och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra magsjukor, influensa mm.

-

Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals
avtalsområde i vård, skola och omsorg i sk brukarnära arbetsuppgifter. Sjuknärvaron
är en tung faktor för smittspridning och bidragande orsak till sjukfrånvaro, både kort
och lång.

• Rätt till heltid möjlighet till deltid – Heltid är norm!
• Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv:
Då behövs:
-

Att skyddsombuden får den grundutbildning de skall ha samt årlig fortbildning.

-

Tillse att våra skyddsombud har de förutsättningar de behöver i form av bland annat
tid.
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-

Att arbetsgivaren arbetar mer aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och
säkrar kunskapen i arbetsmiljölagen i alla led.

• Löneprocessen
• Revidering av samverkansavtalet tillsammans med fackliga organisationer
• Utveckla ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning
• Nytt intranät
• Se över grafiska profilen
• Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm
Det behövs:
-

Säkerställa att skyddsutrustning och handsprit finns i lager

-

Ha plan/planer hur arbetet skall organiseras för att säkerställa god arbetsmiljö och
kvalité till brukarna även under kriser.

• Arbeta med trygghet och brottsförebyggande

Sektor Bildning och Lärandes utmaningar
• Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan

• Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år
• Elevernas upplevelse av trygghet ska öka
För att nå det behövs:
En trygg miljö innebär fler vuxna som ser och hör. Andra yrkesgrupper så som till exempel
inom lokalvård och måltid är en del i att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för barn
och elever.
-

De som aktivt tar på sig ansvaret för att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för
barn och elever skall också premieras i lön.

• Barnantal och lokalkapacitet
• Gymnasiets framtida inriktning
• Distansundervisning
• APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
• Digitaliseringsprocessen
• Kompetensförsörjning
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För att nå det behövs:
-

Uppdraget för elevassistent måste tydligt definieras inför varje nytt barn eller
ungdom. Förväntningar, arbetsuppgifter, ansvar, metoder att arbeta efter och så
vidare

-

Anställningen som elevassistent måste också innebära fortbildning och
kompetenshöjning utifrån det enskilda barnet/ungdomens behov och ha följsamhet
när uppdraget förändras.

-

Elevassistenterna skall också erbjudas ett utbildningspaket som motsvarar
grundläggande kunskap för arbetet. Utbildning sker på arbetstid.

-

Minska andelen visstidsanställda i förskolan. Organisera behovet av personal vid
korttidsfrånvaro med tillsvidare anställd personal.

• Heltidsresan

Sektor Trygghet och stöds utmaningar
• Köpt vård och boende (vuxna/barn)

• Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter:
För att lösa det behövs:
-

Erbjud alla som saknar gymnasial yrkesutbildning kopplat till sitt arbete utbildning
motsvarande gymnasial yrkesutbildning.

-

Utbildning och fortbildning sker systematiskt och på arbetstid

-

Satsa på fortbildning och kompetenshöjning utifrån verksamhetens behov när behov
uppstår och systematiskt genom en kvalificerad uppskattning vad som skulle
behövas.

• Boende (till exempel särskilda boenden och LSS-boenden)
• Lokalisering
• Minska sjukfrånvaro
För att klara det behövs:
-

Tillräckligt många anställda, bättre rutiner och skyddsutrustning vid all form av
smittsam smitta inom vård och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra
magsjukor, influensa mm.
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-

-

Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals
avtalsområde i vård och omsorg. Sjuknärvaron är en tung faktor för smittspridning
och bidragande orsak till kort och lång sjukfrånvaro.
Anpassa arbetet efter individen. Konkret innebär det att fördela arbetsuppgifterna
utifrån var och ens förmåga och förutsättningar.

-

Skapa luft i schemana för kortare återhämtningar under ett arbetspass och
återhämtning mellan arbetspassen.

-

Fördela arbetsuppgifterna och uppdragen utefter de förutsättningar som de facto
finns och inte utefter ett önsketänkande eller önskat läge.

-

När en vikarie tas in skall arbetet och uppgifterna reduceras. Och när det är tänkt att
det som inte blev gjort skall göras skall personalen ökas tillfälligt med minst liks
mycket för varje dag/pass det varit inne en vikarie. Det är den väg som ger
förutsättningar för minskad sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad.

-

Avsätt tid i schemat för dokumentation och säkerställ att alla har den kunskap de
behöver.

• Digitalisering
• Heltidsresan
För att nå det målet behövs:
-

Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt. Ett nattarbetspass skall som regel
vara 10 timmar. Färre timmar ger fler nätter för samma sysselsättningsgrad. Det
ohälsosamma med att arbeta natt är tiden mellan 0.00 och 05.00. Därför skall inte
antalet nätter inte öka för de som arbetar natt utan antalet pass skall istället minska
vid en arbetstidsförkortning.

-

Förutsättningar för heltid som norm är bra arbetsmiljö, bra arbetstider och bra
schema. Arbetspassens längd och innehåll är avgörande faktorer. Det ser olika ut
beroende på vad en jobbar inom. 15 timmars arbetspass med sovande jour inom LSS
kan inte jämföras med ett 15 timmars arbetspass inom äldreomsorgen. Därför skall
detaljstyrning undvikas och schemana skall lösas på arbetsplatsen.

-

Se över heltidsmåttet för de som arbetar dag/kväll/helg och storhelger.

-

Avsätt pengar för heltid som norm.
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Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar
• Kontinuitetshantering (kris & säkerhet)

• Minska specialkoster och öka de klimatsmarta måltiderna
För att nå det behövs:
-

Säkerställ att de som arbetar inom köken har förutsättningar att utföra sitt arbete på
ett säkert sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet.

-

Se över hur arbetsuppgifterna är fördelade över dagen och säkerställ att
arbetspassets längd också motsvarar de timmar som behövs för att utföra
arbetsuppgifterna.

-

Bättre arbetsmiljö till exempel inventera behovet av arbetstekniska hjälpmedel på
individ nivå.

• Fastighetsunderhållet
För att lösa det behövs:
-

Inom vårt avtalsområde finns det allt för många lokaler som inte håller måttet för
verksamheten som bedrivs eller arbetsmiljön. Här behövs mycket resurser. Det är
inte meningen att arbetsmiljöverket skall hota med vite innan något görs åt bristerna.

• Arbeta om internhyressystemet
• Nödvändiga åtgärder på fritidsanläggningarna.
• Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar
• Heltidsresan
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Tkr
VINDKRAF
T
V indkraftverk

ELHANDEL

I

+

2022 Progn os 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026

f

S:A TOTAL T VINDKRAF T

r

I

2022-2026

INVESTERINGSPLAN

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

j

j

j

Total
in vestering:

0

0

0

0

0

0

Solceller elproduktion

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

13 000

S:A TOTAL T

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000

13 000

www.kungalvenerg i.se
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FINANSIERIN GSANAL YS
F

Tkr
T ILLFÖRDA M EDEL:
ELHA NDEL
VINDKRA F T
SOL CELLER & LA DDINFRA

-

II
I

-AV S KRIV NINGAR:
ELHA NDEL
VINDKRA F T
SOL CELLER & LA DDINFRA

Summa tillfö rda medel:
ANVÄNDA M EDEL:
Investe ringar
Summa anvä nda mede l:

[

[

20 2 2

2023

2 536
2 52
-2 2 7 1
5 17

l

t
-

367
7 14
0
1 08 1
1 598

4 33
7 14
0
1 14 7
2 800

t

-

3 675

-

2 544
336
1 250
4 130

t
-

499
7 14
0
1 2 13

t

202 6

2 530
326
300
3 156

t
-

[

2025

2 0 24

2 442
2 45 1
2 11
2 11
-1 000
-200
1 653
2 462

t

l

[

-

565
7 14
0
1 2 79
4 4 35

t

63 1
7 14
0
1 34 5
5 4 75

17 9 83

13 0 0 0

t

5 000
5 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

-3 402

800

1 675

2 435

3 475

Summa :

NET T OFÖRÄNDRING

www.kungalvenerg i.se

4 9 83
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f

K UN GÄ L V E N ER GI A B
T

T

Up pd at e r ad 3 1/ 8

[T OTAL

Ut f a l l
2020

,_

-

Pro g n o s
2 02 1

IN TÄKTE R
Rö relsein t äkt er E ln ät
R ö r e l s e i n tä k t e r V ä rme
R ö r e l s e i n t ä k t e r S t ad s n ä t
A n s l u t n i n g s av g ift er
A kt iv e rat a r b et e
Ö vri g a i n t ä kt er

2 59
82
36
20
15
12

331
343
9 29
347
845
9 17

4 2 7 7 12
K O S T NA D E R
T r a n s it e r i n g s ko s t n a d
In kö p fö r l u s t e n e rg i
B rä n s le k o s t n ad e r
v ri g a ex t ko s t n ad e r
P e rs o n a l ko s t n ad e r
A v s k r iv n i n g a r/ N ed s k ri v n i n g ar

f---

R Ö R E L S E R E S U L TA T
F l NA N S . N ET T O K O S T N A D
R E S U L TA T F Ö R E B O K S .D IS P .
TI LLF Ö RDA M E D EL

INV E S T E R IN G A R
Finansieri ng snet to

w ww .kungalvenerg i.se

22
5
31
193
71
65

6 05
8 66
751
6 93
3 78
4 19

2 78
102
39
14
12
8

r-

0 26
7 00
8 00
5 00
2 50
0 06

45 5 2 82
24
9
35
2 08
69
61

- -

B u d g et
2 02 1

- -

-

}-

100
0 00
66 1
8 25
083
167

3 9 0 7 12

40 7 8 36

37 000

4 7 4 46

26 9
10 0
38
14
16
8

5 69
4 68
170
6 00
7 00
242

44 7 7 4 9
22
7
34
20 3
70
60

- -

,_

8 70
5 00
89 1
1 13
9 09
173

B ud get
2 02 2
278
102
41
16
16
11

05 1
964
09 0
85 0
00 0
79 8

4 66 753
23
8
34
209
78
62

1 10
924
738
82 3
97 3
34 7

399 4 5 6

4 17 9 15

48 293

4 8 838

7 0 00

6 4 64

4 1 29 3

4 2 374

6 7 57

6 648

3 0 24 3

4 0 79 8

95 6 62

10 1 9 65

1 0 1 4 66

10 4 72 1

14 3 7 4 5

11 1 8 4 5

132 8 2 0

19 9 900

-48 0 8 3

-9 8 80

-3 1 3 54

-9 5 17 9

1
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Up p d at e r ad 3 1/ 8

[E L NÄ T

Utfa ll
2020

IN TÄ KT E R
T ra ns ite ring s intä kter
Gatlj usintä kter
A ktiv e rat arbete
A ns lutningsav g ift er
E ne rg is katt
Öv rig a intä kter

12 2
9
8
8
12 7
5

46 5
396
34 7
34 8
470
30 1

Prognos
2 02 1
13 0
10
6
7
13 7
3

000
500
200
700
526
800

Budget
2 02 1
126
10
9
6
132
3

Budget
2022

735'
308
000
400
526
800

13 1 050'
10 6 17
8 500
8 550
136 384
4 802

28 1 327

29 5 726

288 76 9

299 903

22 605
5 866
34 446

24 10 0
9 000
36 500

22 870
7 500
34 576

2 3 110
8 924
35 883

12 7 470
37 92 9
32 494

13 7 526
37 200
2 7 400

132 526
38 397
27 0 18

136 384
42 597
2 8 284

2 6 0 8 10

27 1 726

262 88 7

2 7 5 18 2

2 0 5 17

24 000

25 88 2

24 72 1

3 92 0

3 86 0

4 06 5

3 74 3

16 597

20 14 0

2 1 8 17

2 0 97 8

49 09 1

47 540

48 835

49 2 62

7 3 7 18

4 9 8 50

49 850

6 0 150

-24 627

-2 3 10

-1 0 15

-10 888

KOS T NA D E R
T ra ns ite ring skost nad e r
Inkö p fö rluste ne rg i
Öv rig a ext kostnad er
E ne rg is katt
Perso na lko stnade r
Avskriv n ing ar
I

RÖ R E LS E R ES U LTAT
FINA NS . N ETT OK OS T NA D
R ES U LTAT FÖ R E BO KS .DIS P .
T ILLFÖ RDA M EDEL

INV ES T E R INGAR
Finans ierings nett o

w ww .kungalvenerg i.se

-
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Up p d at e r ad 31/ 8

[VÄRME

Ut f a ll , , P rogno s

2 02 0
INTÄ KT E R
V ärme intä kte r
Elprod u ktio n
Uts läppsrätt er
Aktiverat arbete
A ns lutningsavg ift er
Öv riga intä kte r
KOST NA D ER
Brä ns lekostnader
Inkö p fj ärrvärme
Öv riga ext kostnader
Perso na lkostnader
Avs kriv ningar

I
RÖ R E LS ER ES U LTAT
FINA NS . N ET TOKOS T NA D
R ES U LTAT FÖR E BOKS .DIS P .
T IL L FÖ RDA M EDEL

INV EST E R INGA R
Finans ierings nett o

w ww .kungalvenerg i.se

B ud g et
2 02 1

2 02 1
t

t

B ud g et
2022

t t

8 1 064
16
1 263
577
9 16
3 226

100 500
500
1 700
650
800
1 006

98 598'
370
1 500
650
800
1 006

10 1 464'
1 500
0
1 000
1 000
1 424

87 062

10 5 156

102 924

106 388

23 388
12 273
2 1 03 1
16 647

22 798
12 093
2 1 164
16 087

2 1 228
13 5 10
22 687
18 068

20 02 1
11 730
20 073
17 120

1
- -

14 98 1

14 767

14 767

14 398

83 925

88 106

86 909

89 89 1

3 137

17 0 50

16 0 15

16 4 97

6 19

605

635

6 17

2 5 18

16 44 5

15 38 0

15 88 0

17 499

31 2 12

30 147

30 278

26 3 15

16 0 00

36 300

6 2 6 50

-8 816

15 2 12

-6 153

-32 372
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Uppdat er a d 31/8

[S TADSNÄ T

I

Prognos

Utf all

2020

2021

I

I

Relat io nsavg ift er int äkt er
Serviceavg if t er intä kt er
Svartfiber/ kapacit et s hy ra
Öv rig a ko mm u n ikat io ns int äkt er
A kt iverat arb et e
A ns lut n ing s avg ift er
Övrig a intä kt er

I

Budget
-I

Budget

2021

I

I I

2022

I

22 558
6 489
0
7 882
6 636
11 083
2 078

25 000
6 900
4 100
3 800
5 400
6 000
1 500

23 600
6 490
4 000
4 080
6 900
7 400
2 407

26
6
3
4
6
7
2

260
940
810
080
500
300
880

56 726

52 700

54 877

57 770

8
20
16
45

9 600
19 800
17 500
46 900

11 450
20 719
17 095'
49 264

9
22
17
50

5 800

5 6 13

7 235

2 130

2 247

2 056

KO S TNA DER
Öv rig a ext ko st nad er
Pers o nalko st nad er
A vs kriv n ing ar/ Ned sk riv n ing ar
RÖRELSERESULTA T
F INA NS. NE TTOKOS TNAD
RES ULTA T FÖRE BOKS.DISP.
T ILLFÖRDA M EDEL

INV ESTERINGA R
Finan sie ri ngs n ett o

w ww .kungalvenerg i.se

-

-

556
368
597
521

11 205

H=

2 167

I

704
951
880'
535

3 670

3 36 6

5 179

25 635

21 170

20 461

23 059

37 2 00

36 6 50

36 6 50

36 7 0 0

-11 565

-15 480

-16 189

-13 64 1

9 038
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I ENT REPRENA D I

Uppdat e rad 31/8

-

Utfa ll 2020

-

1

-

_Prog nos _ _Budget
202 1
202 1

I

IN TÄ KT E R
S å lda tj ä nste r

3 1 64 6

Exte rna intä kte r

2 13 8
33 784

KOST NA D ER

-

3 1 16 7
1 70 0
32 86 7

Pe rso na lko stnade r

Budget
2022

I

32 535

34 13 0

1 4 79
34 0 14

2 69 2
36 82 2
I

I

I

Öv riga ext kostnade r

't-

-

6 22 2

5 90 0

6 117

7 22 5

24 073

24 8 7 1

26 22 1

27 4 2 7

Avs kriv n inga r

1 34 7

1 50 0

1 293

1 78 5

3 1 64 2

32 27 1

33 63 1

36 4 3 7

RÖ R E LS E R ES U LTA T

-

-

2 14 2

59 6

383

38 5

52

53

53

48

o9o

saa

FINA NS . N ETT O KOST NA D

2

R ES U LTAT FÖ R E BO K S .D IS P
TILLFO RDA M EDEL

INV EST E R IN GA R
Fi n a n si e r i n g sn e tt o

w ww .kungalvenerg i.se

I

I

3 437

3 548
-111

2 043

1 500

•

L_

s30

337

1 623

2 122

2 175

9 700

-552

-7 578
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INVESTERINGAR
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VÄRM E
Produktionsanläggningar
Munkegärdeverket
Ny Värmeproduktion
Kode
Kärna
Bilar och verktyg
Fjärrv ärmenät
Produktionsökning

r

2022

Prognos 2023

Prognos 2024

Prog nos 2025

Prog nos 2026

2 000
4 0 000'
100
100
300
4 2 500

2 000
10 3 300'
100
100
300
105 800

6 00
12 7 00
100
100
300
13 8 00

600
0
100
100
300
1 100

600
0
100
100
300
1 100

150

150

150

150

150

E

Fjy.nät cent Kl y o. exploateringsomr

t

E

E

Rollsbo västerhöjd , stamledning
Rollsbo västerhöjd anslutningar
Kong ahällatomten
Västra T ull / Lilj edal
Västra T unge
Förtätning Ytterby
Nordtag
Kärna
Kode
Undercentraler
Övriga, Reinvestering lågtrycksnät Orren

7 000
600
500
2 000
0
0
1 000
500
200
3 000
5 200
20 000

5 000
2 000
500
2 000
2 000
1 000

1 500
1 6 00

0
1 600

2 0 00
2 0 00
1 0 00

2 000

200
200
3 000
7 300
2 3 200

2 00
2 00
2 0 00
0
10 500

200
200
2 000
0
7 000

0
200
200
2 000
0
4 000

S:A TOTAL T VÄRM E

62 650

129 160

24 460

8 250

5 250

www.kungalve ne rg i.se

Tkr

0
1 600
0
0
0

1 000
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STADSNÄ T
Nyanslutningar fiber
Privat & BRF Fo kusomräden
Fiberanslutningar företag
Fiberanslutningar Kungälvs kommun
Fibernät
Expl oatering somräden
Strategisk utbyggnad (passivt nät)
Stamnät förstärkningar/förbättringar (vid ansl
Uppg radering aktivt nät
Uppg radering fd fiberföreningar o city
Dokumentation landsbygd
Dokumentation övrigt

20 2 2

+
+

+
+
+

[
Övrigt
loT
IT-Syste m utveckling (Flow)
PTS RSA
Proje kt noder, aktivt mate rial

Inkö p av före ningsnät
S:A TOTAL T STADSNÄ T

www.kungalvenerg i.se

Prognos 2023

Prognos 2024

Prognos 2025

Tkr

Prognos 2026

13 250
3 500
100
16 850

13 500
3 500
100
17 100

12 500
3 000
100
15 600

12 000
2 500
100
14 600

12 000
2 500
100
14 600

5 000
2 200
3 500
1 000
4 000
500
1000

4 000
3 000
3 000
1 000
3 000
500
700

3 000
3 000
2 500
1 000
2 500
500
500

2 000
3 000
2 000
1 000
2 000
500
500

2 000
3 000
2 000
1 000
2 000
500
500

17 200

15 200

13 000

11 000

11 000

50
100
100
1 600
1 850

50
50
0
1 000
1 100

50
50
0
1 000
1 100

50
50
0
1 000
1 100

50
50
0
1 000
1 100

800

0

500

0

0

36 700

33 400

30 200

26 700

26 700

+
+

+
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ENTREPRENAD
Byteservicebilar
Hyllställage förråd
Grävlastare( Huddig)
Skylift
Instrument, verktyg o övrinv
S:A TOTALTENTREPRENAD
GEMENSAMMA
Fastigheten, gård/förråd
Bil
Kulvertering Komarksbäcken
Snabbladdare
Belysning markandsprojekt
Intern IT
S:ATOTALT ADMINISTRATION

www.kungalvenerg i.se

l

2022 Prognos 2023
2 100
200
4 500
2 500
400

I

-

9 700

60o'
0
0
0
400

4 800
1 500
500
1 900

30 700

-

1 000

2022 Prognos2023
22 000

Prognos 2024

-

-

7rs
800
250
0
0
1400

3 225

Prognos 2025

-

-

Tkr

2 100
0
0
0
400

0
0
0
0
400

0
0
0
0
400

2 500

400

400

Prognos 2024

-

Prognos 2026

Prognos 2025

500
400'
250
0

0
1400

2 550

-

-

500

Prognos 2026

-

250
0

0
1400

2 150

Tkr

2000
0
0

-

0
1400

3 400

eriergte'
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FINANSIERINGSANALYS
TILLFÖRDA MEDEL:
RESULTAT:

AVSKRIVNINGAR:

2022

2023

2024

2025

2026

ELNAT
VARME
STADSNAT
ENTREPRENAD

20 978
15 880
5 179
337
42 374

21 245
14 133
6 776
250
42 404

20 324
13 753
6 962
250
41 289

19 560
16 249
7 048
250
43 107

20 393
18 532
7 493
250
46 668

ELNAT
VARME
STADSNAT
ENTREPRENAD

28 284
14 398
17 880
1 785
62 347

30 580
16 234
19 057
1 800
67 671

33 790
21 226
20 529
1 900
77 445

37 223
21 800
21 888
1 900
82 811

40 463
22 022
23 223
1 900
87 608

104 721

110 075

118 734

125 918

Summa tillförda medel:
+-

+-

t

+

134 276 593 724

t

ANVÄNDA MEDEL:
Investeringar
Utdelning
Skatt
Summa använda medel:

199 900
10 407
2 290
212 597

267 325
10 427
2 294
280 046

183 850
10 151
2 233
196 234

153 650
10 560
2 323
166 533

146 400 951 125
11 384 52 929
2 504 11 644
160 288

NETTOFÖRÄNDRING

-107 876

-169 971

-77 500

4 0 615

-26 012 -421 974

w ww.kungalvenergi.se
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BUDGET 2022
Kungälv Energi
Kungälv Närenergi
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BUDGET 2022
Kungälv Energi
Kungälv Närenergi
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Kungälv 2021-09-29

INTÄKTER
Exploateringsintäkter

BUDGET
2022

TERTIALRAPPORT

2021-08

PROGNOS
2021

BUDGET
2021

94 525

0

54 425

54 525

Nettoomsättning

7 594

4 883

7 987

7 083

Aktiverat arb. för egen räkning
Ränteintäkter

1 275
0

795
0

1 115
0

1 900
0

103 394

5 678

63 527

63 508

-72 777

-136

-42 241

-42 820

Övriga externa kostnader

-3 965

-2 465

-3 667

-3 780

Personalkostnader

-5 826

-3 145

-5 422

-4 818

Avskrivningar
Räntekostnader

-2 100
-600

-1 307
-261

-2 025
-465

-1 790
-550

SUMMA KOSTNADER

-85 268

-7 314

-53 820

-53 758

RESULTAT

18 126

-1 636

9 707

9 750

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Exploateringskostnader

2021-09-29

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Tjänsteskrivelse koncernbildning steg 2

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Lovric

1(10)

10/13/2021

Koncernbildning, steg 2 (Dnr KS2020/1673-6)
Sammanfattning
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”.
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi),
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla.
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent).
Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.
Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag.
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan
bolagen.
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag.
Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige:
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag
bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
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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4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs
närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.
5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse,
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.
6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.
7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

Juridisk bedömning
All kommunal verksamhet omfattas av reglerna i kommunallagen. När kommunen bildar ett
aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem, dels kommunallagen (2017:725, KL), dels
aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Dessa båda regelverk ska tillämpas parallellt. ABL gäller
för alla aktiebolag, inkluderat kommunala AB. KL gäller övergripande för all kommunal
verksamhet, även sådan som bedrivs i bolagsform.
Det finns därutöver även speciallagstiftning som ska beaktas i verksamheten, till exempel
ellagen och plan- och bygglagen. Vid varje enskild fråga behöver man ta del av
bestämmelserna i både ABL och KL samt annan tillämplig lagstiftning.
En förutsättning för att kommunen ska kunna lämna över verksamhet till aktiebolag är att
verksamheten är en kommunal angelägenhet. Kommunen kan bara bolagisera verksamhet
som faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Vad som ingår i den kommunala
kompetensen regleras i första hand i 2 kap KL, nämligen att kommuner får själva ha hand
om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller
deras medlemmar.
Det är inte möjligt att bedriva kommunala aktiebolag vars verksamhet ligger utanför den
kommunala kompetensen. Här är KL styrande över vad bolaget får bedriva för verksamhet
och går därmed före ABL:s bestämmelser.
Av 8 kap 8 § ABL framgår att styrelsen ska utses av bolagsstämman. Det anges vidare att det
i bolagsordningen får föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt.
Här gäller det att även ta del av det som anges i 10 kap 3 § KL. Av p. 3 i bestämmelsen
anges att det är kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter. Detta är en av
flera förutsättningar för att en kommunal angelägenhet ska få överlämnas till ett
kommunalt aktiebolag. I detta avseende går alltså KL före ABL.
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Viktiga bestämmelser vid bildande av aktiebolag finns bland annat i 10 kap KL och i 2 kap
ABL. Bestämmelser om bolagsstämman och bolagets ledning (7-8 kap ABL) är centrala för
hur ett aktiebolag styrs, men här gäller det att samtidigt ta del av bestämmelserna i 10 kap
KL om överlämnande av kommunal angelägenhet till bolag.
Exempel på andra lagar ett kommunalt aktiebolag måste förhålla sig till är Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling inom
försörjningssektorn (LUF). Bildande av en koncern är inte en åtgärd varigenom något
anskaffas till kommunen och omfattas därmed inte av det upphandlingsrättsliga regelverket.
Koncernbolagen kan köpa varor och tjänster av varandra utan att upphandla.
Koncernen bildas genom att Aktiebolaget Kongahälla (moderbolag) förvärvar aktierna i
Bokab, Kungälv Energi AB och Bagahus AB (dotterbolagen) från kommunen till ett bokfört
värde. Försäljning av aktierna till det bokförda värdet bedöms vara i enlighet med EU:s
statsstödsregler.
Bildande av ett koncernmoderbolag ställer krav på bland annat egen diarieföring,
dokumenthanteringsplan och dataskyddsombud. Däremot finns det inte krav på att
moderbolaget har egna anställda som ansvarar för dessa delar, befattningarna från
kommunen kan användas.
Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag.

Bakgrund
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Målet med utredningen
är att skapa ett beslutsunderlag med alla relevanta aspekter för en eventuell koncernbildning.
Ernst & Young (EY) upphandlades för att ta fram underlag som skulle ligga till grund för
förvaltningens arbete med budgetdirektivets uppdrag.
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi),
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla.
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent).
Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag.
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan
bolagen. I praktiken sker koncernbildningen genom att samtliga bolag överlåts från
kommunen till ett nybildat aktiebolag, alternativt till ett redan existerande vilande bolag som
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redan ägs av Kungälvs kommun. Ett koncernbolag ska, liksom övriga bolag och
myndigheters nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet och verka för
koncernnytta och en övergripande kommunnytta för ägaren och medborgarna.
Då det kommunala bostadsbolaget, Kungälvsbostäder, är organiserat i en stiftelse är det i
dagsläget inte är möjligt att behandla Kungälvsbostäder inom ramen för detta steg av
koncernbildningen. Stiftelsen och ett eventuellt omvandlande av denna till ett kommunalt
bolag hanteras i en separat process.
Baserat på förvaltningens utredning, för vilken Ernst & Youngs rapport låg som underlag,
fattade kommunfullmäktige följande beslut den 5 november 2020 (§ 153/2020):
1. Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.
2. AB Kongahälla blir moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag
från och med 2022-01-01.
3. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget ska ske i dialog med
kommunstyrelsens presidium.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förvaltningens styrande
dokument samt föreslå ekonomiska och organisatoriska förändringar.
Uppdraget ska ske i dialog med ekonomiberedningens presidium.
5. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
för att djupare belysa för- och nackdelar inför bildande av en koncern.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Stiftelsen
Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till
Kommunfullmäktige under 2022 med ett förslag om hur den bäst är
organiserad i framtiden. Uppdraget ska ske i dialog med
Ekonomiberedningens presidium.
Som ett led i arbetet enligt kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till
ekonomiberedningen och kommunstyrelsen gjorde förvaltningen en direktupphandling av
konsultation och stöd gällande frågeställningar, konsekvenser och skattemässig risk- och
konsekvensanalys avseende koncernbildning mellan Kungälvs kommun och dess bolag.
Direktupphandlingen tillföll Ernst & Young (EY), vilka även tagit fram den tidigare
rapporten som låg som underlag för förvaltningens förslag till beslut till
kommunfullmäktiges i november 2020.
EY:s tidigare rapport innefattade bland annat de ekonomiska överväganden och andra
frågeställningar som är viktiga att ta upp i samband med koncernbildningen. Inom ramen
för det nya uppdraget har den tidigare rapporten utvecklats och kompletterats, genom att i
den nya rapporten inkorporera relevanta delar. Tidigare rådgivning ligger som grund.
Inom ramen för ekonomiberedningens uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys har
Ernst & Young AB fått i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys av de skattemässiga
och redovisningsmässiga aspekterna av en koncernbildning. Övriga frågor inför
koncernbildandet, vilket framför allt innefattar andra legala överväganden såsom
styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt och upphandling omfattas alltså
inte av rapporten.
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Följande delar ingick i uppdraget om ny rapport:







Nulägesanalys
Risk- och konsekvensanalys – skatt, moms, administration och upphandling och hur
dessa frågor påverkar bolagens värdering
En stegplan för koncernbildandet – beskrivning vad de olika delmomenten
innehåller samt vad som krävs
Ekonomiska konsekvenser
Redovisning av för- och nackdelar med koncernbildning och frågeställningar att ta
hänsyn till
Hur man går tillväga rent praktiskt för genomförandet; bolagsbildning, avtal m.m.

Tidigare beslut, styrande dokument, finansiell info och möten med förvaltningen ligger som
underlag till EY:s nya rapport. Rapporten har efter färdigställande överlämnats för
behandling till ekonomiberedningen.
Förvaltningen har bistått i arbetet med att ta fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning
för blivande moderbolaget AB Kongahälla och reviderade ägardirektiv för Bokab och
Kungälv Energi. Även bolagspolicyn har fått föreslagna ändringar. Dessa är överlämnade till
ekonomiberedningen och kommunstyrelsen för behandling. Efter beslut i
kommunfullmäktige ska bolagsordningar och ägardirektiv antas av respektive bolagsstämma.
Vidare har förvaltningen tagit fram en omvärldsanalys av styrelsesammansättningar i andra
kommunala bolagskoncerner och juridisk översiktskarta. Dessa ligger som underlag och stöd
för ekonomiberedningens arbete med uppdragen från kommunfullmäktige.

Ekonomiberedningens uppdrag och förslag till beslut
Inom ramen för sitt uppdrag har ekonomiberedningen författat en beredningsskrivelse,
innefattandes förslag till beslut (§ 33/2021, 2021-09-22):
Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med
koncernbildningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att:
”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”
”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget ska ske i dialog med
kommunstyrelsens presidium.”
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”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
för att djupare belysa för- och nackdelar inför bildande av en koncern.”
Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.
Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.
Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
 Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns
Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade
förslag.
 Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
 Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med
beslutspunkterna 1 och 2.
 Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
 Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning
antecknas.
Förslaget till beslut till kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med
ekonomiberedningens förslag.
Verksamhetens bedömning
Behov av åtgärder, ärenden och beslut
Utöver arbetet med revidering och framtagande av styrande dokument, ägardirektiv,
bolagsordning och risk- och konsekvensanalys som ekonomiberedningen berett, är det ett
antal ytterligare delmoment och beslut som måste genomföras och beslutas för att det nya
moderbolaget ska vara på plats. På bolagsstämma ska ägardirektiven fastställas och
bolagsordning beslutas.
I enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige har endast kommunens helägda bolag
innefattats av koncernbildningen. Kommunstyrelsen kommer under 2022 att fortsätta
dialogen med Stiftelsen Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till
Kommunfullmäktige med ett förslag om hur den bäst är organiserad i framtiden. Detta
arbete ska ske i dialog med ekonomiberedningens presidium.
Ett nytt diarium ska skapas för moderbolaget inom kommunens ärendehanteringssystem
Public 360, mailadress och dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivbeteckning
måste tas fram. Vidare bör val av VD för moderbolaget göras och arkivansvarig och
dataskyddsombud för moderbolaget måste utses. Val av VD, arkivansvarig och
dataskyddsombud väljs av moderbolagets styrelse.
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Ett antal valärenden måste beredas och sedan beslutas av kommunfullmäktige avseende
styrelse, revisorer och ombud. Den nya styrelsen och AB Kongahälla som moderbolag måste
anmälas till Bolagsverket, vilket kan göras efter kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.
Överlåtelse av aktier
Omstruktureringen innebär att Kungälvs kommun överlåter samtliga sina innehav i
dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr
(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB).
För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta
värde. Ett aktieöverlåtelseavtal har förberetts och kommer att vara en del av beslutsunderlaget
som går från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.
Avkastningskrav
Ekonomiberedningen föreslår att avkastningskrav och utdelning från koncernen specificeras
i rambudgetarbetet. Ekonomiberedningen kommer därmed att i nästkommande
rambudgetarbete (Rambudget 2023-2026 med utblick) föreslå avkastningskrav och utdelning
för 2023 och framåt. Fram till dess föreslås nuvarande avkastningskrav kvarstå för Kungälv
Energi och BOKAB.
För Kungälv Energi gäller följande under 2021 och 2022 års verksamhet: Bolaget ska ha en
lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt kapital. Bolaget ska ha
en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 procent av Kungälv Energi och
Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under förutsättning att nyckeltalet för soliditet är
uppfyllt. Med resultat avses bolagets resultat efter finansiella poster enligt årsredovisningen.
Bolagets skatt ska räknas av från utdelningen innan utdelningsbeloppet räknas fram.
För BOKAB gäller följande för under 2021 och 2022 års verksamhet: Bolaget ska långsiktigt
kunna finansiera sina investeringar med egna medel. Bolaget ska kunna ge en årlig
grundutdelning på 25 procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna
en tilläggsutdelning. Då bolaget har ett starkt fluktuerande resultat beroende på färdigberedd
marktillgång och marknad, ska tilläggsutdelning bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse,
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska tas
fram och revideras årligen i samband med bokslut.
Utdelning från ett bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman
i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande bolaget har
kontroll över det utdelande bolaget (mer än 50 procent av rösterna) så kan den förväntade
utdelningen tas upp innan stämma i dotterbolaget. Detta benämns anteciperad utdelning
och görs i normalfallet i samband med bokslutet.
AB Kongahälla kan alltså antecipera utdelningar från dotterbolagen innan de har
delats ut. Dotterbolagens resultat kan då delas ut till kommunen under samma år.
Däremot kan kommunen själv inte antecipera utdelningen från AB
Kongahälla, utan den tas upp som intäkt under det år som utdelningen beslutas. Detta
innebär att den nya strukturen inte kommer att medföra någon fördröjning av distribution
av vinstmedel till kommunen från koncernbolagen jämfört med nuvarande struktur.
För att kunna antecipera utdelning från dotterbolagen 2021, bedömer förvaltningen att
tillträde till aktierna ska ske den 1 december. Styrelsen bör tillträda så att första styrelsemötet
kan hållas i mitten av november för att på mötet kalla till extra bolagsstämma i slutet av
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november där aktieköpet godkänns. Under december 2021 bör ytterligare styrelsemöten och
bolagsstämmor att äga rum för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om
koncernbildning.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet avseende koncernbildning och till den tillhörande styrande dokument berör
kommunstyrelsens andra resultatmål om att kommunens verksamheters kvalité och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner. Ett bildande av ett
koncernbolag ger förutsättningar för att kunna åstadkomma bättre samordning och
stordriftsfördelar, vilket i sin tur kan ge effektivitetsvinster.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Koncernbolagen ska i enlighet med kommunens övergripande mål för Agenda 2030 verka för
långsiktigt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. Koncernbolagen ska agera som
föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt, nationellt och globalt.
Mål nummer 8 i Agenda 2030 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Likaså nämner mål nummer 11 vikten att möta den snabba och stora inflyttningen till städer,
och kommuner i Kungälvs fall, ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ett bildande av ett koncernbolag innebär att bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv
revideras, men även upprättas. Vid revidering av redan befintliga dokument har endast
ändringar som är kopplade till koncernbildningen gjorts. Övriga gällande styrdokument
påverkas inte av koncernbildningen.
Förvaltningen har gått igenom kommunens samtliga styrande dokument för att säkerställa
att det inte finns konflikter mellan dokument utifrån koncernbildningen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Likaså som att detta ärende berör kommunstyrelsens andra resultatmål om att kommunens
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner, berör det medborgarnyttan. Ett eventuellt bildande av ett koncernbolag ger
förutsättningar för att kunna åstadkomma bättre samordning och stordriftsfördelar, vilket i
sin tur kan ge effektivitetsvinster. Detta innebär ett effektiviserat användande av
kommuninvånarnas skattepengar.
Ekonomisk bedömning
Koncernbildningen genomförs genom att kommunen överlåter samtliga sina aktieinnehav i
dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr
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(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälv Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB).
För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta
värde.
Betalning sker mot revers (skuldebrev), vilket innebär att efter överlåtelsen kommer
kommunen att ha en fordran på AB Kongahälla om 31 mkr. Reversen kan antingen ligga
kvar som ett lån från kommunen alternativt kvittas genom att omvandlas till ett
aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott ökar kommunens bokförda värde på aktierna i AB
Kongahälla och ökar samtidigt det egna kapitalet i AB Kongahälla. Detta innebär också att
inga räntebetalningar hänförliga till koncernbildningen behöver gå från AB Kongahälla till
kommunen. Även ränteavdragsreglerna inom koncernen talar för att den revers som lämnas
av kommunen i samband med bildandet omvandlas till ett aktieägartillskott. Förvaltningen
föreslår därför att kommunen beslutar att omvandla fordran till ett aktieägartillskott.
Förslag till kommunfullmäktige
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag
bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs
närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.
5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse,
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.
6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna.
7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.
8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Erik Lindskog
administrativ chef
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Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673-5)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med
koncernbildningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att:
”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”
”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med
kommunstyrelsens presidium.”
”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
för att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern.”
Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.
Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.
Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.
ADRESS

EKONOMIBEREDNINGEN

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 kommunfullmäktige
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns
Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade
förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med
beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning
antecknas.

Jonas Andersson (S)
ordförande
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Koncernbildning (KS2020/1673) – juridik och ekonomi
”Juridisk översiktskarta”
Ekonomiberedningen har inom ramen för arbetet med koncernbildningen efterfrågat en ”juridisk
översiktskarta”. Detta har förvaltningen uppfattat som ett önskemål om en översiktlig
beskrivning av aktiebolagsrätten i förhållande till kommunalrätten. Beskrivningen nedan är
generell och får ses som en övergripande orientering av regelverken, i förenklat uttryck.
När kommunen bildar ett aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem, dels kommunallagen
(2017:725, KL), dels aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Dessa båda regelverk ska tillämpas
parallellt. ABL gäller för alla aktiebolag, inkluderat kommunala AB. KL gäller övergripande för all
kommunal verksamhet, även sådan som bedrivs i bolagsform.
Det finns därutöver även speciallagstiftning som ska beaktas i verksamheten, tex. ellagen och
plan- och bygglagen. Vid varje enskild fråga behöver man ta del av bestämmelserna i både ABL
och KL samt annan tillämplig lagstiftning.
Viktiga bestämmelser vid bildande av aktiebolag finns bland annat i 10 kap KL och i 2 kap ABL.
Bestämmelser om bolagsstämman och bolagets ledning (7-8 kap ABL) är centrala för hur ett
aktiebolag styrs, men här gäller det att samtidigt ta del av bestämmelserna i 10 kap KL om
överlämnande av kommunal angelägenhet till bolag.
Det finns bestämmelser i KL som ”tar över och går före” ABL:s bestämmelser. Enklast är att
åskådliggöra detta med några exempel vid tillämpningen av ABL och KL vid bildande av
kommunala aktiebolag.
Kommunala kompetensen – KL är styrande
En förutsättning för att kommunen ska kunna lämna över verksamhet till aktiebolag är att
verksamheten är en kommunal angelägenhet. Kommunen kan bara bolagisera verksamhet som
faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Vad som ingår i den kommunala
kompetensen regleras i första hand i 2 kap KL, nämligen att kommuner får själva ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras
medlemmar.
Det är inte möjligt att bedriva kommunala aktiebolag vars verksamhet ligger utanför den
kommunala kompetensen. Här är KL styrande över vad bolaget får bedriva för verksamheten
och går därmed före ABL:s bestämmelser.
Val av styrelse – KL:s bestämmelser tar över ABL
Av 8 kap 8 § ABL framgår att styrelsen ska utses av bolagsstämman. Det anges vidare att det i
bolagsordningen får föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. Här
gäller det att även ta del av det som anges i 10 kap 3 § KL. Av p. 3 i bestämmelsen anges att det
är kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter. Detta är en av flera
förutsättningar för att en kommunal angelägenhet ska få överlämnas till ett kommunalt
aktiebolag. I detta avseende går alltså KL före ABL.
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Övriga förutsättningar enligt 10 kap KL går före ABL
Bestämmelserna i 10 kap 3§ KL är styrande och tar över eventuell reglering i ABL. Det som
anges i bestämmelsen är krav som ställs för att kunna bedriva kommunal verksamhet i
aktiebolagsform. Fullmäktige ska enligt bestämmelsen
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör
ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till
privata utförare.
Om inte samtliga dessa krav är uppfyllda får verksamheten inte bedrivas av bolagsform. KL är
således styrande och har företräde framför ABL.
Bolagsstämmans funktion (7 kap ABL) och kommunfullmäktiges roll (10 kap KL)
Bolagstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägaren sin
beslutandanderätt enligt 7 kap ABL. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid
bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.
För helägda kommunala aktiebolag är det kommunen som direkt eller indirekt äger samtliga
aktier. Fullmäktige kan inte närvara personligen utan ombud behöver utses. Ett ombud, utsedd av
kommunfullmäktige eller av moderbolaget såsom ägare, kan inte agera på eget bevåg utan styrs av
generella ägardirektiv från ägaren eller av specifika ägardirektiv i ett enskilt ärende. Alla ärenden
på stämman som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt måste underställa
kommunfullmäktige enligt 10 kap KL.
Beslut på stämman är således styrd av ägardirektiv och ställningstagande från fullmäktige inför
viktigare beslut. I detta avseende är kommunfullmäktige styrande över stämmans kompetens; KL
går före ABL.
Mats Mikulić
kommunjurist
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”Finansiell översiktskarta”
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2020 ska AB Kongahälla bli moderbolag för
kommunens hel- och delägda bolag från och med 2022-01-01. Om bolagen ska ha
koncernbidragsrätt redan under 2022 måste tillträde till aktierna ha skett senast den 31 december
2021. Någon registrering hos Bolagsverket krävs inte för överlåtelsen, däremot för styrelse och så
vidare men det har ingen betydelse för beskattningen. Bokslutet måste avse hela året, men å andra
sidan är det sannolikt inga transaktioner i bolaget innan omstruktureringen sker.
Ur ett ekonomiskt perspektiv medför koncernbildningen en större möjlighet till skattemässig
resultatutjämning mellan bolagen och annat finansiellt samarbete mellan koncernbolagen.
I praktiken sker koncernbildningen genom att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och BOKAB
överlåts från Kommunen till AB Kongahälla. Överlåtelsen görs till bokfört värde på aktierna.
Skulden som uppkommer för AB Kongahälla till Kommunen kan lösas genom omvandling till
aktieägartillskott. Några direkta skattemässiga effekter uppkommer inte med anledning av
koncernbildningen (se dock i rapporten om skattemässiga underskott).
Bolagen förslås överlåtas till bokfört värde. Inkomstskattemässigt är aktierna skattefria tillgångar,
varför de bokförda värdena på aktierna inte får någon skattemässig effekt. Bokföringsmässigt kan
nackdelen sägas vara att moderbolagets redovisade värden på dotterbolagen inte motsvarar
marknadsvärdena på dotterbolagen, det vill säga att eventuellt dolda övervärden på aktierna i
dotterbolagen inte kommer att framgå av redovisningen i moderbolaget, vilket även var fallet när
kommunen ägde aktierna. Det är vanligt förekommande att överlåtelse sker till bokfört värde vid
koncernombildningar – dels för att inte behöva ta in externa marknadsvärderingar – dels för att
eventuella övervärden fortsatt finns kvar inom kommunkoncernen då försäljningen sker internt.
Dessutom innebär ett lågt bokfört värde på aktierna i moderbolaget en lägre risk för framtida
nedskrivningsbehov om det skulle ske en negativ värdeutveckling. Koncernredovisningen
påverkas inte oavsett till vilket värde aktierna överlåts till då dessa elimineras i koncernen.
Enligt uppgifterna i EY:s rapport kommer moderbolagets balansräkning att bestå av ”Aktier i
dotterbolag” om 31 mkr och ”Eget kapital” om motsvarande belopp eftersom avsikten är att
kommunen lämnar den uppkomna fordran från försäljningen till moderbolaget såsom
aktieägartillskott. Resultaträkningen förväntas framförallt bestå av utdelningar och/eller
koncernbidrag från dotterbolagen och eventuellt ”management fee” för utförda tjänster m.m.
Koncernbidrag är en bokslutsdisposition som innebär en möjlighet till en – enligt
skattelagstiftningen tillåten och åsyftad – skattemässig resultatutjämning mellan bolag som ingår i
samma koncern. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren
och syftar till att inte missgynna en organisation som bedrivs i flera bolag i stället för i ett bolag.
Enligt ränteavdragsbegränsningsreglerna får ett företag inte dra av mer än 30 % av det
skattemässiga resultatet ökat med avskrivningar och finansiella kostnader. Det finns också en
förenklingsregel som innebär att en koncern alltid får dra av 5 000 000 kr i negativt räntenetto.
Vid en koncernbildning kommer alla bolag att få dela på beräkningen gemensamt vilket gör att
huvudregeln kommer att behöva tillämpas. Vid en översiktlig granskning av ränteavdragen i
bolagen kan konstateras att Kungälv Energi AB med dotterbolag får avdrag för samtliga räntor
med god marginal. Det kan finnas risk för att BOKAB inte får avdrag för samtliga räntor men
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det negativa räntenettot i det bolaget är begränsat. Koncernbildningen torde sammanfattningsvis
inte leda till att några väsentliga räntebelopp blir ej avdragsgilla.
Bokföringsmässiga effekter
Omstruktureringen innebär att Kommunen överlåter samtliga sina innehav i dotterbolagen till
AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr (fördelat med 2 mkr på
BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB). För att det inte ska uppstå
en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta värde.
Skattekonsekvenser
Eventuell bokförd vinst som uppstår vid överlåtelsen till AB Kongahälla blir inte föremål för
beskattning eftersom Kommunen inte betalar inkomstskatt. En eventuell bokförd förlust är inte
heller skattemässigt avdragsgill hos Kommunen.
Om det för inkomståret 2020 kommer att deklareras skattemässiga underskott för något av
dotterbolagen gäller följande:
När ägandet av ett underskottsföretag ändras uppstår begränsningar i möjligheten att utnyttja
underskotten i form av en belopps- och en underskottsspärr. Beloppsspärren innebär att
underskott som överstiger 200 % av köpeskillingen (beräknad på särskilt sätt) förloras.
Koncernbidragsspärren innebär att det under de nästkommande fem åren efter ägarförändringen
inte är möjligt att kvitta inrullade underskott mot mottagna koncernbidrag från bolag gentemot
vilka spärren föreligger.
Enligt uppgift från Kommunen är det endast Bagahus AB av koncernbolagen som kommer att
deklarera skattemässigt underskott för beskattningsåret 2020. Underskottet förväntas uppgå till ca
672 tkr. Bokfört värde på aktierna i Bagahus AB är 4 mkr. Bagahus AB har såvitt framgår inte
tagit emot några kapitaltillskott under 2019-2021. Under förutsättning att Bagahus AB överlåts till
bokfört värde, dvs. 4 mkr, kommer underskottet inte att påverkas.
Däremot kan detta underskott bara utnyttjas mot bolagets egna vinster till och med 2026 på
grund av den så kallade koncernbidragsspärren. Även möjligheten att delta i omstruktureringar
och rätten till ränteavdrag kan påverkas så länge underskottet eller spärren finns kvar. Vi
rekommenderar konsekvenserna av detta utreds närmare om det blir aktuellt att starta
verksamhet i Bagahus AB.

Löpande inkomstskattemässiga konsekvenser av koncernbildningen
Resultatmässiga konsekvenser
Efter att koncernbildningen genomförts kommer det som ovan nämnt finnas möjlighet till
resultatutjämning mellan AB Kongahälla och dotterbolagen. Ur en ekonomisk/skattemässig
synvinkel är detta ett av de främsta skälen till att genomföra koncernbildningen.
Resultatutjämning sker genom att dotterbolagen kan ge koncernbidrag till varandra och till AB
Kongahälla (se dock avsnitt 3.3 om eventuell koncernbidragsspärr). Vidare har AB Kongahälla
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möjlighet att ge koncernbidrag till dotterbolagen. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren
och skattepliktigt för mottagaren.
Resultatutjämningen gör det framförallt möjligt att samla koncernens ekonomiska resurser i AB
Kongahälla för att sedan kunna fördelas till den verksamhet inom koncernen som behöver stöd,
särskilt genom att överskott i ett bolag nyttjas mot underskott i ett annat bolag.
Ränteavdrag
Från och med ingången av 2019 finns en generell ränteavdragsbegränsning innebärandes att ett
företag inte får göra avdrag för ett negativt räntenetto som överstiger 30 % av bolagets
skattemässiga EBITDA (”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”). Ett
skattemässigt EBITDA utgörs således av företagets skattemässiga resultat före skatt, räntor,
värdeminskningsavdrag och avskrivningar.
Enligt den nya strukturen kommer dotterbolagen att ingå i en koncern. Detta innebär att
förenklingsregeln om 5 000 000 kr gäller för samtliga dotterbolag beräknat gemensamt. Om fullt
avdrag inte erhålls genom förenklingsregeln kan fullt avdrag dock erhållas genom att EBITDAregeln i stället tillämpas och/eller att negativa räntenetton överförs till bolag med positiva
räntenetton. Hanteringen av räntenettona kommer att vara en del av den årliga
skattekonsolideringen.
Det kan tilläggas att räntekostnader i AB Kongahälla riskerar att inte bli skattemässigt avdragsgilla
eftersom moderbolaget sannolikt kommer att ha ett lågt skattemässigt EBITDA, under
förutsättningen att intäkterna framför allt kommer att bestå av skattefria utdelningar från
dotterbolagen.

Utdelningar
Vinstmedel som uppkommer i dotterbolagen kan delas ut till AB Kongahälla under förutsättning
att det finns tillräckligt med fria medel i dotterbolagen enligt aktiebolagsrättsliga regler.
Under förutsättningar att bolagen förblir onoterade och fortsätter att bedriva den verksamhet
som de gör i dag bör utdelningarna från dotterbolagen till AB Kongahälla vara skattefria för AB
Kongahälla enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Utdelningarna är inte skattemässigt
avdragsgilla för dotterbolagen.
Utdelning från AB Kongahälla till Kommunen är inte föremål för beskattning hos kommunen
och inte heller avdragsgill för AB Kongahälla. Genom den nya strukturen kommer Kommunen
inte att få utdelning direkt från dotterbolagen, utan utdelningar behöver gå via AB Kongahälla.
Grundplanen är att sätta samma avkastningskrav på moderbolaget som vi idag har på Kungälv
Energi, alltså 4% av totalt kapital. Plus krav på 30% av vinsten (minus skatt) i utdelning. I
enlighet med nu gällande ägardirektiv för Kungälv Energi. Det har inte ingått i EY:s rapport, men
avkastningskraven kommer att sättas på dotterbolagsnivå, vilka inte kommer påverkas av
koncernbildningen. Moderbolaget har ingen egen verksamhet som kan förväntas generera
överskott utan möjligheten till utdelning från moderbolaget till kommunen kommer fortsatt vara
beroende av dotterbolagens framtida resultat och möjlighet att lämna koncernbidrag eller
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utdelning till moderbolaget. Möjligheterna till avkastningskrav på dotterbolagen kommer med
andra ord inte förändras på grund av koncernbildningen, dvs att överlåta aktierna från
kommunen till moderbolaget kommer inte påverka dotterbolagens verksamhet.

Övrigt
Tillkomsten av ett aktivt moderbolag kan komma att innebära ökade administrationskostnader.
Ur ett redovisningsperspektiv tillkommer en gemensam koncernredovisning som ska upprättas av
moderbolaget, utöver den årsredovisning som varje bolag ska lämna.

Ernst&Young

Markus Thaler
Associate Partner, Tax
E-mail: markus.thaler@se.ey.com

Olle Waller
Assistant Tax Manager
E-mail: olle.waller@se.ey.com
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-09-22
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§ 33/2021

Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med
koncernbildningen.
Kommunfullmäktige har beslutat att:
”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”
”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med
kommunstyrelsens presidium.”
”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
för att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern.”
Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.
Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.
Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, Kungälv
Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i
enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas.

EKONOMIBEREDNINGEN

Justeras sign
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Förslag till kommunfullmäktige
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns
Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade
förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB
Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med
beslutspunkterna 1 och 2.
4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning
antecknas.
__________

EKONOMIBEREDNINGEN

Justeras sign
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun (”Kommunen”) har förordnat att Kommunens
helägda dotterbolag – AB Kongahälla, Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns
Kommunala Exploateringsaktiebolag – (”koncernbolagen”) från och med 2022-01-01 ska
organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning och att
AB Kongahälla blir moderbolag i den nya koncernen (Dnr KS2020/1673).
Vidare har ekonomiberedningen i Kommunen getts i uppdrag att utarbeta förslag till
ägardirektiv och ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande
ägardirektiv och bolagsordning för koncernbolagen. Ekonomiberedningen har också
getts i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys för att djupare belysa för- och
nackdelar inför bildandet av en koncern.
Avslutningsvis har kommunstyrelsen getts i uppdrag att se över förvaltningens styrande
dokument samt föreslå ekonomiska och organisatoriska förändringar.
1.2

Om denna rapport

Inom ramen för ekonomiberedningens uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
har Ernst & Young AB (”EY” eller “vi”) fått i uppdrag att göra en risk- och
konsekvensanalys av de skattemässiga och redovisningsmässiga aspekterna av en
koncernbildning. Övriga frågor inför koncernbildandet, vilket framförallt innefattar andra
legala överväganden såsom styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt,
upphandling och statsstöd, omfattas alltså inte av denna utredning. Denna rapport är
med andra ord avgränsad till de ekonomiska aspekterna i enlighet med ovan.
I enlighet med kommunfullmäktiges förordnande omfattar denna rapport Kommunens
helägda dotterbolag. Frågan om införsäljning av delägda bolag (i första hand Renova AB
och Förbo AB) får därför övervägas i nästa skede. Detsamma gäller ”bolagisering” av
andra kommunala verksamheter såsom Marstrandsfärjan.
Denna rapport syftar till att utgöra beslutsunderlag inför en koncernbildning. De slutliga
besluten kommer att fattas av kommunfullmäktige. Detta gäller särskilt specifika
överväganden i samband med genomförandet, som till exempel bolagsordning för
moderbolaget, styrdokument för ledningen, med mera. Inom ramen för
kommunfullmäktiges uppdrag ingick även att utreda huruvida Stiftelsen
Kungälvsbostäder (”Stiftelsen”) kan ingå i en koncernbildning eller inte, och vad som
krävs för att få till stånd en koncernbildning där Stiftelsens tillgångar ingår.
Kommunfullmäktige beslutade att Stiftelsen inte skulle ingå i koncernbildningen i detta
skede.
Till grund för vår rapport har vi tagit del av följande underlag samt deltagit på följande
möten:
•

Tjänsteskrivelse 2020-10-15 – ”Koncernutredning (Dnr KS2019/000-00)”

•

Dokument 2020-10-15 – ”Koncernutredning”

Kungälvs kommun – Koncernbildning
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•

Sammanträdesprotokoll 2020-10-21, §305/2020 – ”Koncernutredning (Dnr
KS2020/1673)

•

Sammanträdesprotokoll 2020-11-05, §153/2020 – ”Koncernutredning (Dnr
KS2020/1673)

•

Sammanställning över bokförda värden i koncernbolagen per 2020-12-31 –
”1321-Aktier och andelar i kommunens koncernföretag”

•

Möten
med
Haleh
Lindqvist
(kommundirektör),
(utredningssekreterare) och Mats Mikulic (kommunjurist)

•

Möte med nyckelpersoner i koncernbolagen 2021-04-20

•

Möte med ekonomiberedningen 2021-04-28

•

Möte med ekonomiberedningen 2021-05-26

Karolina

Tolic

Denna rapport riktar sig enbart till Uppdragsgivaren och är inte avsedd att användas för
annat ändamål. Andra parter kan inte förlita sig på innehållet i denna rapport utan
hänvisas till att inhämta egen rådgivning. EY är inte ansvariga för konsekvenser av
användandet av EY:s rapport i strid med ovanstående villkor.
Rapporten grundar sig på skriftlig och muntlig information. Vi har inte granskat om
underliggande information är korrekt. EY:s ansvar är således begränsat till att redogöra
för överväganden som framgår av erhållen information beaktat uppdragets omfattning
och karaktär.
De kommentarer som lämnas i denna rapport är baserade på angivna förutsättningar,
nu gällande lagstiftning samt aktuell praxis. För det fall gällande rätt ändras eller
förutsättningarna är felaktiga kan detta innebära att de kommentarer som lämnas inte
längre gäller.
1.3

Sammanfattning

Genom koncernbildningen ändras Kommunens nuvarande ägande av koncernbolagen
på så sätt att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och BOKAB i stället ägs indirekt av
Kommunen genom ett moderbolag, AB Kongahälla.
Ur ett ekonomiskt perspektiv medför koncernbildningen en större möjlighet till
skattemässig resultatutjämning mellan bolagen och annat finansiellt samarbete mellan
koncernbolagen. Tillkomsten av ett aktivt moderbolag till dotterbolagen kan dock komma
att innebära ökade administrationskostnader.
I praktiken sker koncernbildningen genom att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och
BOKAB överlåts från Kommunen till AB Kongahälla. Överlåtelsen görs till bokfört värde
på aktierna. Skulden som uppkommer för AB Kongahälla till Kommunen kan lösas
genom omvandling till aktieägartillskott. Några direkta skattemässiga effekter
uppkommer inte med anledning av koncernbildningen (se dock i rapporten om
skattemässiga underskott).
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2

Nuvarande ägarstruktur

Kommunen äger i dag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (”Kungälv Energi AB”),
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (”BOKAB”), Bagahus AB och AB
Kongahälla (gemensamt ”koncernbolagen”). De två sistnämnda bolagen är vilande.
Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi AB. Se strukturbild nedan.

Kommunens ägande är sålunda inte strukturerat i en bolagsrättslig koncern. Detta får
konsekvenser för Koncernens skattemässiga situation.
Ur ett inkomstskattemässigt perspektiv är den tydligaste nackdelen med nuvarande
struktur avsaknaden av s.k. koncernbidragsrätt mellan koncernbolagen (med undantag
för mellan Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB).
Koncernbidrag är en bokslutsdisposition som innebär en möjlighet till en – enligt
skattelagstiftningen tillåten och åsyftad – skattemässig resultatutjämning mellan bolag
som ingår i samma koncern. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och
skattepliktigt för mottagaren och syftar till att inte missgynna en organisation som bedrivs
i flera bolag i stället för i ett bolag.
För att ett koncernbidrag ska kunna lämnas mellan moderbolag och dotterbolag samt
mellan koncernbolagen krävs bl.a. att moderföretaget är en viss typ av juridisk person
och att moderföretaget äger mer än 90 % av andelarna i t.ex. ett svenskt aktiebolag. En
kommun kan inte vara moderföretag vid tillämpning av koncernbidragsreglerna. Det är
mot denna bakgrund som det inte finns koncernbidragsrätt mellan koncernbolagen, med
undantag för mellan Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB.
En skattefördel med nuvarande struktur har att göra med de generella
ränteavdragsbegränsningsreglerna. Enligt dessa får ett företag inte dra av mer än 30 %
av det skattemässiga resultatet ökat med avskrivningar och finansiella kostnader. Det
Kungälvs kommun – Koncernbildning
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finns också en förenklingsregel som innebär att en koncern alltid får dra av 5 000 000 kr
i negativt räntenetto.
Vid en koncernbildning kommer alla bolag att få dela på beräkningen gemensamt vilket
gör att huvudregeln kommer att behöva tillämpas. Vid en översiktlig granskning av
ränteavdragen i bolagen kan konstateras att Kungälv Energi AB med dotterbolag får
avdrag för samtliga räntor med god marginal. Det kan finnas risk för att BOKAB inte får
avdrag för samtliga räntor men det negativa räntenettot i det bolaget är begränsat.
Koncernbildningen torde sammanfattningsvis inte leda till att några väsentliga
räntebelopp blir ej avdragsgilla.
I nuvarande struktur kan vinstmedel i koncernbolagen delas ut direkt till Kommunen.

3

Koncernbildning

3.1

Tilltänkt genomförande för koncernbildning samt ägarstruktur

Koncernbildningen föreslås genomföras genom att Kommunen överlåter Bagahus AB,
Kungälv Energi AB och BOKAB (vidare ”dotterbolagen”) till AB Kongahälla. Överlåtelsen
görs till dotterbolagens bokförda värden och betalning sker mot revers (skuldebrev).
Reversen kan antingen ligga kvar som ett lån från Kommunen, alternativt kvittas genom
att omvandlas till ett aktieägartillskott. Dotterbolagen kan också komma att bilda/förvärva
ytterligare bolag framgent. Se koncernbild nedan.
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3.2

Bokföringsmässiga effekter i samband med koncernbildningen

Omstruktureringen innebär att Kommunen överlåter samtliga sina innehav i
dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr
(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus
AB). För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas
till detta värde.
Efter överlåtelsen kommer Kommunen att ha en fordran på AB Kongahälla om 31 mkr.
Ett alternativ till att låta fordran på AB Kongahälla ligga kvar är att Kommunen omvandlar
fordran till ett aktieägartillskott. Detta ökar Kommunens bokförda värde på aktierna i AB
Kongahälla och ökar samtidigt det egna kapitalet i AB Kongahälla. Detta innebär också
att inga räntebetalningar hänförliga till koncernbildningen behöver gå från AB Kongahälla
till Kommunen.
3.3

Skattekonsekvenser i samband med koncernbildningen

Eventuell bokförd vinst som uppstår vid överlåtelsen till AB Kongahälla blir inte föremål
för beskattning eftersom Kommunen inte betalar inkomstskatt. En eventuell bokförd
förlust är inte heller skattemässigt avdragsgill hos Kommunen.
Om det för inkomståret 2020 kommer att deklareras skattemässiga underskott för något
av dotterbolagen gäller följande.
När ägandet av ett underskottsföretag ändras uppstår begränsningar i möjligheten att
utnyttja underskotten i form av en belopps- och en underskottsspärr. Beloppsspärren
innebär att underskott som överstiger 200 % av köpeskillingen (beräknad på särskilt sätt)
förloras. Koncernbidragsspärren innebär att det under de nästkommande fem åren efter
ägarförändringen inte är möjligt att kvitta inrullade underskott mot mottagna
koncernbidrag från bolag gentemot vilka spärren föreligger.
Enligt uppgift från Kommunen är det endast Bagahus AB av koncernbolagen som
kommer att deklarera skattemässigt underskott för beskattningsåret 2020. Underskottet
förväntas uppgå till ca 672 tkr. Bokfört värde på aktierna i Bagahus AB är 4 mkr. Bagahus
AB har såvitt framgår inte tagit emot några kapitaltillskott under 2019-2021. Under
förutsättning att Bagahus AB överlåts till bokfört värde, dvs. 4 mkr, kommer underskottet
inte att påverkas.
Däremot kan detta underskott bara utnyttjas mot bolagets egna vinster till och med 2026
på grund av den så kallade koncernbidragsspärren. Även möjligheten att delta i
omstruktureringar och rätten till ränteavdrag kan påverkas så länge underskottet eller
spärren finns kvar. Vi rekommenderar konsekvenserna av detta utreds närmare om det
blir aktuellt att starta verksamhet i Bagahus AB.

Kungälvs kommun – Koncernbildning
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3.4

Löpande inkomstskattemässiga konsekvenser av koncernbildningen

3.4.1

Resultatutjämning

Efter att koncernbildningen genomförts kommer det som ovan nämnt finnas möjlighet till
resultatutjämning
mellan
AB
Kongahälla
och
dotterbolagen.
Ur
en
ekonomisk/skattemässig synvinkel är detta ett av de främsta skälen till att genomföra
koncernbildningen. Resultatutjämning sker genom att dotterbolagen kan ge
koncernbidrag till varandra och till AB Kongahälla (se dock avsnitt 3.3 om eventuell
koncernbidragsspärr). Vidare har AB Kongahälla möjlighet att ge koncernbidrag till
dotterbolagen. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för
mottagaren.
Resultatutjämningen gör det framförallt möjligt att samla koncernens ekonomiska
resurser i AB Kongahälla för att sedan kunna fördelas till den verksamhet inom
koncernen som behöver stöd, särskilt genom att överskott i ett bolag nyttjas mot
underskott i ett annat bolag.
Det ska dock noteras att särskilda regler gäller för kommunala bostadsbolag. I dagsläget
äger Kommunen inget kommunalt bostadsbolag utan bostadsbeståndet besörjs genom
Stiftelsen, som är en självständig juridisk person. Om ett kommunalt bostadsaktiebolag
bildas aktualiseras lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som bland
annat begränsar värdeöverföringar från denna typ av bolag. Frågan bör utredas mera i
detalj om och när en sådan bolagsbildning blir aktuell.
3.4.2

Ränteavdrag

Från och med ingången av 2019 finns en generell ränteavdragsbegränsning
innebärandes att ett företag inte får göra avdrag för ett negativt räntenetto som överstiger
30 % av bolagets skattemässiga EBITDA (”Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization”). Ett skattemässigt EBITDA utgörs således av företagets
skattemässiga resultat före skatt, räntor, värdeminskningsavdrag och avskrivningar.
För bolag som ingår i en intressegemenskap där sammanlagt negativt räntenetto
understiger 5 000 000 kr kan en förenklingsregel tillämpas där avdrag medges för hela
det negativa räntenettot. Inom en intressegemenskap är det också möjligt att överföra
negativt räntenetto till ett bolag med positivt räntenetto och på så vis jämna ut
avdragsrätten mellan bolagen.
Enligt den nya strukturen kommer dotterbolagen att ingå i en koncern. Detta innebär att
förenklingsregeln om 5 000 000 kr gäller för samtliga dotterbolag beräknat gemensamt.
Om fullt avdrag inte erhålls genom förenklingsregeln kan fullt avdrag dock erhållas
genom att EBITDA-regeln i stället tillämpas och/eller att negativa räntenetton överförs till
bolag med positiva räntenetton. Hanteringen av räntenettona kommer att vara en del av
den årliga skattekonsolideringen.
Det kan tilläggas att räntekostnader i AB Kongahälla riskerar att inte bli skattemässigt
avdragsgilla eftersom moderbolaget sannolikt kommer att ha ett lågt skattemässigt
EBITDA (vi förutsätter att intäkterna framförallt kommer att bestå av skattefria utdelningar
från dotterbolagen, se nedan).
Kungälvs kommun – Koncernbildning
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Vidare finns en riktad ränteavdragsregel som gäller skulder som avser koncerninterna
förvärv av aktier, vilken innebär att räntan endast får dras av om förvärvet är väsentligen
affärsmässigt motiverat. Sammantaget är vår bedömning att något ränteavdrag i AB
Kongahälla inte torde kunna påräknas.
Ränteavdragsreglerna talar därför för att, som ovan nämnts, den revers som lämnas av
Kommunen i samband med bildandet omvandlas till ett aktieägartillskott.
3.4.3

Utdelningar

Vinstmedel som uppkommer i dotterbolagen kan delas ut till AB Kongahälla under
förutsättning att det finns tillräckligt med fria medel i dotterbolagen enligt
aktiebolagsrättsliga regler.
Under förutsättningar att bolagen förblir onoterade och fortsätter att bedriva den
verksamhet som de gör i dag bör utdelningarna från dotterbolagen till AB Kongahälla
vara skattefria för AB Kongahälla enligt reglerna om näringsbetingade andelar.
Utdelningarna är inte skattemässigt avdragsgilla för dotterbolagen.
Utdelning från AB Kongahälla till Kommunen är inte föremål för beskattning hos
kommunen och inte heller avdragsgill för AB Kongahälla.
Genom den nya strukturen kommer Kommunen inte att få utdelning direkt från
dotterbolagen, utan utdelningar behöver gå via AB Kongahälla.
Utdelning från ett bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman
i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande företaget har
kontroll över det utdelande bolaget (mer än 50 % av rösterna) så kan moderföretaget ta
upp den förväntade utdelningen innan stämman i dotterföretaget har hållits. Detta
benämns anteciperad utdelning. Detta görs i normalfallet i samband med bokslutet.
AB Kongahälla kan således antecipera utdelningar från dotterbolagen innan de har
delats ut till AB Kongahälla. Dotterbolagens resultat kan då delas ut av AB Kongahälla
till Kommunen under samma år som AB Kongahälla erhåller utdelningarna från
dotterbolagen. Däremot kan Kommunen själv inte antecipera utdelningen från AB
Kongahälla, utan den tas upp som intäkt under det år som utdelningen beslutas. Detta
innebär att den nya strukturen inte bör medföra någon avsevärd fördröjning av
distribution av vinstmedel till Kommunen från koncernbolagen jämfört med nuvarande
struktur.
3.4.4

Övrigt

Tillkomsten av ett aktivt
administrationskostnader.

moderbolag

kan

komma

att

innebära

ökade

Ur ett redovisningsperspektiv tillkommer en gemensam koncernredovisning som ska
upprättas av moderbolaget, utöver den årsredovisning som varje bolag ska lämna.
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3.5

Statsstöd

Omstruktureringen innebär att AB Kongahälla får köpa dotterbolagen för bokfört värde,
vilket torde understiga marknadsvärdet. Dessutom innebär det föreslagna förfarandet att
fordran på köpeskillingen om 31 mkr omvandlas till ett aktieägartillskott.
Reglerna om statsstöd innebär att bl.a. kommuner som utgångspunkt inte får lämna stöd
till företag. Undantag förutsätter att ett undantag är tillämpligt. Det innebär att fråga
uppkommer om omstruktureringen kan anses utgöra ett statsstöd.
Ett av kriterierna för statsstöd är det om marknadsekonomisk aktör, se bl.a.
Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2016/C 262/01 s. 19 ff. För att fastställa
om ett offentligt organs investeringar utgör statligt stöd är det nödvändigt att utvärdera
om, under liknande förhållanden, en privat investerare av jämförbar storlek som bedriver
verksamhet under normala förhållanden i en marknadsekonomi skulle ha drivits till att
göra den aktuella investeringen. För efterskänkande av skulder finns kriteriet om en
privat fordringsägare som tar sikte på omförhandlingar av skulder.
Vid bedömningen av marknadsmässigheten kan vi konstatera att den planerade
omstruktureringen är av sådant slag som enligt vår erfarenhet är mycket vanlig bland
privata företag och investerare. Detta gäller såväl transaktioner där aktier överlåts till
bokfört värde inom en intressegemenskap som att skulder omvandlas till
aktieägartillskott. Vad särskilt gäller tillskottet innebär det bara att kommunkoncernen
hamnar i samma skuldsituation som omedelbart före omstruktureringen. Någon
förmögenhetsöverföring från kommunen till koncernen sker inte om man ser på samtliga
transaktioner.
Vi vill framhålla att denna analys är begränsad till kriteriet om marknadsekonomisk aktör.

4

Steg- och tidplan

Nedan är en sammanfattande steg- och tidplan över de steg som har relevans ur en
ekonomisk synvinkel.
Steg

Åtgärd

Tid

1

Beredning hos ekonomiberedningen

22 september

2

Beredning hos kommunstyrelsen

20 oktober

3

Beslut om moderbolag

4 november KF

4

Beslut om överlåtelse (inkl. köpeskilling och
finansiering)

4 november KF

5

Lösen av lån från Kommunen till moderbolag

Att besluta
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Markus Thaler

Olle Waller

Associate Partner, Tax
E-mail: markus.thaler@se.ey.com

Assistant Tax Manager
E-mail: olle.waller@se.ey.com
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Kompletterande frågeställningar
Nedan är en sammanställning över den korrespondens som har varit mellan EY och
Kommunen avseende vissa frågeställningar kopplade till koncernbildningen efter
leverans av EY:s rapport den 1 juni 2021 (ovan).

Kommunens fråga: Bolagen förslås överlåtas till bokfört värde. Detta ger ett lågt
ingångsvärde på moderbolaget jämfört med ett tänkt marknadsvärde på bolaget.
Riskerar lågt ingångsvärde att ge några skattemässiga, redovisningsmässiga eller andra
effekter långsiktigt? Finns andra lämpliga alternativ?
EY:s svar: Inkomstskattemässigt är aktierna skattefria tillgångar, varför de bokförda
värdena på aktierna inte får någon skattemässig effekt. Bokföringsmässigt kan
nackdelen sägas vara att moderbolagets redovisade värden på dotterbolagen inte
motsvarar marknadsvärdena på dotterbolagen, det vill säga att eventuellt dolda
övervärden på aktierna i dotterbolagen inte kommer att framgå av redovisningen i
moderbolaget, vilket även var fallet när kommunen ägde aktierna. Det är vanligt
förekommande att överlåtelse sker till bokfört värde vid koncernombildningar – dels för
att inte behöva ta in externa marknadsvärderingar – dels för att eventuella övervärden
fortsatt finns kvar inom kommunkoncernen då försäljningen sker internt. Dessutom
innebär ett lågt bokfört värde på aktierna i moderbolaget en lägre risk för framtida
nedskrivningsbehov
om
det
skulle
ske
en
negativ
värdeutveckling.
Koncernredovisningen påverkas inte oavsett till vilket värde aktierna överlåts till då dessa
elimineras i koncernen.

Kommunens fråga: Hur kommer resultat och balans att se ut för moderbolaget efter
koncernbildningen? Vi önskar en simulering av detta med givna förutsättningar och
antaganden.
EY:s svar: Enligt uppgifterna i vår PM kommer moderbolagets balansräkning att bestå
av ”Aktier i dotterbolag” om 31 mkr och ”Eget kapital” om motsvarande belopp eftersom
avsikten är att kommunen lämnar den uppkomna fordran från försäljningen till
moderbolaget såsom aktieägartillskott. Resultaträkningen förväntas framförallt bestå av
utdelningar och/eller koncernbidrag från dotterbolagen och eventuellt ”management fee”
för utförda tjänster m.m. Att lämna några prognoser eller liknande rörande detta har dock
inte ingått i vårt uppdrag.

Kommunens fråga: Grundplanen är att sätta samma avkastningskrav på moderbolaget
som vi idag har på KE, alltså 4% av totalt kapital. Plus krav på 30% av vinsten (minus
skatt) i utdelning. I enlighet med nu gällande ägardirektiv för KE. Hur skulle utdelningen
till kommunen falla ut enligt simuleringen ovan med de förutsättningarna?
EY:s svar: Inte heller detta har ingått i vår utredning, men enligt de diskussioner vi har
haft så har vi förstått att avkastningskraven kommer att sättas på dotterbolagsnivå, vilka
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inte kommer påverkas av koncernbildningen. Moderbolaget har ingen egen
verksamhetsom kan förväntas generera överskott utan möjligheten till utdelning från
moderbolaget till kommunen kommer fortsatt vara beroende av dotterbolagens
framtida resultat och möjlighet att lämna koncernbidrag eller utdelning till
moderbolaget. Möjligheterna till avkastningskrav på dotterbolagen kommer med andra
ord inte förändras på grund av koncernbildningen, dvs att överlåta aktierna från
kommunen till moderbolaget kommer inte påverka dotterbolagens verksamhet.

Kommunens fråga: Vi har fått synpunkter på tidpunkten 1 januari. Synpunkten
handlar om att bolaget (AB Kongahälla) inte bara behöver finnas utan också ha
dotterbolag och balansomslutning för att på korrekt sätt kunna lämna utdelning
kommande år. Det står i rapporten att moderbolaget kan antecipera utdelning från
dotterbolag. Men kan de verkligen antecipera utdelning från bolag de inte äger vid
årsbokslutet? Bör 31 decembervara datum för bildande istället för 1 januari? Utveckla
gärna resonemanget kring tidpunkt för bildande.
EY:s svar: Koncernen ska vara på plats före den 1 januari, dvs. senast den 31
december.

Kommunens fråga: Enligt kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2020 ska AB
Kongahälla bli moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag från och med 202201-01. Min fråga är om aktieöverlåtelsen och registreringen hos Bolagsverket måste
ske1 januari eller om det ska ske senast 31 december?
EY:s svar: Om bolagen ska ha koncernbidragsrätt redan under 2022 måste tillträde
till aktierna ha skett senast den 31 december 2021. Någon registrering hos
Bolagsverket krävs inte för överlåtelsen, däremot för styrelse osv., men det har ingen
betydelse för beskattningen.

Kommunens fråga: Om det är så att värdeöverföring ska ske i december, måste då
ettbokslut för moderbolaget komma till? Om ja, ska bokslutet avse hela året eller räcker
detatt det avser den månaden som värdeöverföringen skedde?
EY:s svar: Bokslutet ska avse hela året, men å andra sidan är det sannolikt inga
transaktioner i bolaget innan omstruktureringen sker.

Markus Thaler

Olle Waller

Associate Partner, Tax
E-mail: markus.thaler@se.ey.com

Assistant Tax Manager
E-mail: olle.waller@se.ey.com
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Bolagspolicy
Policy

Röd markering – borttagande/strykning
Grön markering – Tillägg/ändring
Utkast 2021-09-15

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

?? KS2019/1443
?? 2019-12-05, Kommunfullmäktige §306/2019
Ekonomiberedningen
Till och med 2023-12-31
Ekonomichef

1

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Bolagspolicy Utkast 2021-09-15

Innehållsförteckning
1.

Syfte ............................................................................................................................................. 3

2.

Kommunen som ägare ................................................................................................................. 3

3.

Ägarstyrning ................................................................................................................................ 3
Kommunfullmäktige ....................................................................................................................... 3
Bolagsordning ............................................................................................................................. 3
Aktieägaravtal .............................................................................................................................. 4
Ägardirektiv ................................................................................................................................. 4
Övriga styrdokument ................................................................................................................... 5
Val av styrelse och lekmannarevisorer ......................................................................................... 5
Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden ................................................................ 5
Kommunstyrelsen ........................................................................................................................ 6
Uppsiktsplikt ............................................................................................................................... 6
Instruktioner till stämmoombud.................................................................................................. 6
Möten och ägardialog .................................................................................................................. 6

4.

Gemensamma bolagsprinciper .................................................................................................... 7
Styrelse och VD ............................................................................................................................... 7
Förvaltning och bolag – Gemensamma mål men olika roller och ansvar ....................................... 7
Ekonomiska mål och principer ....................................................................................................... 7
Budget, delårsrapport och finansiering ........................................................................................... 7
Förvaltningsberättelse och årsredovisning ...................................................................................... 8
Information...................................................................................................................................... 8
Revision ........................................................................................................................................... 9

2

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Bolagspolicy Utkast 2021-09-15

1. Syfte

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens och aktiebolagslagens regler för ägarstyrning av
bolagen ska tillämpas i Kungälvs kommun samt hur ägaren i övrigt utövar styrning av de
kommunala bolagen.
Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Kungälvs kommuns ägarroll och hur kommunens
ägarstyrning av sina aktiebolag ska genomföras. Dessutom anger bolagspolicyn gemensamma
principer för bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision.
De principer för ägarstyrning som anges i bolagspolicyn ska även så långt som är möjligt
tillämpas för den verksamhet som kommunen bedriver genom andra former av juridiska
personer som delägda bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och kommunalförbund.

2. Kommunen som ägare

Kommunen äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala
ändamål. Kommunens helägda bolag ingår i en koncern. Verksamheten syftar ytterst till
att skapa nytta för kommunen och medborgarna.Det kommunala ändamålet med
verksamheten anges i bolagsordningen. Det utvecklas i ägardirektiv till bolaget.
Kommunstyrelsen är det organ i kommunen som utövar ägarrollen och har uppsikt över
bolagen. Kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om
ändamålet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. Som aktiv ägare ansvarar
kommunstyrelsen för att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets
strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt hur
bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning.

3. Ägarstyrning
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika styrinstrument.
De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
gemensamma principer för bolagen i enlighet med denna bolagspolicy.
Därutöver utser kommunfullmäktige styrelse och lekmannarevisorer samt stämmoombud
och instruktioner inför bolagsstämman.
Bolagsordning
Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall fastställa bolagsordning för de
kommunala bolagen. Bolagsordningen skall ange det kommunala ändamålet med
verksamheten, de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten (t ex
självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip) och de beslut om
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principiella frågor i verksamheten som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande
(underställningsplikt).
Aktieägaravtal
I delägda bolag ska ett aktieägaravtal ingås mellan delägarna såvida detta inte är uppenbart
obehövligt för att tillvarata kommunens intresse som delägare med beaktande av
ägarförhållandena och verksamhetens art och omfattning. I aktieägaravtalet regleras vad
delägarna är överens om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget.
Kommunen ska i aktieägaravtal verka för att de synsätt och regler som anges i denna
bolagspolicy ska tillämpas även i de delägda bolagen. Samtliga aktieägaravtal ska godkännas av
kommunfullmäktige.
För det fall aktieägaravtalet innehåller uppgifter som skyddas av någon bestämmelse i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan överläggningarna i fullmäktige hållas inom
stängda dörrar och den aktuella bestämmelsen i avtalet beläggas med sekretess. Själva
beslutsfattandet ska dock ske öppet och det fattade beslutet blir alltid offentligt.
Ägardirektiv
Kommunfullmäktige har rätt att fastställa olika former av ägardirektiv för verksamheten i de
kommunala bolagen. Detta sker i följande former:
1. Kommunens helägda bolag har som grundläggande styrdokument och som
komplement till bolagsordningen, ett utförligt ägardirektiv. Här preciseras bolagets
verksamhetsuppdrag och relation till kommunen som ägare så som krav på utdelning,
information med mera.
2. Bolagets styrelse fastställer budgetdirektiv för bolaget. Budgetdirektiven skall i
tillämpliga delar svara upp mot kommunfullmäktiges rambudget, främst fullmäktiges
strategiska mål. Budgetdirektiven för bolagen anger mål, inriktning och resultatkrav för
bolagets verksamhet.
3. Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att ge ett särskilt ägardirektiv
för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller verksamhet. Det särskilda
ägardirektivet gäller för bolaget efter beslut på bolagsstämma.
4. Kommunfullmäktige kan fastställa att hela eller delar av ett kommunalt program (för t
ex till exempel miljöfrågor eller administrativa frågor) även ska gälla för de kommunala
bolagen. Före kommunfullmäktiges beslut ska bolagens styrelser ha möjlighet att yttra
sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa aktuellt program. Efter
kommunfullmäktiges beslut fastställs programmet på bolagsstämman varefter hela eller
delar av programmet gäller som ett gemensamt ägardirektiv.
När det gäller de delägda bolagen fastställs ägardirektiv normalt i samråd med övriga delägare.
Beroende på ägarförhållanden och bestämmelser i aktieägaravtal och bolagsordning kan
krävas enhälligt beslut från samtliga delägare. Ägardirektiv för delägda bolag måste antas av
bolagsstämman för att vara bindande för bolaget såvida inte bolagsordningen innehåller en
bestämmelse om att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som det tilldelas gemensamt av
ägarna eller motsvarande varvid ägardirektivet blir automatiskt bindande för bolaget.
Nät det gäller Stiftelsen Kungälvsbostäder motsvarar dess stadgar bolagens ägardirektiv.
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Övriga styrdokument
Övriga styrdokument från kommunen som berör bolagen i koncernen ska fastställas av
bolagstämma.
Val av styrelse och lekmannarevisorer
Bolagets styrelse skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. När kommunen och de
politiska partierna bereder val av styrelseledamöter bör därför bolagets behov av
mångsidighet och kompetens i styrelsen beaktas. En jämn könsfördelning i styrelsen skall
eftersträvas.
Kommunfullmäktige ska utse styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter i
bolagen. I de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i
förekommande fall suppleanter. I de delägda bolagen utser kommunfullmäktige den del av
styrelsen som anges enligt aktieägaravtal och bolagsordning för det aktuella bolaget.
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i
förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå.
Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form
av presidium.
För de helägda bolagen ska kommunfullmäktige även utse två lekmannarevisorer och, vid
behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är av mindre omfattande
slag kan kommunfullmäktige istället besluta att utse endast en lekmannarevisor och, vid
behov, en lekmannarevisorssuppleant. För delägda bolag ska fullmäktige utse en
lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant om detta är rimligt utifrån
ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.
Kommunfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska noteras på varje
årsstämma.
Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden
Kommunfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera
stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen.
Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda ägaren vid
moderbolagets stämma
Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en instruktion till
stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som
bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Instruktion till
stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommunfullmäktige. För
bolagsstämmor i delägda regionala bolag, där det finns en av styrelsen påskriven
årsredovisning och en ”ren” revisionsberättelse kan kommunfullmäktige utfärda en generell
ombudsinstruktion.
Stämmoombud att företräda moderbolaget i dotterbolagens stämmor i kommunkoncernen
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utses av moderbolaget.

Kommunstyrelsen
Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på
samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur
bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning.
Kommunstyrelsen ska genom årliga beslut göra en bedömning av bolagens verksamhet
utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande
direktiv från kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av löpande information
från bolagsstyrelserna och årliga rapporter från lekmannarevisorerna.
Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen lämna ett underlag till
kommunfullmäktige om sin bedömning av bolagens verksamhet under året. Om
kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina
befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att
bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Instruktioner till stämmoombud
Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag till instruktioner till kommunens stämmoombud inför
bolagsstämmor i moderbolaget. Instruktioner som gäller ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt ska utfärdas av kommunfullmäktige. Årsstämmor ska generellt
anses vara av principiell beskaffenhet och dessa instruktioner till stämmoombuden ska därför
alltid utfärdasav fullmäktige.
Instruktion för moderbolagets stämmoombud inför stämmor i dotterbolagen i
kommunkoncernen utfärdas av moderbolaget.
Inför ordinarie bolagsstämma i något av Kungälvs kommuns delägda bolag, kan
kommunfullmäktige utfärda en generell ombudsinstruktion:
Uppdra till ombud för Kungälvs kommun vid bolagsstämmorna för XXX AB och YYY AB, att under
förutsättning att det finns en av styrelsen påskriven årsredovisning och en "ren revisionsberättelse”, rösta för:
• Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag.
• Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel
• Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Möten och ägardialog
Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräcklig för ett aktivt
ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen
och bolagen. Dialogen är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, men skall också
behandla långsiktiga strategiska frågor och utmaningar som delas mellan ägaren och bolagen.
Formerna för dialogen är närmare beskrivna i bolagens ägardirektiv.
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4. Gemensamma bolagsprinciper
Styrelse och VD

Kommunens representanter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ska
årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen utser bolagets VD och bestämmer anställningsvillkoren för VD:n. Rekrytering av
VD sker i samråd med kommunstyrelsens presidium.
Bolagens styrelse ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören för
när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket
aktiebolagslagen skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Förvaltning och bolag – Gemensamma mål men olika roller och ansvar

All kommunal verksamhet syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen (”koncernnytta”)
och medborgarna. Kommunen driver verksamhet för att förverkliga kommunala ändamål
och väljer den organisationsform som är mest effektiv med hänsyn till verksamhetens art och
ändamål. Förvaltning och bolag arbetar därför mot samma mål – kommunfullmäktiges
strategiska mål – men har olika uppdrag och roller.

Ekonomiska mål och principer

Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet om
långsiktig hållbar samhällsnytta. Verksamheten ska bedrivas så att den utförs på det för hela
kommunkoncernen mest fördelaktiga sättet. Samordningsmöjligheter i koncernen ska
utnyttjas.
Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som ger utrymme både för en årlig utdelning
till ägaren samt för en långsiktig konsolidering av bolaget.

Budget, delårsrapport och finansiering

Bolagen skall vara delaktiga i kommunfullmäktiges rambudgetprocess och lämna den
information som behövs i samband med denna.
Bolagen ska lämna tertialrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till
kommunstyrelsen.
Bolagens finansförvaltning ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den
koncerngemensamma finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär
att bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen inom områdena likviditet,
medelsplacering och långfristig upplåning. Denna samverkan ska ske på affärsmässiga
villkor.Kungälvs kommun finansierar sina helägda bolag. och stiftelsen Kungälvsbostäder.
Kungälvs kommun tecknar borgen för stiftelsen Kungälvsbostäder. De lån som upptas för
bolagens räkning ska vara specifika och inte andelar av gemensamma lån. Vidareutlåning till
helägda bolag ska ske affärsmässigt.
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Förvaltningsberättelse och årsredovisning

Bolagen ska lämna av styrelsen fastställd förvaltningsberättelse och årsredovisning till
kommunstyrelsen tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna. Kommunstyrelsen överlämnar efter beredning dessa
årsredovisningshandlingar till kommunfullmäktige för godkännande.
Bolagets årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse och VD
efter kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen.
De helägda bolagen skall i årsredovisningen lämna information om:
1. Att utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.
2. Styrelseledamöterna, nämligen
• Kön, ålder, huvudsaklig utbildning eller arbetslivserfarenhet,
• uppdrag i bolaget och väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer,
• samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen av ledamotens
kompetens och lämplighet
3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden,
genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden.
4. Hur den interna kontrollen är organiserad och hur väl den fungerat under senaste
räkenskapsåret.
5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
7. Verkställande direktören, nämligen:
• Kön, ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
• samt väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer.
8. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda kommunfullmäktige
tillfälle att ta ställning.

Information

Bolagen ansvarar för att till kommunstyrelsen löpande överlämna följande dokument:
1. protokoll från bolagsstämma
2. protokoll från styrelsens sammanträden
3. bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan
4. bolagets delårsrapporter och årsredovisning
5. revisionsberättelse och granskningsrapport
6. övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen
Kommunen har därutöver som målsättning att varje helägt bolag genom dess ordförande
eller VD ska ge en presentation av verksamheten i bolaget i samband med något av
fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden.
Kommunägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens hemsida. Om bolagets
ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas på kommunens hemsida.
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Revision

Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen.
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer utifrån de bestämmelser som anges i
kommunallagen.
---------
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Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala
exploateringsaktiebolag
Organisationsnummer: 556069-9539
Röd markering – borttagande/strykning
Grön markering – Tillägg/ändring
Utkast 2021-09-15

Diarienummer:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:

?? KS2020/1550
Ekonomiberedningen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige ?? 2020-11-05 (§ 141/2020)
BOKAB bolagsstämma ?
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För verksamheten i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (org.nr 556069-9539), nedan
kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige 2016-02-25. Härmed
ersätts tidigare givna ägardirektiv.

1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet
Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och således
underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har
utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare.
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och
författning, genom
a) gällande bolagsordning
b) av kommunen utfärdade gällande ägardirektiv
c) av kommunen särskilt utfärdade direktiv
d) av moderbolaget särskilt utfärdade direktiv
e) ingångna avtal mellan kommunen och Bolaget, även moderbolagets
f) Kungälvs kommuns Bolagspolicy
Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma.
Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.
2 Kommunens ledningsfunktion
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha
en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren
utfärdade direktiven.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling
genom att i nära kontakt med marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och
exploatering.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.
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Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål
anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande
markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar
förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen
bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva,
uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering
bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och
dennas förvaltning
bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling
utföra exploatörsdrivna detaljplaner
bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten
sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden
ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun
med helägda bolag.

4. Underställningsplikt

- fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.
Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
5. Affärsplan och budgetprocess
Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att förverkliga
ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över bolagets affärsidé,
mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas.
Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och
samordning och skall docka an till samordnas med kommunens budgetprocess.
Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen bör
innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt
strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså bör ekonomisk analys
finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt internkontrollplan.
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Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta kommunfullmäktiges
strategiska mål.
Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan.
Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget,
investeringsplan och likviditetsplan dockar an till samordnas med kommunens
budgetprocess.
6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning
Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra en långsiktig strategisk
exploateringsverksamhet och en hållbar samhällsutveckling. Bolagets avkastningskrav
beaktar bolagets värdeskapande roll samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för
Kungälv.
Bolaget skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna
medel.
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige genom
direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman.

Bolaget skall kunna ge en årlig grundutdelning på 25 % av nettoresultatet.
Utöver grundutdelningen kan bolaget lämna tilläggsutdelning. Då bolaget har ett starkt
fluktuerande resultat beroende på färdigberedda marktillgångar och marknad, skall
tilläggsutdelning bestämmas i dialog mellan bolagets styrelse och kommunfullmäktiges
ägarombud. En plan för tilläggsutdelning skall tas fram och revideras årligen i samband med
årsbokslut.

Moderbolaget och Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning. Administrativ
ersättning parterna emellan regleras i särskilt avtal.
Bolaget erlägger ett påslag på vidareförmedlade lån, lån med kommunal borgen samt
utnyttjande av checkkredit. Påslaget skall vara marknadsmässigt.
Bolaget skall följa Kungälv kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och så
långt möjligt minimera riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och
systematisk intern kontroll.

7. Information, insyn samt ägardialog
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare avses i
detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget.

4

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15

Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som
kommunstyrelsen har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i förhållande
till moderbolaget.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.
Bolaget skall utan dröjsmål översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska
förhållanden
f) övriga av ägaren begärda handlingar
Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget skall i sådant fall uppge
att strykning/utelämnande har skett.
Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
sammanträde, där denna skall behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall
styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor närvara och
kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet.
Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt
verksamhetens förenlighet med bolagsordning. Innehållet i denna Bolagsstyrningsrapport är
specificerat i God sed för styrning av Kungälvs kommuns helägda bolag (Kommunfullmäktige
2005-06-20, §139), punkt 7.
Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala
principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges ägarombud,
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de
representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium
och verkställande direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser.
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8. Förvaltningsberättelserna
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a 9 §§
kommunallagen.

9. Revision
Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.

10. Granskningsrapporterna
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Kungälvs kommunstyrelse på om Bolaget
brister i de avseenden som nämns i första stycket i denna punkt.

11 9. Arkivmyndighet och arkivreglemente
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun.
Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget.
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Ägardirektiv för Kungälv Energi AB
Organisationsnummer: 556083-2064
Utkast 2021-09-15
Röd markering – borttagande/strykning
Grön markering – Tillägg/ändring

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Datum för beslut:

?? KS 2020/1548
Ekonomichef
Ekonomiberedningen
?? Kommunfullmäktige § 140/2020
?? Kommunfullmäktige 2020-11-05
Kungälv Energi bolagsstämma ?? 2020-12-10
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För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget Kungälv
Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av
kommunfullmäktige 2020-11-05. Härmed ersätts tidigare givna ägardirektiv.
1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet
Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och således
underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har
utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare.
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och
författning, genom
a) gällande bolagsordning
b) av kommunen utfärdade gällande ägardirektiv
c) av kommunen särskilt utfärdade direktiv
d) av moderbolaget särskilt utfärdade direktiv
e) ingångna avtal mellan kommunen och Bolaget, även moderbolagets
f) Kungälvs kommuns Bolagspolicy
Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma.
Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.
2. Kommunens ledningsfunktion
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha
en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet
med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren
utfärdade direktiven.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

3. Bolagets verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för
både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en
långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.
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Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:
•
•

bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål
följa kommunens energiplans övergripande miljömål

•

bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla
infrastruktur för digital kommunikation
säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi
utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av
Kungälvs kommun
utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett
fossilt oberoende Kungälv
bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och
relaterade produkter och tjänster

•
•
•
•

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun
med helägda bolag.
4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.
Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
5. Affärsplan och budgetprocess
Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att förverkliga
ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över bolagets affärsidé,
mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas.
Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och
samordning och skall docka an till samordnas med kommunens budgetprocess.
Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen bör
innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt
strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså bör ekonomisk analys
finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt internkontrollplan.
Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta kommunfullmäktiges
strategiska mål.
Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan.
Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget,
investeringsplan och likviditetsplan dockar an till samordnas med kommunens
budgetprocess.
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6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning
Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i infrastruktur
samt satsningar på framtidens hållbara energilösningar och digital kommunikation för både
företag och privatpersoner. Bolagets avkastningskrav beaktar bolagets värdeskapande roll
samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv.
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige genom
direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman.
Bolaget skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 % av totalt kapital.
Bolaget skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna
medel. Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel.
Bolaget skall ha en soliditet på 30 - 35 %.
Bolaget skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, under förutsättning att
nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. Med resultat avses bolagets resultat efter finansiella poster
enligt årsredovisningen. Bolagets skatt skall räknas av från utdelningen innan
utdelningsbeloppet räknas fram.

Moderbolaget och Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning.
Administrativ ersättning parternaemellan regleras i särskilt avtal.
Bolaget erlägger ett påslag på vidareförmedlade lån, lån med kommunal borgen samt
utnyttjande av checkkredit. Påslaget skall vara marknadsmässigt.
Bolaget skall följa Kungälv kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och så
långt möjligt minimera riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och
systematisk intern kontroll.

7. Information, insyn samt ägardialog
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare avses i
detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget.
Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som kommunstyrelsen
har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i förhållande till moderbolaget.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.
Bolaget skall utan dröjsmål översända
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
underlag för sammanställd redovisning för kommunen
redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska
förhållanden
övriga av ägaren begärda handlingar

Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget skall i sådant fall uppge
att strykning/utelämnande har skett.
Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
sammanträde där denna skall behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall
styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor närvara och
kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet.
Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt
verksamhetens förenlighet med bolagsordning.
Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala
principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges ägarombud,
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de
representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium
och verkställande direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser.

8. Förvaltningsberättelserna
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a 9
§§ kommunallagen.

9. Revision
Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
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Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit.

10. Granskningsrapporterna
Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolags-ordningen
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten.
Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Kungälvs kommunstyrelse på om Bolaget
brister i de avseenden som nämns i första stycket i denna punkt.

11 9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s dotterbolag
Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet att bilda
dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion.
För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla:
o
o

Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande
Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom
policybeslut begränsas.

12 10. Arkivmyndighet och arkivreglemente
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun.
Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget.
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Bolagsordning för Aktiebolaget
Kongahälla
Utkast 2021-09-15

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

KS??
2021-xx-xx kommunfullmäktige (§ ??/2021)
2021-xx-xx bolagstämman (§ ??/2021)
Ekonomiberedningen
Bolagsordning beslutad av bolagsstämman 2011-12-12
Från och med 2022-01-01
Kommunjurist
Kommunjurist Mats Mikulic
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§1
Bolagets firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Kongahälla (org.nr 556022-8404).
§2
Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.
§3
Föremål för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd
koncern äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet med kommunalt ändamål.
§4
Ändamål med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag och samordning
av koncernens verksamheten utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra
styrdokument.
Bolaget ska löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för den finansiella
samordningen inom koncernen.
Bolagets verksamheten ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och i enlighet
med de grundläggande kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen (2017:725), såsom
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, förbud mot stöd till enskild
och förbud mot att bedriva verksamheten med huvudsakligt vinstsyfte.
Undantag från att följa de grundläggande kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen
för viss verksamhet är tillåtet om detta följer av lag eller rättspraxis.
§5
Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och annan tillämplig lagstiftning.
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens
beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av
bolagets styrelse.
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som
gäller i Kungälvs kommun.

§6
Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.
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§7
Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 2000 och högst 8000 aktier.

§8
Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva styrelseledamöter.
Styrelsen samt ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter för en annan tidsperiod.
§9
Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.
§ 10
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en revisorssuppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten ska vara auktoriserad revisor.
§ 11
Lekmannarevisorer
För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun
två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen.
§ 12
Inspektionsrätt
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerad sekretess.

3 (5)

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15

§ 13
Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-post om inte
aktiebolagslagen föreskriver annat.
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra
stämma.
Bolagsstämma ska hållas senast under maj månad.
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.
§ 14

Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Godkännande av dagordning
7) Framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8) Beslut om
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med
suppleanter
10) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande
och vice ordförande (i förekommande fall).
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande
fall).
13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller
ägardirektiv
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§ 15
Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
4. Ställande av säkerhet och borgensåtaganden
§ 16
Räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§ 17
Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 18
Firmateckning
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och
verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.
Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 19
Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun.
§ 20
Bolagets upplösning
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital
tillfalla Kungälvs kommun.

-----------------------
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Ägardirektiv för AB Kongahälla
Utkast 2021-09-15

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

KS??
2021-xx-xx kommunfullmäktige (§ ??/2021)
2021-xx-xx bolagstämman (§ ??/2021)
Ekonomiberedningen
Från och med 2022-01-01
Kommunjurist
Kommunjurist Mats Mikulic
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För verksamheten i AB Kongahälla (org.nr 556022-8404), nedan kallat Bolaget, gäller
följande ägardirektiv.
1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet
Bolaget är ett moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd koncern. Bolaget är en resurs för
kommunal verksamhet och således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som
är att anse som ägare. Bolaget har utifrån sin verksamhet som mål att skapa nytta för
kommunen och dess invånare.
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och
författning, genom

a) gällande bolagsordning
b) av kommunen utfärdade ägardirektiv
c) Kungälvs kommuns Bolagspolicy

Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma.
Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.
I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning.
2. Kommunens ledningsfunktion
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande
följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick
och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren utfärdade
direktiven.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Bolagets verksamhet
Bolaget är ett moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd bolagskoncern. Bolaget äger och
förvaltar aktierna i dotterbolagen. Flera av dotterbolagen äger egna bolag.
Det övergripande syftet med verksamheten i koncernen är att skapa nytta för Kungälvs
kommun och att medverka till utvecklingen i kommunen.
Bolaget ska fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för
dotterbolagens verksamhet.
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Bolaget ska bedriva en aktiv ägarstyrning av kommunens samtliga bolag och ansvarar för
samordningen av koncernens verksamhet för att uppnå syftet utifrån kommunfullmäktiges
ägardirektiv, budget och andra styrdokument.
Bolaget ska ha en aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett
optimalt resursutnyttjande och samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen.
Ägarstyrningen ska utgå från kommunkoncernens perspektiv och Bolaget svarar för
styrningen på en strategisk nivå inom bolagskoncernen. Bolaget ska förmedla ägarens,
kommunfullmäktiges, direktiv och tillse att de fastställda målen för verksamheten för bolagen
uppfylls.
I ägarstyrningen ingår att Bolaget löpande ska följa upp koncernbolagens verksamhet utifrån
gällande styrdokument.
4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.
Bolaget ska bereda ärenden som övriga bolag i koncernen lyfter till kommunstyrelsen eller till
kommunfullmäktige för ställningstagande.
5. Budgetprocess och delårsrapporter
Bolagets ska samordna koncernbolagens budgetarbete och gemensamt med kommunen
säkerställa att koncernbudgeten samordnas med kommunens budgetprocess.
Bolaget ska vara delaktiga i kommunfullmäktiges rambudgetprocess och lämna den
information som behövs i samband med denna.
Bolaget ska lämna tertialrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till
kommunstyrelsen. Av rapporten ska framgå prognos för skattemässigt resultat och eventuell
möjlighet till skatteoptimering om behov finns.
6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning
Bolaget ska svara för den finansiella samordningen inom koncernen enligt beslutad budget
och svarar för koncernens ekonomiska optimering.
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Bolagets styrelse föreslår utifrån de uppdrag och finansiella mål kommunfullmäktige gett i
budgeten om givande och tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning i sitt förslag
till årsredovisning som godkänns av årsstämman.
Moderbolaget och kommunen har gemensam finansförvaltning. Bolagets finansförvaltning
ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den koncerngemensamma finanspolicy som har
fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär att bolagen ska ha finansiell samverkan med
kommunen inom områdena likviditet, medelsplacering och långfristig upplåning. Denna
samverkan ska ske på affärsmässiga villkor.

7. Information, insyn samt ägardialog
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.
Bolaget skall utan dröjsmål översända
a)
b)
c)
d)
e)

protokoll från bolagsstämma
protokoll från styrelsesammanträde
koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen med granskningsrapport
underlag för sammanställd redovisning för kommunen
redovisningar per 30/4 och 31/8 av koncernens verksamhet och ekonomiska
förhållanden
f) övriga av ägaren begärda handlingar

Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i sådant fall uppge
att strykning/utelämnande har skett.
Bolagets koncernredovisning ska ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens sammanträde, där denna ska behandlas. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde ska styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor
närvara och kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets
verksamhet.
Bolaget ska i koncernredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt
verksamhetens förenlighet med bolagsordning.
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Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala
principerna. Kommunen ska representeras av kommunfullmäktiges ägarombud,
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de representanter
kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium och verkställande
direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser
8. Förvaltningsberättelserna
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§
kommunallagen.

9. Arkivmyndighet och arkivreglemente

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun.
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.

---------------------
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8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna

Kungälv, 2021-09-24

Anteckning till protokollet, Ägardirektiv
Sverigedemokraterna är för skapandet av en bolagskoncern i kommunen. Bolagen bör dock ha
långsiktiga och stabila krav samt förutsättningar för att så effektivt som möjligt bedriva sin verksamhet i
syfte att säkerställa positiva bidrag till kommunens utveckling även på längre sikt.
I tidigare arbete med ägardirektiven har bl a långsiktig egenfinansiering, avkastnings- och
utdelningskrav skrivits in för respektive bolag. Inför koncernbildningen har nya förslag till ägardirektiv
för beslut i kommunfullmäktige tagits fram. I de nya förslagen har majoriteten lyft ovanstående punkter
ur bolagens ägardirektiv och i stället förlagt kravarbetet i den årliga rambudgetprocessen.
Sverigedemokraterna tycker visserligen att bolagen ska bidra till att uppfylla kommunens mål, men vi
ser en fara med att den nya processen innebär en ökad risk för kortsiktighet och ryckighet i bolagens
förutsättningar då det kan förefalla lockande för en majoritet att använda bolagen som en kortsiktig
kassako och då riskera bolagens utveckling. I förlängningen skulle detta innebära att bolagens
möjlighet att bidra positivt till kommunens långsiktiga utveckling hämmas.
____________________________________
Greger Plannthin, Ledamot i Ekonomiberedningen

8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet

Anteckning till protokollet Ekonomiberedningen 2021-09-22 avseende beslutspunkt
Koncernbildning
Utvecklingspartiet inkommer med följande anteckning till protokollet vilket är underlag för
reservation av beslut
Vi anser inte att det är upp till ekonomiberedning att skriva in vilka kriterier som
kommunfullmäktige skall rätta sig efter när det gäller att fatta beslut om vilka som skall ingå
i styrelsen för moderbolaget.
Kommunfullmäktige som ägare av våra bolag är de som skall utse styrelseledamöter samt VD
, det är inte upp till andra grupperingar att beskriva hur det skall gå till eller ansvara för att så
sker. Vi är helt övertygade att Kommunfullmäktige vet inom vilka ramar de har att verka
inom såsom högst beslutande organ i vår kommun.
Vidare vill Utvecklingspartiet betona vikten av att det är Kommunfullmäktige som är ytterst
ansvarig för våra bolag och att styrprincipen för desamma efterlevs.
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Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter
Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet (Dnr
KS2020/1099–4)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att säkerställa 8 verksamhetskritiska
punkter rörande samhällskris och beredskap. Denna skrivelse utgör förvaltningens
bedömning och svar på de 8 punkterna.
Bedömningen som görs är att kommunen har en god robusthet i sina verksamheter och att
de 8 punkterna bedöms som säkerställda. Beskrivning av punkterna finns i verksamhetens
bedömning.
Under maj månad var också länsstyrelsen på besök för att följa upp kommunens arbete med
samhällskris och beredskap. Länsstyrelsens protokollerade bedömning bekräftar också att
Kungälvs kommun har en god förmåga, beredskap, dokumentation och rutiner i arbetet för
ett robust samhälle.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsens uppdrag och förvaltningens svar bedöms ligga i linje med kraven i lag (
2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och i höjd beredskap. I det fortsatta arbetet kommer även beaktas övrig lagstiftning,
bland annat regelverken kring offentlighet och sekretess, offentlig upphandling och
kommunala befogenheter. Särskilt Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och dess
principer om proportionalitet och likabehandling bedöms ha relevans för aktuell
fråga. Denna bedömning har gjorts av den administrative chefen.

Bakgrund
Förvaltningen fick i uppdrag av KS genom beslut 2020/1099–2 att säkerställa kommunens
robusthet genom 8 identifierade punkter. I skrivelsen tydliggörs att den politiska
intentionen är att öka robustheten i välfärden och att säkerställa att den ordinarie verksamheten skall
rulla
på trots betydande samhällsstörning. Detta tjänsteutlåtande utgör då förvaltningens
bedömning och svar på de 8 punkterna.

ADRESS

FASTIGHETSFÖRVALTNING

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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Verksamhetens bedömning
Kommunstyrelsen har i skrivelse enligt ovan givit förvaltningen i uppdrag att
säkerställa 8 utgångspunkter. Nedan redovisas läget gällande de 8 punkterna.


Att kommunen har tillräcklig personell utrustning för att klara 90 dygn utan inleverans.
Från Vårdhygien och Smittskydd finns rekommendationer kring vilken skyddsutrustning som skall finnas
som grundutrustning utan att det är en epidemi och det är vanligen den som är adekvat även vid en
epidemi. Vid ett utbrott krävs dock större volymer och samordning krävs mellan verksamheter även för att
motverka hamstring. I Kungälv kommun finns förråd på enheterna samt i stadshuset för lagerhållning.
Under pandemin så har utrustning för 6 mån lagerhållits. Från sept. 2021 kommer lager hållas för 90
dagar, detta genomförs efter samråd med länsstyrelsen. Kommunen uppfyller alltså målsättning att klara 90
dygn utan inleverans.



Att kommunens ledningsfunktion uppnår ökad uthållighet och eliminerar risken för utmattning.
Under tiden som förvaltningen varit i stabsläge har de dagligen följt sjuksiffrorna per sektor för att kunna
se behov av stöttning genom bland annat förstärkning från andra arbetsplatser.
I början av pandemin gick en enkät ut till kommunens samtliga medarbetare då förvaltningsledningen
behövde se över vilken erfarenhet och utbildning samtliga medarbetare har, utanför den nuvarande
anställningen, om man skulle hamna i ett läge där vi behöver hjälpas åt i hela förvaltningen då.
Folkhälsomyndigheten såg vid det tillfället tecken på att det skedde en samhällsspridning i Region
Stockholm och Västra Götalandsregionen. Även om läget då inte var akut, ville förvaltningsledningen ligga
ett steg före. Följande frågor ställdes:
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Barnomsorg?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Kök?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Äldreomsorg Hemtjänst/Boende?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Funktionshinderverksamhet?
Förvaltningsledningens medlemmar turades om att arbeta på distans för att minimera risken att samtliga i
gruppen skulle bli sjuka samtidigt.
Vidare har riskbedömningar inom sektorerna och stabsenheterna gjorts och dessa låg som grund till
respektive beredskapsplan (finns för varje sektor och för hela staben
En ny Pandemiplan antogs i mars 2020 (KS2020/0469), där kommunens övergripande åtgärder beskrivs
och när i tid olika åtgärder ska göras för att skapa en god beredskap.
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Att kommunens IT-system kontinuerligt är robust och förberett på förändrade behov.
Ett kontinuerligt arbete pågår löpande för att säkerställa robusthet i IT-systemen. Exempel på detta är:
Flytt av verksamhetssystem från kommunens datacenter till Soltaks datacenter.
Kommunens datacenter består av gammal hårdvara och äldre system, system som inte längre går att
underhålla eller uppdatera. Arbetet med att flytta alla system som finns i kommunens datacenter pågår för
fullt. Soltaks datacenter har modernare hårdvara och nyare operativsystem vilket medför en ökad
driftsäkerhet.
Flytt av hemsida till extern leverantör.
Genom att flytta den externa hemsidan, som får ses som den primära informationskanalen till
medborgarna, till extern drift så har stabiliteten ökat markant. Tidigare kunde hemsidan sluta svara under
tex en helg. Med dagens drift så har nertiderna minskats till ett minimum.
Klassning av kommunens viktigaste system med risk och sårbarhetsanalyser.
Klassning har gjorts i omgångar och resultatet finns dokumenterat tillsammans med åtgärder för att
minimera riskerna. Uppföljning av identifierade åtgärder görs under hösten 2021.
Informationsäkerhetspolicy.
Under våren har ny Informationsäkerhetspolicy tagits fram. Den beskriver har arbetet skall bedrivas och
vem som ansvarar för vad.
Fristående nätverk för VA verksamheten.
Under 2022 kommer ett fristående nätverk sättas upp vilket kommer möjliggöra kommunikation mellan
olika platser utan koppling till andra nätverk. VA verksamheten har genomfört en säkerhetsskyddsanalys
och tillhörande säkerhetsskyddsplan är under framtagning och klar under 2021.
Rätt kravställning vid upphandling av nya IT-system
Detta är ett långsiktigt, pågående arbete. Med rätt krav på leverantörer beträffande hur och var data lagras
och hur den behandlas ger en stabilare och mer robust miljö. Även säkerställande att rätt villkor finns med
vid avtalsskrivning höjer säkerheten.
Ny reservkraft till Räddningstjänsten
Den reservkraft som finns i räddningstjänstens lokaler är idag undermålig och täcker inte verksamhetens
behov. Då räddningstjänstens verksamhet utgör en central ledningsfunktion så inlämnades en ansökan om
statliga bidrag för byte och upprustning av reservkraften och ledningsfunktionen. Både länsstyrelsen och
MSB biföll ansökan och i samarbete med MSB så har underlag tagits framför ny reservkraft till
räddningstjänsten. Projektet leds av projektledare från Lokaler och Anläggningar och beräknas kosta ca 3
milj varav MSB bidrar med statliga medel på ca 1,5 milj. samt konsultation och upphandling. Projektet
bedöms vara klart och anläggningen i drift under våren 2022. I samband med arbetet så har behov
identifierats av att flytta räddningstjänstens server från Ales serverhall till Kungälvs serverhall. Detta då
Kungälvs serverhall har reservkraft vilket saknas i Ale. Åtgärden är ämnad att skapa robusthet i ITinfrastrukturen.
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Att kommunen vid kris kan trygga sin personalförsörjning inom vård och omsorg.
I Sektorn Trygghet och Stöds krishanteringsplan så finns en prioriteringslista över ej nödvändiga
verksamheter som kan stängas för att omdisponera personal till vård och omsorg. I de fall sektorns egna
verksamheter inte har tillräckligt med personal kan vi låna från andra sektorer. Under pandemin skickades
en enkät ut till alla anställda i kommunen med fråga om man hade omsorgsutbildning i grunden. Detta
var en inventering utifall ToS under pandemin hade behövt personal. En utmaning är dock att
äldreomsorgen i grunden har viss utmaning med att rekrytera personal. Punkten anses uppfyllas genom
sektorns beredskapsplan.



Att kommunen kan ställa om lokaler till vård och annan verksamhet
Kommunen har en god kontroll över sina lokaler och dess användning. Detta genom lokalfunktionen och
sektorernas lokalsamordnare som löpande genomför lokalrevisioner och lokalbehovsanalyser.
Lokalbehoven och löpande förändringar i behoven hanteras veckovis och stäms av på möten med
lokalsamordnare, hyresstrateg, fastighetschef med flera. Exempel på snabb lösning var då behov av lokaler
uppkom för provtagning av Covid 19 samt för vaccinering. Genom snabb hantering av lokalfunktionen
kunde Kvarnkullen på någon dags varsel ställa om verksamheten till att täcka det uppkomna behovet. Det
finns idag en god flexibilitet i dessa frågor.



Att kommunen minskar sårbarheten i livsmedelsförsörjningen genom ökad lokal upphandling
Detta är en fråga som i allra högsta grad är aktuell just nu. Under hösten 2021 (påbörjat i augusti) kommer
måltidsservice att, med stöd av säkerhetsenheten genomföra en kontinuitetsanalys och plan. I denna analys
så skall verksamheten kartlägga viktiga verksamheter och processer samt identifiera beroenden av resurser.
Bestämma vad som är acceptabla avbrottstider och genomföra åtgärder som minskar risken för störningar.
Detta skall mynna ut i planer för att hantera de störningar som ändå kan uppstå. Bland annat
livsmedelsförsörjningsplan. Livsmedelsverket håller just nu på med att ta fram en handbok som skall
underlätta framtagandet av beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg. Handboken tas
fram av livsmedelsverket i samarbete med kommuner och regioner, myndigheter och organisationen och
den beräknas vara klar under 2022. I det samlade arbetet med att ta fram en plan för Kungälvs
livsmedelsförsörjning förs också dialoger med upphandlingsverksamheten om hur lokalt producerade
livsmedel kan bidra till en minskad sårbarhet. Livsmedelsinköp är en komplicerad process med höga krav
på bland annat uppföljning och kontroll varför Kungälvs kommun i stor utsträckning samordnar sig med
övriga kommuner i Göteborgsregionen, främst Göteborgs Stad. Till det kommer att försörjningskedjorna
ofta inkluderar åtminstone ett flertal kommuner och ibland är nationella. Beredskapsperspektivet framhålls
dock av ansvariga chefer i avtalsgrupper där de regionala livsmedelsinköpen kravställs. Kontakt har också
tagits med LRF för att inventera vilka resurser som finns tillgängliga i Kungälvs närområde.



Att kommunen bedriver beredskapsövningar också på operativ nivå.
Beredskaps- och krisledningslövningar genomförs och planeras. Större övningar på operativ nivå har
planerats men tyvärr tvingats avbokas på grund av pandemin. Övningar är återigen under planering och
kommer att börja genomföras under hösten 2021. En ny utbildnings- och övningsplan är också framtagen
för att säkerställa framtida utbildningsinsatser i organisationen. Utöver framtagen utbildnings- och
övningsplan så regleras och planeras också utbildningsbehov i olika planer, bland annat i
Oljeskyddsplanen.
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Att kommunen upprättar en beredskapsplan under första halvåret 2021

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett geografiskt ansvar och tre grundprinciper,
Ansvars-, Likhets- och Närhetsprincipen. I enlighet med dessa principer så skapas handlingsoch beredskapsplaner ute i verksamheterna. Exempel på planer som finns är pandemiplan,
oljeskyddsplan, handlingsplan för räddningstjänst, sektorernas beredskapsplaner mm. En ny
nödvattenplan håller på att tas fram och skall vara klar 1 juni 2022. Enligt uppdraget så är
”Beredskapsplaner i Kungälvs kommun” upprättade och implementerades under covid-19.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommun
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Under arbetet med att säkerställa en robusthet i livsmedelsförsörjningen så ingår att se över
möjligheten till ökad lokal upphandling vilket också är ett mål i Agenda 2030. Även
säkerställande av robusthet i vattenförsörjningen ingår.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Dokumentet har en relation till kommunens Risk- och sårbarhetsanalys samt förvaltningens
anvisning för ledning- och kommunikationsplan vid extraordinära händelser. Tillsammans
utgör dessa styrningen av kommunens arbete för att uppfylla uppgifterna enligt Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Allt arbete kommunen utför för att skapa ett robust samhälle och säkerställa att
verksamheterna kan bedrivas även under kriser bedöms ha stort värde för alla kommunens
medlemmar. Att säkerställa fortsatt vård, skola och omsorg görs alltid utifrån medborgaroch brukarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Ingen ekonomisk bedömning gjord.
Förslag till beslut
1. Förvaltningens svar på ”Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot
återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet”
godkänns.

Ann-Charlotte Backström
Tf. HR Chef

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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1. Inledning
En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, som med
stor sannolikhet kommer att påverka stora delar vårt samhälle och världens befolkning. Det är
därför viktigt att det finns en god beredskap för att kunna upprätthålla samhällsviktig
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verksamhet, begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindra sjukdomsförloppet
hos den enskilda individen.
Beredskapsplaneringen för pandemisk influensa ska minska de negativa konsekvenserna och
försöka begränsa smittspridningen.
Kommunens plan vid en pandemi beskriver kommunövergripande åtgärder.
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett utbrott
av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan människor och som ger upphov till en
global spridning. Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en global epidemi
är bekräftad men ännu inte nått Sverige.

2. Relation till andra styrdokument
Pandemiplanen har en koppling till kommunens Ledning och kommunikationsplan vid kriser
KS2019/1884. Även kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (KS2019/1696) och Program för
Kungälvs kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023 (KS2019/1414).

3. Syfte
Syftet med denna pandemiplan är att fastställa hur Kungälvs kommun ska kunna upprätthålla
sina samhällsviktiga verksamheter på en acceptabel nivå under en influensaepidemi.
Pandemiplanen avser Kungälvs kommun och dess bolag och Stiftelsen.
Syftet är dessutom att Kungälvs kommun och dess bolag och stiftelse ska kunna hantera en
pandemi utifrån följande aspekter:
•
•
•
•
•

risk för liv och hälsa
åtaganden enligt lagstiftning eller avtal
ekonomiska konsekvenser
miljömässiga konsekvenser
stort beroende hos andra viktiga aktörer eller hos allmänheten

4. Mål och viljeinriktning
De övergripande målen med pandemiarbetet är att:
•

säkerställa samhällsviktig verksamhet
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•
•

minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen
minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället.

Olika strategier för att nå dessa mål är medicinska och icke-medicinska åtgärder samt
kommunikationsinsatser.
Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet
att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på
sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp)
minskar, tiden för förberedelser ökar och vaccin hinner bli tillgängligt. En sådan effekt kan
uppnås med hjälp av medicinska åtgärder (bland annat antiviral behandling och vaccinationer)
och icke-medicinska åtgärder (bland annat social distansering).

5. WHO:s faser och världens agerande inför och vid pandemi
Världshälsoorganisationen (WHO) spelar en central roll under en pandemi eftersom
organisationen kommer att deklarera pandemins olika globala faser och därmed, till viss del,
påverka de olika åtgärder som vidtas. WHO:s roll kommer också vara avgörande för att
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förmedla kunskap om pandemins epidemiologi och effekter, vilket är grunden för arbetet med
pandemin.
WHO:s faser är grundläggande, eftersom de påverkar hur hela världen agerar när ett nytt virus
dyker upp. WHO:s fasindelning tar ingen hänsyn till lokala variationer i pandemins spridning.
Sedan pandemin 2009 har WHO ersatt sin tidigare trappstegsliknande modell över pandemins
faser med ett mer sammanflätat förlopp som sätter fokus på en kontinuerlig riskbedömning på
såväl global som nationell nivå. WHO:s bedömning är baserad på virologiska, epidemiologiska
och kliniska data på global nivå.

Aktiveringsfasen inleds när spridningen av ett virus med pandemisk potential har identifierats
bland människor. Om det nya viruset får en global spridning övergår det till en pandemisk
fas. Övergångsfasen inleds när globala eller regionala riskbedömningar fastställer att
åtgärderna mot den pandemiska influensan kan börja trappas ner. Den interpandemiska fasen
är tiden mellan pandemier.
Olika kontinenter, regioner, länder och geografiska områden inom länder kan vid en given
tidpunkt befinna sig i olika faser. Därför gör Folkhälsomyndigheten i samverkan med andra
aktörer kontinuerligt egna riskbedömningar på nationell nivå.

Deklaration av internationella hälsohot
Vid extraordinära händelser kan WHO deklarera ett ”internationellt hot mot människors
hälsa” (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).
En sådan deklaration innebär att:
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•

•

WHO bedömer att det finns risk för internationell spridning av exempelvis ett
smittämne eller annat farligt ämne och att det finns behov av samordnade
åtgärder.
WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer om åtgärder riktade till de
drabbade länderna och andra länder i syfte att förhindra eller minska den
internationella spridningen med minsta möjliga inskränkningar i den
internationella trafiken. De tillfälliga rekommendationerna upphör automatiskt
efter tre månader men kan förlängas.

Vid spridning av en ny influensatyp kommer WHO att bedöma dels om en PHEIC föreligger,
dels om en pandemi ska deklareras.

Internationell rapportering
Inom EU samverkar medlemsstaterna för att motverka gränsöverskridande hälsohot enligt
Europaparlamentet och rådets beslut om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors
hälsa (1082/2013/EU).
Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för det europeiska varningssystemet, Early
Warning and Response System (EWRS) där medlemsstaterna snabbt kan meddela varandra och
EU-kommissionen om utbrott av smittsamma sjukdomar som hotar att sprida sig till andra
länder inom unionen.
Folkhälsomyndigheten ansvarar även för att kontinuerligt rapportera övervakningsdata till
internationella nätverk och myndigheter. Rapporteringen av epidemiologiska och virologiska
data sker till den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

6. Aktörer och ansvarsfördelning i Sverige
I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvaret för att samordna beredskapen mot
allvarliga hälsohot. Myndigheten är utsedd till nationell kontaktpunkt av regeringen och har en
rapporteringsskyldighet till WHO.
Andra aktörer såsom kommuner, regioner och myndigheter är i sin tur skyldiga att omedelbart
kontakta Folkhälsomyndighetens tjänsteman i beredskap (TiB) när de får kännedom om en
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misstänkt eller konstaterad händelse som kan innebära ett internationellt hot mot människors
hälsa. Denna underrättelseskyldighet medför inte någon förändring i respektive myndighets
ansvar att hantera händelsen och vidta åtgärder.
I Sverige ansvarar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå gemensamt för att
förebygga och hantera spridningen av smittsamma sjukdomar. För att arbetet vid en pandemi
ska fungera på ett effektivt sätt krävs en samverkan mellan alla aktörer på alla nivåer.
Samverkansarbetet kan bestå i att:
•
•
•
•

samla in och dela information för att få en gemensam lägesbild
diskutera riskbedömningar och åtgärder
koordinera åtgärder
samordna och kommunicera budskap.

Nedanstående tabell beskriver kortfattat aktörernas roller och ansvar inför och vid en pandemi.

Regeringen och Regeringskansliet
•
•
•

Skapar förutsättningar för att säkerställa tillgång till vaccin, antiviraler.
Beslutar om influensa ska klassificeras som allmänfarlig sjukdom och därmed vara
smittspårningspliktig/anmälningspliktig.
Beslutar om lagringsstrategi för antiviraler i beredskapslager.

Folkhälsomyndigheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samordnar pandemiberedskapen på nationell nivå.
Ger stöd till planeringen på regional och lokal nivå, där det operativa arbetet bedrivs.
Samordnar framtagandet av vaccinationsstrategi.
Avropar och distribuerar vaccin och beredskapsläkemedel.
Ansvarar för de nationella beredskapslagren av beredskapsläkemedel.
Ansvarar för framtagandet av rekommendationer för användning av
beredskapsläkemedel.
Samordnar kommunikationsinsatser för vaccination.
Är internationell kontaktpunkt.
Övervakar pandemins utveckling.
Bedriver och utvecklar laboratoriediagnostik för detektion, typning och
resistensbestämning av pandemisk influensa.
Samordnar smittskyddet i Sverige.
Sammankallar Nationella pandemigruppen.

Socialstyrelsen
•

Är nationell kunskapsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Samordnar
landstingens och kommunernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
inför allvarliga händelser.
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•
•

Utfärdar föreskrifter om ordination och praktisk hantering av läkemedel inom hälsooch sjukvården, inklusive vaccinationsverksamhet.
Förser andra myndigheter med data för utvärdering av effekt och säkerhet av läkemedel
genom exempelvis data från dödsorsaks-, patient- och läkemedelsregistret.

Läkemedelsverket
•
•
•
•
•

Godkänner pandemivaccin.
Tar fram rekommendationer för läkemedelsbehandling.
Möjliggör licensförskrivning av pandemivaccin och andra nödvändiga läkemedel vid
behov och ansvarar för frisläppning av pandemivaccin i Sverige.
Följer upp effekt och säkerhet av beredskapsläkemedel inkl. vaccin.
Värderar risk- och nytta av läkemedel inkl. vaccin.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
•
•

Stödjer, vid behov, regioner och kommuner vid upphandlingar av transporter av vaccin.
Stödjer regioner och kommuner vid samordningsbehov och upprättar
kommunikationskanaler.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
•
•
•

Stödjer nationell samordning mellan aktörer vid pandemi.
Bevakar och bedömer konsekvenser av en pandemi för samhället och samhällsviktiga
verksamheter.
Stödjer centrala myndigheters, länsstyrelsers, regioners och kommuners arbete med att
identifiera samhällsviktiga verksamheter

Arbetsmiljöverket
Ansvarar för föreskrifter för biologiskt agens och smittämnen i arbetsmiljön och har
tillsynsansvar när det gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Länsstyrelsen Västra Götaland
•
•
•

Har samordningsansvaret för den regionala krisberedskapen.
Följer upp kommunernas beredskapsförmåga.
Analyserar och sammanställer en regional lägesbild. Identifierar samhällsviktiga
verksamheter inom sitt geografiska ansvarsområde.

Västra Götalandsregionen/aktörer som bedriver hälso‐ och sjukvård
•
•
•
•
•
•

Vårdar sjuka.
Genomför vaccination.
Ger förebyggande råd till allmänheten.
Rapporterar beläggning, personalfrånvaro och IVA-vårdade för influensa.
Utför diagnostik samt rapporterar fall.
Planerar för utökad hemsjukvård och hembesök.
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•
•
•

Ansvarar för inköp och distribution av läkemedel.
Ansvarar för att ta emot och distribuera beredskapsläkemedel.
Återrapporterar vaccinationer och förbrukning av antiviraler till Folkhälsomyndigheten.
Ansvarar för omhändertagandet av döda

Smittskyddsläkaren
•
•
•
•
•
•
•
•

Samverkar med beredskapsansvariga inom regioner.
Har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom sin region.
Ska planera, organisera, leda och verka för ett effektivt, samordnat och likformigt
smittskydd.
Ansvarar för regional övervakning och återrapportering av epidemin till regioner,
Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.
Planerar och fördelar vaccin och andra läkemedel.
Tar fram pandemiplan.
Deltar i förberedande arbete inför beslut om avrop av vaccin.
Kommunicerar lokalt med såväl hälso- och sjukvården som invånarna

Kungälvs kommun
•
•
•
•

Är en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
Genomför åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och
hantera extraordinära händelser.
Ger aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område möjlighet att samverka.
Ska vid en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings och
samordningsfunktion (ISF), ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram samt verkar
för att information till allmänheten samordnas.

7. Ansvarsfördelning inom kommunen
Enligt samhällets krishanteringssystem ska den som i normala fall ansvarar för en verksamhet
även ha detta ansvar under en krissituation. Det innebär att kommunens ansvar gentemot
medborgarna är oförändrat även under en pandemi.
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Under en pandemi ska kommunen sträva efter, att så långt som möjligt, genomföra sina
verksamheter i normal omfattning samt ge invånarna och media tillräcklig och korrekt
information om läget. Men kommunen ska också bidra med åtgärder med syfte att fördröja
pandemins förlopp.
När nationella och internationella övervakningssystem varnar för en pandemi, behöver
aktiviteter och åtgärder för att begränsa effekten påbörjas. Det innefattar att skapa sig en god
kunskap om risker och sårbarheter som kan påverka kommunens egen verksamhet.

Krisledningsnämnd
Om ordinarie beslutsvägar inte fungerar, eller om skyndsamma politiska beslut behöver fattas
vid extraordinära händelser kan krisledningsnämnden aktiveras. Deras ansvarsområde regleras i
Reglemente för krisledningsnämnden. De aktiveras vid en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Krisledningsnämndens
ordförande eller, om denne har förhinder, vice ordförande tar beslut om och när
krisledningsnämnden skall aktiveras.
Krisledningsnämnden tar endast över kommunala myndighetsnämnders och bolagens
verksamheter vid en extra ordinär händelse. Kungälvsbostäder omfattas inte utan hanteras
inom ramen för det kommunala områdesansvaret.

Förvaltning
Kommunens förvaltningsledning utgör också kommunens krisledning. De ansvarar för de
förberedande och akuta åtgärder som kommunen behöver fatta i samband med kriser vilket
också omfattar en pandemi. Hantering av en pandemi ska ske i enlighet med fastställd
lednings- och kommunikationsplan. Förvaltningsledningen stärks i dessa fall upp av särskilt
berörda verksamhetschefer, kommunens säkerhetschef, kommunikationsstrateg samt MAS. Vid
behov ska gruppen vara tillgänglig dygnet runt tills dess att behovet inte längre kvarstår.
Inom kommunen har varje bolag, sektor, verksamhet och enhet ansvar att genomföra tillräcklig
planering inför en massjukfrånvaro. Denna planering ska delges kommunens
förvaltningsledning och säkerhetschef utan skäligt dröjsmål inom den tid som anges.

Bolag och stiftelser
Pandemiplaneringen ska prioriteras inom kommunens samtliga bolag och verksamheter.

Tjänsteman i beredskap
För att säkerställa kommunens krisberedskap under dygnets alla timmar vid en pandemi finns
en tjänsteman i beredskap. I TIB uppgifter ingår att:
•
•

ha beredskap och vara kommunens kontaktperson under icke ordinarie arbetstid
vara lätt att kontakta för andra aktörer
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•
•
•
•

ansvara för att information som kommer in till kommunen sprids vidare till berörda
verksamheter
värdera information och vid behov kunna aktivera berörda verksamheter
bedriva omvärldsbevakning genom att följa relevant rapportering och lägesbild
dokumentera information och vidtagna åtgärder i (webbaserat informationssystem)
kunna initiera ett stabsarbete

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
I kommunen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) en viktig roll. MAS:en svarar
för att det finns rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

8. Samverkan och samordning med myndigheter och andra aktörer
För att skapa en gemensam lägesbild och god samordning krävs samverkan med andra
myndigheter, företag och aktörer. Initialt under en pandemi är samverkansbehov i form av
omvärldsbevakning och informationsflöde av stor vikt. I efterföljande skeden krävs regional
ledning och resursfördelning.
Samverkan sker på samma sätt som vid andra kriser. Normalt genom telefonkonferenser eller
skypemöten. Samverkande myndigheter:
•
•

Länsstyrelsen
Regionen– representanter för slutenvård, primärvård, smittskydd och kommunernas
MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor)

•

Säkerhetschef/samordnare för kommunerna Primärvård – kommunal hälso- och
sjukvård
Slutenvård/smittskydd – kommunal hälso- och sjukvård

•

Under en pandemi kan också personalresurser behöva samplaneras mellan olika huvudmän.
Det kan röra sig om hälso- och sjukvårdspersonal eller inom skolverksamhet. Då kan nätverk
som finns inom Göteborgsregionen användas i första hand.
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9. Generella rutiner för kommunen inför och vid pandemi
Kommunen ska i sin risk – och sårbarhetsanalys identifiera vilka verksamheter som är
samhällsviktig och vilka verksamheter som alltid måste fungera. Kommunen ska också upprätta
samverkan och samordning vid kriser generellt. Samma samverkansformer ska användas vid
pandemier.

Aktiveringsfasen (spridning i olika delar av välden och eventuella enstaka fall i
Sverige)
Kommunen ska se över sin identifiering av verksamheter som är samhällsviktiga i kommunen
och som måste bedrivas vid en epidemi. Den som har ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden skall ha motsvarande ansvar under kris‐ och krigssituationer.
Kommunens förvaltningsledning ska skapa en lägesbild över situationen.
Folkhälsomyndigheten kommer tillsammans med andra aktörer ta fram underlag som
kommunen bör följa. Den kommer bland annat baseras på:
•
•
•
•
•
•

Immunitet i befolkningen
Antal sjuka i förhållande till antal exponerade
Antalet avlidna i förhållande till antalet smittade
Antalet sjukhusinläggningar
Tillgänglighet till vårdplatser
Tillgänglighet till vaccin eller medicin

I detta skeende kan kommunen fatta beslut om både medicinska och icke-medicinska åtgärder.
Exempel på medicinska åtgärder är vaccination. Under en pandemi är vaccination den mest
effektiva åtgärder för att minska sjukligheten och dödligheten i befolkningen och för att
motverka fortsatt spridning. Framställning av vaccin kan dröja och inledningsvis kommer det
vara brist på vaccin varför prioriteringar kan komma att bli nödvändiga.
Exempel på icke-medicinska åtgärder är handhygien, host- och nysetikett, frivillig isolering i
hemmet vid sjukdom, undvika allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, och
stänga skolor. Omfattande åtgärder bör alltid ske i samverkan med andra kommuner och i
samråd med regionen, länsstyrelsen och andra myndigheter. Det är bland annat pandemins
allvarlighetsgrad, spridning och samhällskontexten som avgör lämpligheten för samhällsriktade
icke-medicinska åtgärder. Åtgärderna kan ha en negativ påverkan på samhällets funktionalitet
och måste därför vara väl avvägd.
Kommunen ska också planera för resursfördelning mellan icke nödvändig verksamhet och
kommunens samhällsviktiga verksamhet.
Kommunen ska planera för att enskilda verksamheter kan drabbas av utbrott och ha rutiner för
hur detta ska hanteras.
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Pandemisk fas
Vid bekräftad pandemi med spridning i Sverige ska eventuella lokala pandemiplaner aktiveras.
Samverkansgrupper inom GR eller länet ska startas upp, t.ex. grupper för
kommunikationsdelning. Kommunen ska använda samma samverkansformer som vid andra
kriser.
Kommunen ska se över om det behövs allmänhygieniska åtgärder i förvaltningen.
Säkerheten för egen personal skall alltid prioriteras. Säkerhet och försiktighet går alltid före
verkan. I möjligaste mån bör därför följande arbetssätt användas:
•
•
•
•
•

undvik fysiska möten, försök att ersätta dem med andra former av möte såsom
telefonmöten.
om möjligt, låt personalen arbeta hemifrån. Förbered tekniska och praktiska
arrangemang för detta.
för den personal som måste vara på plats, ordna så att de olika skiftens personal inte
möter varandra i lokalerna.
se till att hygienen hålls god i pentryn och toaletter
upprätthålla rutiner för att säkerställa att personal är utbildad i t.ex. användandet av
personlig skyddsutrustning och vaccination.

Kommunen ska tillsammans med andra aktörer planera för åtgärder som kan fördröja och
minska toppen på den epidemiska kurvan samt reducera smittspridning i utsatta
samhällsgrupper.
Kommunen ska så långt det är möjligt upprätthålla all samhällsviktig verksamhet genom
omfördelning av resurser, samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

10. Levandegöra
Denna plan skall kommuniceras till berörda funktioner inom kommunen och till samverkande
aktörer inom kommunens geografiska område. Planen ska revideras minst en gång per
mandatperiod.

11. Uppföljning
Efter en händelse där planen aktiveras eller efter en övning ska planen utvärderas.
Kommundirektören har ett övergripande ansvar att tillse att uppföljningen av styrdokument
sker samt att revidera denna plan då behov uppstår.
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1. Inledning

Kungälvs kommun ska värna människor, medarbetare, egendom, verksamheter och miljö, samt
grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende, utifrån kommunens
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geografiska områdesansvar. Kommunens verksamheter ska vara robusta, säkerställa en god
krisberedskap och förmåga att hantera olyckor, samhällsstörningar, extraordinära händelser och
dess konsekvenser.
Kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund bedriver uppgifter som är avgörande för ett
fungerande samhälle och är därför en del av rikets krishanteringssystem och civila försvar. Detta
innebär att de ska verka för och bidra till att säkerställa skydd och försörjning av dessa
samhällsfunktioner. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde
har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap, och då ytterst i krig,
återupptagits.
Detta handlingsprogram ligger till grund för ledning och styrning av krisberedskap och
krigsberedskap i kommunen, dess bolag, stiftelser och förbund och gäller för samtliga nämnder
och styrelser i Kungälvs kommun. Den omfattar områden och insatser som utifrån det
geografiska områdesansvaret berör kommunens ansvarsområden, verksamheter, kommunens
invånare, företag och besökare. Kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare ska direkt
eller indirekt bidra till kommunens krisberedskap, inom sina respektive verksamhets- och
ansvarsområden.
Kungälvs kommun ska samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället för att
säkerställa en god kris och krigsberedskap.

2. Relation till andra styrdokument

Styrdokumentet har en relation till kommunens Risk- och sårbarhetsanalys samt förvaltningens
anvisning för ledning- och kommunikationsplan vid extraordinära händelser. Tillsammans utgör
dessa styrningen av kommunens arbete för att uppfylla uppgifterna enligt Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH) samt kommunöverenskommelserna mellan staten och kommunerna.

3. Syfte

Syftet med detta styrdokument är att förvaltningen, kommunens bolag, stiftelser och förbund
skall minska sårbarheterna inom sina ansvarsområden och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred. Kommunen skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till
civilt försvar vid krig.

4. Mål och viljeinriktning

Dokumentet ska tydliggöra en roll- och ansvarsfördelning för kommunens krisberedskapsarbete,
samt säkerställa att kommunen uppfyller gällande lagstiftning och kommunöverenskommelser.

5. Ansvar gällande kris och krigsberedskapen

Det finns grundläggande principer som är vägledande för hantering av samhällsstörningar. Den
som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har ansvaret under en pågående
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samhällsstörning och hanteras av de som är närmast ansvariga och berörda. De som hanterar
samhällsstörningen ska så långt det är möjligt vara organiserade på samma sätt som vid normala
förhållanden.

Kommunfullmäktige

• Är ytterst ansvarig för kommunens kris- och krigsberedskap.
• Säkerställer att tillräckliga resurser avsätts för kommunens krisberedskap och krigsberedskap.
• Beslutar om krisledningsnämndens reglemente och programmet för krisberedskap och civilt
försvar.

Bolag, stiftelser och förbund

• Ansvarar för att analysera vilka extraordinära händelser som kan drabba verksamheten och
sammanställa detta i en risk och sårbarhetsanalys.
• Ansvarar för att utifrån identifierade risker och sårbarheter ha en ändamålsenlig
krisledningsorganisation samt en kontinuitetsplanering för att säkerställa att samhällsviktig
verksamhet även kan bedrivas vid samhällsstörningar och krig. Detta innefattar eventuell
krigsorganisation och krigsplacering av personal.
• Skall har ett anpassat säkerhetsskydd (Säkerhetsskyddslag 2018:585) utifrån verksamhetens art.

Kommunstyrelsen

• Har det övergripande ansvaret för uppsikt, ledning och samordning av kommunala
förvaltningsområdets krisberedskap, krishantering och krigsplanering.
• Beslutar om övergripande riktlinjer och motsvarande styrdokument, i enlighet med lagstiftning
och kommunfullmäktiges beslut.
• Säkerställer att det avsätts tillräckliga resurser för förvaltningens krisberedskap.
• Säkerställer att styrning och ledning gällande krisberedskap och krigsberedskap är effektiv och
ändamålsenlig, samt sker i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.
• Skall utse krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens ansvar

• Krisledningsnämndens ansvarsområden omfattar att inom kommunens geografiska område
fullgöra de politiska uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid. I detta skall ingå att
besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i

4

ter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Krisberedskap och civilt försvar - Handlingsplan

den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.

Kommundirektören

• Ansvarar på uppdrag av kommunstyrelsen för att leda, samordna, utveckla, följa upp och
utvärdera kommunens verksamhet inom krisberedskap, krishantering samt förvaltnings
krigsorganisation.
• Ansvarar för kommunens process för risk- och sårbarhetsarbete (2 kap. 1§ Lag 2006:544) samt
säkerhetsskyddsanalys (2 kap. 1§ Säkerhetsskyddslag 2018:585).
• Ansvarar för att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig krisledningsorganisation som är
utbildad och övad.
Ansvarar för att verksamheter som kommunen ska bedriva under höjd beredskap inom
totalförsvaret har en ändamålsenlig krigsorganisation och att erforderlig personal är
krigsplacerade.
• Skall utse kommunens säkerhetsskyddschef och säkerställa att kommunen har rutiner för att
kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs,
ändras eller förstörs.
• Säkerställer kommunens deltagande och representation i externa samverkansgrupper gällande
krisberedskap och totalförsvar.

Sektorschef

• Ansvarar för att planera, samordna, genomföra, följa upp och utvärdera sektorns verksamhet,
inklusive, krisberedskap och krishantering.
Ansvarar för att den samhällsviktiga verksamhet som sektorn bedriver har en
kontinuitetsplanering för att säkerställa verksamheten även kan bedrivas vid samhällsstörningar
och höjd beredskap.
• Säkerställer följsamhet till lagstiftning och förordningar samt styrdokument och anvisningar
gällande krisberedskap.
• Fastställer sektorsspecifika instruktioner, rutiner, arbetsbeskrivningar och motsvarande
styrdokument avseende, krisberedskap och krigsberedskap.

Chef/Medarbetare

• Ansvarar gemensamt för att bidra till en god krisberedskap och kontinuitetsplanering inom sina
respektive verksamhets- och ansvarområden.
• Ansvarar för att uppmärksamma och rapportera identifierade risker och brister inom
krisberedskap och krishantering. Rapportering sker till närmaste chef.
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Den enskildes ansvar

Alla medborgare har ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Är vi starka och
friska bör vi räkna med, i händelse av en kris, att samhällets resurser till en början framförallt
används för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Ett säkert
samhälle förutsätter att den enskilde individen tar sitt ansvar över hela hotskalan. Från vardagens
olyckor i hem och fritidsmiljö till kriser i samhället då kanske flera viktiga funktioner inte fungerar
normalt.
Därför skall den enskilde medborgaren:
•
•

Aktivt hålla sig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att
hantera en händelse samt följa instruktioner och råd från myndigheterna ingår också i
detta ansvar.
Ha en hemberedskap för sina grundläggande behov utifrån myndigheternas direktiv.

Var den enskildes ansvar börjar och slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat,
utan beror på händelse och den egna förmågan.

6. Kommunövergripande process för risk- och sårbarhetsanalys

En viktig utgångspunkt i det förberedande arbetet är kommunens risk- och sårbarhetsanalys.
Processen skall ledas av förvaltningen, men riskerna skall utgå från kommunens geografiska
områdesansvar. De identifierade riskerna skall sammanställas i ett dokument som antas av
lägst kommunstyrelsen. En publik version, där information som bör skyddas av sekretess
tagits bort (exempelvis information om stabers uthållighet, information om gränssättande
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tekniska faktorer, detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden), skall finnas tillgänglig
för allmänheten via kommunens hemsida.
Arbetet med förvaltningens sårbarhetsanalys och åtgärder för att minska dessa sårbarheter är
en årlig löpande process där förvaltningens verksamheter skall delta. Förvaltningen skall
under mandatperioden säkerställa att kommunens verksamheter har:
• Identifierar sina samhällsviktiga åtaganden.
• Identifierat maximala/acceptabla avbrottstider för respektive samhällsviktigt åtagande.
• Säkerställt reservrutiner eller alternativ hantering för respektive samhällsviktigt åtagande.
• Förslag på åtgärder som ökar förmågan om den bedöms som bristfällig.
• Planera och budgetera för att prioriterade åtgärder blir genomförda.
• Följa upp effekten av genomförda åtgärder enligt förvaltningens rutiner för uppföljning.

7. Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska
områdesansvar

Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen ska:
• Identifiera samhällsviktig verksamhet som bedrivs av andra aktörer än kommunen själv.
• Etablera kontakt med identifierade aktörer vad gäller ansvar för planering- och
förberedelsearbete, inriktning och samordningskontakt samt kommunikation.
• Skapa rutiner för regelbunden samverkan med berörda aktörer, enligt ovan.
Kommunen ska utifrån sitt uppdrag och geografiska områdesansvar även samråda och
samverka med andra kommuner, länsstyrelsen, regioner, landsting, myndigheter och
civilsamhället, i syfte att utveckla robusta, effektiva och ändamålsenliga insatser för kris och
krigsberedskap.

8. Planering anseende krisberedskap inom olika områden som
kommunen ska ta fram eller uppdatera under
mandatperioden.

Kommunens krisberedskap och krishantering omfattar åtgärder och insatser som är av olika
inriktning och karaktär. Det kan vara av förebyggande karaktär, aktiveras i samband med en
olycka/samhällsstörning, eller genomförs efter en olycka/samhällsstörning.
Förberedelser och insatser ska baseras på inventering av samhällsviktig verksamhet samt riskoch sårbarhetsanalyser. Utgångspunkt för risk- och sårbarhetsanalyser ska vara att identifiera
särskilda riskområden och vad som är skyddsvärt.
Kommunen ska:
• planera, genomföra och följa upp utbildningar och övningar som utgör en del av det
förebyggande arbetet. Såväl personal som invånare ska informeras om kommunens
planering och arbete med krisberedskap och krishantering
• på ett systematiskt och strukturerat sätt löpande utveckla och förbättra organisation och
ledning för krisberedskap och krishantering
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•
•
•
•

efter en samhällsstörning, olycka eller annan extraordinär händelse, lära av händelsen och
utvärdera åtgärder i syfte att utveckla kommunens krisberedskap och krishantering
vidta de förberedelser som krävs för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet
under höjd beredskap
under mandatperioden ska det aktörsgemensamma ramverket för Västra Götalands län
samt aktörsgemensam plan för hantering av attentat och höjd hotnivå implementeras i
kommunens krisorganisation.
under mandatperioden skall kommunens oljeskyddsplan samt nödvattenplan ses över.

9. Levandegöra

Handlingsprogrammet kommuniceras ut på hemsidan efter att kommunfullmäktige antagit det.
Respektive bolagsstyrelse och förbundsdirektion skall informeras om handlingsprogrammet och
uppmanas anta detta. I delägda bolag ska kommunen verka för samordning av respektive
ägarkommuns handlingsprogram.
Förvaltningen skall genom förvaltningsledningen säkerställa att handlingsprogrammet uppfylls
inom berörda verksamheter.

10.Uppföljning

Kommunens förmåga att hantera olika typer av samhällsstörningar ska följas upp löpande.
Väsentliga avvikelser ska analyseras och rapporteras till högre chef och vid behov ansvarig
nämnd.

11. Revidering styrdokument gällande säkerhet, krisberedskap
och krigsberedskap

Under perioden som detta program gäller revideras den och andra styrdokument gällande
krisberedskap och krigsberedskap vid behov. Revideringar ska ske i syfte att säkerställa följsamhet
till gällande lagstiftning, förordningar samt andra krav och överenskommelser.
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1. Inledning
Kommunerna ansvarar för många frågor som berör dess invånare och företagare. Kommunerna ser
exempelvis till att det finns barnomsorg, skola och omsorg för äldre. Kommunerna planerar för stadens
utveckling och se till att det finns bostäder och att människor kan slänga sina sopor, få rent vatten och
fungerande avlopp.
När det inträffar något som plötsligt hotar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller våra
grundläggande värden skall kommunen, tillsammans med samhällets andra aktörer, också hantera detta
för att minska effekterna av det inträffade.
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap skall kommunen varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall
hantera extraordinära händelser i fredstid.
Om samhället drabbas av allvarliga, krisartade eller extraordinära händelser kan kommunen aktivera
den krisledningsorganisation som beskrivs i denna plan för att samordna de kommunala insatserna och
resurserna.
Kommunen har också ett ansvar att verka för samordning av aktörerna inom kommunens gränser för
att hantera händelsen utifrån ett helhetsperspektiv där samhällets samlade resurser utnyttjas effektivt.
Samverkan mellan de aktörer som ska hantera olika typer av samhällsstörningar är en förutsättning för
ett framgångsrikt agerande.
Denna plan är giltig från och med det datum kommunstyrelsen fastställer planen och till dess att en ny
plan fastställs.

2. Relation till andra styrdokument
Lednings- och kommunikationsplanen bygger på kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (KS2019/1696)
och på Program för Kungälvs kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2023
(KS2019/1414). Tillsammans utgör dessa dokument styrningen av kommunens arbete för att uppfylla
uppgifterna enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

3. Syfte
Syftet med kommunens lednings- och kommunikationsplan är att ge kommunen förutsättningar att
minimera konsekvenser på samhällets skyddsvärden och upprätthålla de samhällsviktiga funktioner som
kommunen ansvarar för vid samhällsstörningar.
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4. Mål och viljeinriktning
Kungälvs kommuns målsättning i samband med en extraordinär händelse eller större samhällsstörning
är att åtgärder och planering skall skydda och stötta samhällets skyddsvärden:










Människors liv och hälsa. Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt
av en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist eller uppehåller sig i
Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig utomlands.
Samhällets funktionalitet. Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt
påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag och
andra organisationer.
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Människors tilltro till
demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska
beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.
Miljö och ekonomiska värden. Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk
mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös
egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet
av produktion av varor och tjänster.
Nationell suveränitet. Kontroll över nationens territorium och över de politiska
beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter.
Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden.

Det finns också mål för kommunens förmåga inför och vid en händelse. För att nå dessa behöver
organisationen träna och öva sin krisorganisation. Målen i förmåga är:








Kommunen ska upprätthålla och vidmakthålla en lägsta acceptabel försörjningsnivå för
invånarna vid alla samhällsstörningar.
Krisledningsorganisationen skall kunna anpassas efter samhällsstörningens omfattning och
kunna förstärkas eller förändras efter behov.
Kommunen skall kunna identifiera hjälpbehov inom förvaltningens ansvarsområden och inom
det geografiska området Kungälvs kommun.
Kommunen åtgärder möter hjälpbehoven i samhället och skapar nytta för de som har drabbats
eller för det som behöver skyddas.
Kommunen ska verka för gemensam ledning tillsammans med andra aktörer och åstadkommer
aktörsgemensam inriktning och samordning.
Vid en händelse som kräver stärkt ledningsorganisation ska krisorganisationen vara aktiverad
inom 90 minuter från det att ett beslut tagits.
Kommunen ska säkerställa att lednings- och kommunikationsförmågan har en uthållighet i
minst en vecka.
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Någon av ledamöterna i krisledningsnämnden ska inom 90 minuter kunna träda i verksamhet i
samband med en extraordinär händelse, dygnet runt året runt. Nämnden är då beslutför.

5. Grunder för kommunens krisledning
5.1 Samhällets grundprinciper för krisberedskap
Det finns tre grundprinciper som är centrala i samhällets krishantering: ansvarsprincipen,
likhetsprincipen och närhetsprincipen.
Innebörden av de tre principerna är att krishanteringen i så stor utsträckning som möjligt ska ske med
den löpande verksamhetens kunskaper, resurser, rutiner och metoder. Syftet med detta är att underlätta
omställningen från den ordinarie verksamheten till krishantering och att säkerställa kompetens.
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden
fortsätter att ha samma ansvar under en kris eller krigssituation. Det innebär exempelvis att det är den
vanliga sjukvården som ansvarar för att vården fungerar i tillräcklig omfattning även i en kris och
elbolaget för elförsörjningen samt kommunen för hemtjänsten. Ansvarsprincipen innebär också att
berörda aktörer har ansvar för att samverka före, under och efter en kris.
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska
vara densamma såväl under fredstida förhållanden som under kris eller krig. Förändringar ska alltså inte
göras mer omfattande än vad som krävs och verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på
samma plats som under normala förhållanden.
Närhetsprincipen innebär att krisen ska hanteras så nära de berörda som möjligt. Det vill säga, där den
inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Den instans som är närmast ansvarig ska
svara för ledning av de åtgärder som krävs för att kunna hantera händelsen på ett effektivt sätt.

5.2 Krissamverkan
För att kunna hantera en kris på ett effektivt sätt är det viktigt att samhällets aktörer, som har ett ansvar
för, eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar, samverkar både innan och under en händelse.
Som kommun har vi det geografiska områdesansvaret och skall därför verka för samordning och
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas före, under och efter en samhällsstörning.
Samverkan mellan aktörerna i länet präglas av:




Prestigelöshet och öppenhet
Tillit och respekt
Engagemang och delaktighet

Det är viktigt att kommunen har en helhetssyn som innebär att vi ser vår hantering som en del av en
helhet, som ska använda samhällets resurser så effektivt som möjligt. Vi ser bortom organisatoriska
gränser utan att frånta någon organisation sitt ansvar enligt de grundläggande principerna (kap 5.1).
Detta betyder att kommunen skall:




Ta ansvar för helheten och inte bara den egna organisationens uppgifter.
Vi försöker förstå och ta hänsyn till andra aktörers verksamheter, uppdrag och mandat.
Vi tar initiativ till och deltar aktivt i samverkan.
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Vi samverkar så att samhällets samlade resurser används så effektivt som möjligt.
Vi gör gemensamma prioriteringar om de samlade resursernas inte räcker till för att möte alla
behov.
Vi samverkar för samhällets bästa och med individens samlade behov i fokus.

5.3 Beskrivning av kommunens krisorganisation
Krisledningsorganisation kan aktiveras i flera steg och minskas och ökas efter behov.
Stegen, också kallade nivåer, skall både visa vilka resurser som behöver aktiveras, men också vilken
allvarlighetsgrad som kommunen bedömer att den uppkomna händelsen har. Detta visar samverkande
organisationer hur vi bedömer händelsen.
I kommunen finnas en Tjänsteman i beredskap (TiB) som är kommunens kontaktpunkt för att öka
tillgängligheten samt tydliggöra och underlätta kontakter med andra aktörer. Den är den primära
kontaktvägen in i organisationen för att tidigt kunna agera och initiera åtgärder vid samhällsstörningar.
TiB kan svara för myndigheten i telefon, via RAKEL och WIS samt via mail dygnet alla timmar året
runt och skall snabbt kunna upptäcka, verifiera och larma ut berörda.
TiB har mandat att aktivera krisledningsorganisationen och tillsammans med övriga jourfunktioner
utgör detta kommunens Grundberedskap (också kallad beredskapsnivå Grön).
Vid mindre avvikelser som berör flera verksamheter ansvarar TiB för att samordna åtgärderna kopplade
till händelsen. Detta görs genom att TiB kommunicerar direkt med de personer/funktioner som berörs.
Stöd kan fås från övriga jourfunktioner i kommunen. En avstämning med kommundirektören skall
alltid eftersträvas för att säkerställa att mandatet finns för fattade beslut. Går det inte att komma i
kontakt med kommundirektören får TiB agera i kommundirektörens anda och kalla in ledning och
stabsfunktioner samt besluta om hantering av akuta åtgärder.
Nästa nivå kallas för Grundläggande krisledning (beredskapsnivå Gul) och innebär att TiB aktiverar
kommundirektör, berörd sektorchef, kommunikationsstrateg och analysfunktion.
Bedömer man att händelsen är så stor och allvarlig att den inte kan hanteras på annat sätt, kräver
skyndsamma insatser och innebär allvarliga störningar på viktiga samhällsfunktioner aktiveras
Förstärkt krisledning (beredskapsnivå Orange). Det innebär att de flesta delarna i krisledningen
aktiveras. Här kan även deltagande från andra aktörer ingå som berörs för att få till en samverkan kring
hanteringen av händelsen. Exempel på deltagande aktörer är räddningstjänst, polis och västra
götalandsregionen.
Den slutliga nivån är en extraordinär händelse. Denna nivå kallas Särskild krisledning med
krisledningsnämnd (beredskapsnivå Röd). Förvaltningens förstärkta krisledning kompletteras då med
den politiskt tillsatta Krisledningsnämnden (kommunens politiska ledning vid extraordinära händelser i
fredstid).
Det står sällan klart från början hur omfattande en situation är eller kan bli och om det överhuvudtaget
behövs en krisledning. Därför kan verksamheten och resurserna förändras över tid. Detta innebär att det
är kommundirektören som, med stöd från tjänsteman i beredskap, har mandat att besluta vilka resurser
som behöver aktiveras eller avvecklas inom krisledningen under arbetet.
Det är alltid kommundirektören som beslutar i vilken omfattning som händelsen skall hanteras samt
vilken roll kommunen skall ha i förloppet förutom vid en extraordinär händelse där
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krisledningsnämnden aktiverats. Då är det istället nämnden som fattar strategiska beslut som
förvaltningen normalt inte har mandat att fatta, och det är tjänstemännen som verkställer fattade beslut.
Alla funktioner som har en roll i kommunens centrala krisledningsorganisation skall ha minst en
ersättare för att kunna upprätta en krisledning över längre tid. Roller som anses som extra viktiga för att
kunna hantera en kris skall ha två ersättare.

6. Aktivering och avveckling av krisorganisationen
6.1 Aktivering av krisorganisationen
Här följer det förfarande som normalt skall användas för att aktivera krisorganisationen.
1. Den organisation eller kommunala verksamhet som först får reda på en händelse som kan leda till
större verksamhets- eller samhällsstörningar skall kontakta kommunens Tjänsteman i Beredskap (TiB).
2. TiB gör en första bedömning av situationen och behovet av åtgärder. Därefter kontaktar TiB
kommundirektören som sedan ansvarar för att informera politiken. Kommundirektören skall besluta
om ytterligare funktioner behöver aktiveras. Om kommundirektören inte snabbt kan nås har TiB
mandat att initiera arbetet och kalla in personal.
3. Är händelsen allvarlig ansvarar kommundirektören för att informera krisledningsnämndens
ordförande om läget för att denne ska kunna fatta beslut om en extraordinär händelse.
4. TiB sammankallar de personer som påverkas enligt larmlistan.
5. TiB påbörjar iordningställandet av krisledningsrummet och skall därefter agera stabschef för att stötta
kommundirektören. När säkerhetschefen finns på plats kan hen bli stabschef och TiB återgår då till
grunduppdraget.
6. Ett uppstartsmöte skall snarats hållas för att påbörja hantering av händelsen. Under mötet skall fyra
punkter uppnås:





Tolka skeendet genom en lägesbild. (vad, när, hur, vem, prognos)
Identifiera hjälp- och åtgärdsbehov inom och utom kommunens ansvarsområden.
Prioritera hantering och analysera vilken gemensam hantering som måste ske med andra
aktörer.
Fatta beslut om kommunens inriktning och utöva inflytande övar andra aktörer för gemensam
hantering.

Under mötet säkerställs också att alla roller som behövs för hantering av händelsen aktiverats samt vilka
andra aktörer som behöver informeras:



Vilka andra kan ha nytta av den information och de resurser kommunen har?
Vilka andra kan ha information och resurser som kommunen har nytta av?

7. Är händelsen allvarlig skall krisledningsnämndens ordförande bedöma om/när en extraordinär
händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion (2 kap. 3 § lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap).
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6.2 Organisationens uthållighet
I situationer som kräver att krisledningen måste upprätthållas över längre tid finns ställföreträdande
medlemmar utsedda. Vid avlösning tjänstgör avgående och tillträdande personal samtidigt under någon
tid för att möjliggöra överlämning. De avlämnande personerna ansvarar för att kartor, tabeller och
loggböcker är uppdaterade för att vid en överlämning kunna redogöra för läget i stort, fattade beslut,
förestående åtgärder och förväntad utveckling.
Vid långvariga händelseförlopp kan intensiteten i verksamheten variera. För att minimera
konsekvenserna för den normala verksamheten skall antalet direkt engagerade personer anpassas till det
som den aktuella situationen kräver.

6.3 Beslut om återgång till grundberedskap
TiB/Stabschef har befogenhet att anpassa stödfunktionerna under arbetets gång för att upprätthålla det
behov av stöd som kommundirektören har. Detta innebär att delar av stödet kan avvecklas när syftet
och behovet av funktionen inte längre finns.
Det är kommundirektören som beslutar om det finns ett behov av att upprätthålla ett stöd (stab) för att
stödja den centrala krisledningen. Om kommundirektören inte anser att staben behövs skall denne
informera stabschefen som påbörjar avvecklingen av staben.
Har krisledningsnämnden varit aktiv är det nämnden som beslutar när den skall avvecklas. Även
kommunfullmäktige har mandat att besluta när krisledningsnämndens verksamhet skall avvecklas.
Befogenheten finns som en yttersta spärr mot att krisledningsnämnden missbrukar sina befogenheter.
Har nämnden varit aktiv ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt utvärdering
lämnas till fullmäktige så snart som möjligt.
När det har beslutats om att återgå till ordinarie arbete skall:




Berörda inom kommunen och hos samverkande myndigheter/organisationer meddelas att så
har skett.
Dokumentationen/loggboken slutföras och allt underlagsmaterial samlas in och sammanställas
i kronologisk ordning.
En första sammanställning och utvärdering genomförs.

Vid stora nyhetshändelser kan det fortfarande finnas ett intresse från media att rapportera om
konsekvenserna dagarna efter en händelse. Därför måste kommundirektören, sektorchefer och
kommunikationsstrategen vara tillgängliga även dagarna efter händelsen.

6.4 Utvärdering av krisberedskapsarbetet
En kris kan tvinga fram snabba beslut och det viktigt att reflektera över hur vi agerat och varför. Därför
skall en utvärdering ske när större delar av krisorganisationen varit aktiv för att dra nytta av den
erfarenhet som förvaltningen fått och ge möjlighet till granskning.
En omvärldsanalys om vad media rapporterat är viktig för att få en bild av hur omvärlden uppfattar
oss.
Utvärderingen av händelsen bör påbörjas snarast möjligt efter det att kommunen återgått till normal
verksamhet. En eller flera personer utses att genomföra utvärderingen. Kommundirektören tillsammans
med säkerhetschefen skall ta initiativ till att utvärdering sker.
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I utvärderingsarbetet bör allt material i form av t.ex. dokument och anteckningar samlas in och
katalogiseras. Personal som deltagit bör intervjuas och samverkande myndigheters och organisationers
synpunkter på det genomförda arbetet inhämtas.
När det gäller den interna informationen bör vi undersöka om vår egen personal anser att de fick den
information de behövde. Lyckades vi med att ge berörda samma information samtidigt?
Med stöd av de insamlade uppgifterna görs en utvärdering av hanteringen, som kan resultera i förslag
på revideringar av planer, checklistor och befattningsbeskrivningar.
Utvärderingen med slutsatser och förslag på förändringar redovisas för förvaltningsledningen som
bedömer om kommunstyrelsen behöver informeras. Utvärderingen delges andra berörda parter efter
behov.

7. Krisorganisation
7.1 Krisorganisationskarta
Nedan är en karta över hur kommunens krisorganisation är uppbyggd.
Den vågräta organisationen beskriver hur informationen skall flyta genom organisationen från att först
hämtas in, till att analyseras och skapa lägesbilder och beslutsunderlag. Dessa ges sedan till den centrala
krisledningen för att fatta beslut som ombildas till information som sedan sprids via etablerade kanaler.
Den lodrätta organisationen beskriver istället beslutshierarkin från krisledningsnämnd, genom den
centrala krisledningen ner till sektorer, bolag och stödfunktionerna psykosocialt omhändertagande
(POSOM) och frivilliga resursgruppen (FRG).
Till organisationen kan ytterligare stödfunktioner knytas för att underlätta arbetet. Förutom analys och
kommunikation så har kommunen funktioner som handhar personalfrågor, dokumentation och
ekonomi.

Kundcenter

Kundcenter

Krislednings
nämnd

Media
Bevakning
Samla
information
från externa
partner

Hemsida och
Sociala medier

Analys med
lägesbild och
identifierat
hjälpbehov

Central
Krisledning

Samla
information
från interna
enheter

Informations
Produktion

Press konferens
och media

Interna enheter
och
externa aktörer

44
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rapportör
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FRG
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POSOM

7.2 Krisorganisationens funktioner
Här beskrivs de roller som finns i kommunens krisorganisation. Utöver dessa roller kan funktioner från
förvaltningens andra verksamheter användas beroende på krisens art och omfattning.

7.2.1 Tjänsteman i beredskap (TiB)
Kommunen har en tjänsteman i beredskap (TiB) som finns tillgänglig dygnet runt och är kommunens
kontaktpunkt gentemot andra aktörer. TiB rapporterar direkt till kommundirektören och kan hantera
mindre samhällsstörningar som berör ett fåtal verksamheter själv och aktiverar, efter beslut från
kommundirektören, de delar av krisorganisationen som behövs vid större händelser. Funktionen delas
mellan ett antal kommunala tjänstemän och skall alltid befinna sig inom 60 minuters avstånd från
stadshuset i Kungälv för att snabbt kunna upprätta en fungerande krisledningsplats.
Huvudsakliga uppgifter för tjänsteman i beredskap (TiB):









Vara tillgänglig via telefon och RAKEL året om.
Tar emot information vid inträffad händelse.
Genomför en första analys av händelsen.
Föreslår för kommundirektören om händelsen bör hanteras av krisorganisationen.
Sammankallar krisorganisationen och säkerställer att berörda funktioner aktiveras.
Agerar initialt stabschef för att stötta kommundirektören i krisledningen.
Hanterar mindre sektorsöverskridande samhällsstörningar som kan få stor påverkan på
kommunen genom att samordna de kommunala resurserna.
Företräda kommunen vid samverkanskonferenser med andra aktörer inför och vid
samhällsstörningar.

7.2.2 Krisledningsnämnd
Krisledningsnämndens uppdrag och mandat är att vid en extraordinär händelse kunna ta över andra
nämnders befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som anses nödvändig med hänsyn till
händelsens art och omfattning. Nämnden beslutar i frågor som i huvudsak är av principiell och
övergripande natur samt fastställer inriktningen i frågor som förvaltningen inte har mandat att fatta.
Det är krisledningsnämndens ordförande som beslutar när de skall aktiveras.
Uppgifter:


Besluta om en extraordinär händelse föreligger.
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Besluta om att överta hela eller delar av andra nämnders verksamhet.
Besluta i principiella frågor som förvaltningen inte har mandat att fatta.
Besluta om förändringar i kommunens servicenivåer som förvaltningen inte har mandat att
fatta.
Besluta om omfördelning av kommunens resurser som förvaltningen inte har mandat att fatta.
Om behov föreligger, begära bistånd från andra kommuner eller stat.
Besluta om hjälp till enskild.
Besluta om när särskilda insatser som föranletts av extraordinära händelser skall upphöra.

Krisledningsnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Hur nämnden utses beskrivs i
krisledningsnämndens reglemente. Det är krisledningsnämnden som själv avgör när de skall aktiveras.

7.2.3 Central krisledning
Den centrala krisledningen utgörs av delar av förvaltningsledningen och leds av kommundirektören.
Krisledningen fattar beslut för hur förvaltningen skall agera vid större samhällsstörningar och
extraordinära händelser. Krisledningen skall även besluta hur kommunen skall kommunicera, både med
interna och externa gruppen. Samverkan med myndigheter eller näringsliv skall även ingå i den centrala
krisledningens uppdrag. Den centrala krisledningen skall vid extraordinära händelser ansvara för att
beslutsunderlaget till krisledningsnämnden är korrekt och tillse att nämndens beslut verkställs.
Huvudsakliga uppgifter för den centrala krisledningen:












Starta en samordnad krisledning för kommunen.
Analysera samhällsstörningen, skapa lägesbild över händelsen och tolka situationens
hjälpbehov.
Fatta inriktningsbeslut för arbetet inom förvaltningen och utöva inflytande på andra aktörer för
att få en samordnad hantering av händelsen.
Kontinuerligt bedöma behov och prioritera insatser och samordna insatser mellan de
kommunala sektorerna.
Skapa informationsunderlag samt lämna korrekt information både internt och externt.
Företräda kommunen externt mot myndigheter, privata aktörer samt media och allmänhet.
Etablera kontakter med externa aktörer samt verka för samverkan mellan aktörerna inom
kommunen geografiska område.
Om krisledningsnämnden aktiverats skall den centrala krisledningen sammanställa
beslutsunderlag för krisledningsnämnden utifrån aktuella lägesbilder till åtgärder för att skydda
människor, djur, miljö och stora ekonomiska värden.
Dokumentera alla beslut som fattas och åtgärder som verkställs.
Diarieföra händelsen och dess resultat.

Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen:



Kommundirektör: Har det övergripande ansvarat för förvaltningens agerande. Han/hon är
ansvarig för att leda arbetet i krisledningen.
TiB/Stabschef: Vid en händelse är det TiB som startar upp den centrala krisledningen och
kommer därefter agera för att ge kommundirektören relevant stöd som stabschef. Stabschefen
skall se till att krisledningen har resurserna som behövs för utföra uppdraget.
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Sektorchefer: Skall fungera som ingång till sina verksamheter och vara sakkunnig men även
förmedla besluten nedåt och hjälpbehov uppåt från sin organisation.
Kommunikationsstrateg: Skall säkerställa att vi redan initialt har med information och
kommunikation i krisledningsarbetet.
Inriktnings- och samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, Kungälv Energi
och SOLTAK: Skall både vara sakkunnig för den egna verksamheten och kunna förmedla
beslut in och ut ur sin organisation. Funktionen skall innehas av en person som har mandat att
fatta beslut för verksamheten. En viktig roll är också att lyfta hjälpbehov och åtgärdsbehov från
den egna organisationen in i kommunens krisledning.

7.2.4 Stöd till central krisledningen
För en effektiv krisledningen kan det finnas behov av ett stöd. Stödet kallas för en stab och består av ett
antal funktioner som tillsammans skall underlätta beslutsfattandet. Staben leds av en stabschef som skall
se till att stabens funktioner är tillsatta och att stabsarbetet funkar med tider, dokumentation,
samverkan osv.
7.2.4.1 Stabschef
Stabschefen skall verka som gruppens ”ordningsman” och säkerställa att staben följer den metodik som
kommunen beslutat om.
Huvudsakliga uppgifter för stabschef









Genomför tillsammans med kommundirektören uppstartsmöte med central krisledning.
Stödja kommundirektören med stabsmetodik och mallar.
Säkerställa att behövda funktioner är bemannade.
Se till att det finns ett aktuellt lägesfönster som beskriver händelsen.
Informera om att loggbok skall föras i samtliga funktioner i krisledningen och säkerställ att
anteckningar förs på gemensamma möten.
Kontrollera att staben har förutsättningar att arbeta.
Säkerställ att kunskap finns om vilka lagar och förordningar som är tillämpbara på den
uppkomna situationen.
Säkerställa att beslut och direktiv genomförts.

7.2.4.2 Kommunikation
Kommunikation skall tillse att information om en händelse produceras och sprids via etablerade
kanaler. Dessa kanaler kan variera över tid och beslutas utifrån varje situation. Kommunikation skall
ansvara för samverkan med kundcenter så de har information att ge till medborgarna.
Huvudsakliga uppgifter för kommunikation:





Ansvara för att samordna, paketera och förmedla information till massmedia och allmänhet.
Ansvarar för att skapa en kommunikativ lägesbild för att möta informationsbehovet.
Planera för och genomföra presskonferenser och intervjuer.
Ansvara för intern informationsspridning.
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Ansvarar för att samverka med kundcenter för utbyte av information.
Delta i regionala samverkanskonferenser med inriktning mot kommunikationssamordning.

7.2.4.3 Analys
Analysarbetet handlar om att bearbeta information och finna tänkbara händelseutvecklingar och
handlingsalternativ, vilket gör uppgiften till en av de viktigaste för resultatet av krisledningens arbete.
Det huvudsakliga uppdraget omfattar att samla in, dela upp, värdera och dra slutsatser av relevant
informationen. Funktionen ska identifiera hjälp- och åtgärdsbehov som underlag till krisledningen.
Funktionen ska knyta till sig relevant kompetens för att på ett korrekt sätt kunna analysera information
och skapa beslutsunderlag. Här är det viktigt exempelvis juridisk expertis och kontrollfunktioner inom
kommunens myndighetsverksamheter finns med.

Huvudsakliga uppgifter för analysfunktionen:






Knyta till sig expertkunskap inom kommunen.
Inhämta information från interna och externa aktörer (i samverkan med kommunikation och
sambandsfunktionen). Bedöm informationens relevans och trovärdighet.
Bearbeta andras och upprätta egna lägesbilder över händelsen.
Tolka händelseförloppet och gör bedömningar utifrån inhämtad information. Vad har
hänt/kan hända?
Ta fram förslag till beslut och handlingsalternativ baserat på hjälp- och åtgärdsbehov.

7.2.4.4 Samband och samverkan
För att underlätta samverkan har Samband och samverkansfunktionen som uppgift att identifiera,
kontakta och samverka med berörda aktörer för gemensam hantering av händelsen. I ansvaret ingår att
dokumentera lägesbilder i WIS och samverka med RAKEL.
Huvudsakliga uppgifter för sambands och samverkansfunktion:






Upprätthålla och säkerställ kontakt med samverkande organisationer.
Förmedla information till och från involverade aktörer för att främja samverkan.
Följ andra myndigheters arbete på hemsidor, via kontakter, WIS mm.
Verka för att involverade aktörer hanterar samhällsstörningar samordnat och utnyttjar de
samlade resurserna effektivt.
Dela inkommen information med kommunikation och analysfunktion.

7.2.4.5 Karttjänst
Skall underlätta förståelsen av händelsen genom att visualisera handelsutvecklingen eller drabbat område
på en digital eller analog karta.
Huvudsakliga uppgifter för karttjänsten:
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Hantera digitala kartor och skriva ut fysiska kartor till krisledningen.
Ta fram kartunderlag och ritningar för de områden och verksamheter som är berörda.
Bearbeta kartunderlag och bygga kartlager i GIS efter önskemål från krisledningen.

7.2.4.6 Dokumentation
Ansvarar för att dokumentera det som sker i den centrala krisledningen. Skall efter en händelse
sammanställa övriga funktioners dokumentation i en gemensam loggbok. Eftersom händelsen utvecklas
skall funktionen diarieföra den information som behöver diarieföras på ett korrekt och sökbart sätt i
public 360.
Huvudsakliga uppgifter för dokumentation:




Säkerställa att beslut, rapporter, information och händelseförlopp registreras och bevakas.
Upprätta/föra loggbok över krisledningens och organisationens övergripande arbete.
Föra diarie och skapa ärenden i Public 360. Registrera ärenden och händelser.

7.2.4.7 Personal
Skall säkerställa att krisledningens arbetssituation blir så bra som möjligt. Det innebär att säkerställa att
krisledningen och berörda verksamheter har tillgång till mat, dryck och vila i tillräcklig omfattning.
Skall också fungera som ett stöd gällande övertidsregler och liknande.
Huvudsakliga uppgifter för personal:






Planera för att personalbehovet täcks över tid i krisledningen.
Se till att organisationen har den uthållighet, på övergripande såväl som på individnivå, som
krävs.
Hantera avlösningar på ett effektivt och säkert sätt, i krisledningsnämnd, krisledning och stab.
Planera på kort och lång sikt för mat, dryck och logi för krisledningen och stab och andra
aktiverade funktioner.
Hantera personalfrågor i övrigt.

7.2.4.8 Ekonomi
Skall vid större samhällsstörningar följa upp kostnader för hantering av händelsen. Beroende på
sannolika händelseutvecklingar skall funktionen förbereda så det finns ekonomiska resurser för att
hantera detta.
Huvudsakliga uppgifter för ekonomi:



Göra ekonomiska underlag till budget samt följa upp budget, inköp och beställningar kopplade
till samhällsstörningen.
Tillse att organisationen har tillgång till de ekonomiska resurser som organisationen behöver
för att hantera händelserna
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7.3 Sektorerna och bolagen
Kungälvs krisledningsorganisation bygger på de grundläggande principerna ansvarsprincipen,
likhetsprincipen och närhetsprincipen.
Det innebär att respektive sektor och kommunalt bolag har ansvaret för sina verksamhetsområden vid
samhällsstörningar.
Den centrala krisledningen kommer vid behov, och efter förmåga, stödja sektorerna och bolagen
gällande bland annat kommunikation, analys och resursfördelning.
Följande uppgifter skall kunna hanteras inom varje sektor och bolag:







Skapa en verksamhetsanpassad lägesbild som kan delas med central krisledning
Analysera vilka skyddsvärden som är hotade på kort och lång sikt utifrån verksamhetens ansvar.
Identifiera hjälp- och åtgärdsbehov inom verksamhetens ansvarsområde.
Föreslå lösningar för den centrala krisledningen genom sektor eller bolagschef.
Omsätta beslut från krisledningen i den egna organisationen.
Följa upp och kontrollera så att beslut följs, samt att de varit effektiva inom ansvarsområdet.

7.4 Kommunens beredskapsnivåer
Här beskrivs de beredskapsnivåer som kommunen använder sig av. De skall både ge en anvisning vilket
behov av organisation som behövs och visa samverkande aktörer vilken allvarlighetsbedömning på
händelsen som kommunen gjort.

Grundberedskap (Grön)
Grundinformation
När något oväntat, utanför det vanliga och vardagliga inträffar och det krävs samordnande åtgärderkan
en central samordning behövas. Det är TiB som är förvaltningens samordnare utanför ordinarie
arbetstid. Vid övrig tid kommer dessa händelser kunna hanteras inom den normala organisationen. TiB
är i detta läge kommunens krisstab och skall säkerställa att analys, kommunikation och stöd upprättas
vid behov.
Ledare
Kommundirektören skall informeras för att kunna vara med och bedöma kommunens roll i händelsen.
Det är TiB som är ledare och aktiverar de funktioner som måste agera på den uppkomna händelsen. TiB
skall sedan följa utvecklingen och bedöma och händelsen kräver stöd av ytterligare funktioner.
Deltagande funktioner utanför normal arbetstid




TiB
Andra verksamhetsjourer
Ordinarie funktioner som är i tjänst

Arbetssätt
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TiB sitter på valfri ort och kan med hjälp av dator, telefon och annan utrustning leda och fördela de
uppgifter som måsta hanteras. TiB deltar i samverkanskonferenser som anordnas av länsstyrelsen och
förmedlar informationen vidare till annan berörd personal.
Mötesplats
Detta kräver ingen speciell mötesplats. Behöver resurser träffas fysiskt skall ledningslokal i stadshuset
användas.
Exempel på situationer:




Stormar klass 2 med begränsade störningar.
Begränsade avbrott i el/tele/vatten där kommunala skolor eller boenden berörs.
Olika händelser där central samordning behöver ske.

Grundläggande krisledning (Gul)
Grundinformation
Detta är ett läge där kommunen avses ha höjd förmåga att skapa en lägesbild, bedöma hjälpbehov,
informera internt och externt samt fatta beslut.
Med en gul ledningsstab avses kommunen höja sin förmåga att hantera en händelse inom normal
verksamhet, vilket innebär att beslut sker enligt normala delegeringar. För att effektivisera arbetet skall
checklistor användas för att underlätta nuläge, hjälpbehov och beslutfattande.
Ledare
TiB eller Kommundirektör sammankallar gul krisledningsstab. Om TiB eller Kommundirektör
sammankallar gul krisledningsstab ska kommunstyrelsens ordförande informeras.

Deltagande funktioner






TiB
Kommundirektör
Kommunikationsstrateg
Berörd sektorchef/ verksamhetschef
Analysfunktion

Ansvar
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Kommundirektören ansvarar för beslutsfattandet. Normalt kan beslut under gul krisledningsstab ske i
linjen enligt normala rutiner och normala delegeringar. Det är TiB som ansvarar för att de beslut om
åtgärder som förvaltningen fattar dokumenteras.
Arbetssätt
Deltagarna informerar och avrapporterar till kommundirektören om bland annat lägesbild, vilka
åtgärder verksamheten vidtagit samt vilka åtgärder verksamheten planerar att vidta framöver.
Planeringsarbetet av vilka åtgärder verksamheten bör vidta kan med fördel omfatta åtgärder i ett akut
skede (nutid), åtgärder på kort sikt (närmaste dagarna) och åtgärder på lång sikt (vecka).
Mötesplats
Stabsmöten hålls på ordinarie ledningsplats i stadshuset eller annan fysisk ledningsplats.
Exempel på situationer:




Vädervarning klass 3 med stora samhällsstörningar.
Större eller längre bortfall av el/tele/vatten.
Brand med stor material skada i enskilda kommunala fastigheter fast utan personskador.

Förstärkt krisledning (Orange)
Grundinformation
Med orange krisledningsstab anses förbättrad förmåga att hantera en allvarlig samhällsstörning.
Organisationen övergår till krisledningsorganisation och krisledningsnämnden informeras för att
bedöma läget.
Ledare
Kommundirektören eller dennes ordinarie ersättare sammankallar orange krisledningsstab.
Deltagande funktioner:












Kommundirektör
Sektorchefer
TiB/ Stabschef
Kommunikation
Analys
Samband och samverkan
Karttjänst
Dokumentation
Personal
Ekonomi
Samordningsfunktioner från kommunala bolag

Vid behov
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Andra aktörer som representeras av en inriktnings- och samordningskontakter.
Ansvar
Beslut sker i enlighet med aktuella delegeringsordningar. Saknas beslutsmöjligheter på grund av
avsaknad av delegation skall krisledningsnämnden informeras.
Arbetssätt
Situationen skall kontinuerligt utvärderas för att bedöma om händelsen skall bedömas som en
extraordinär händelse. Om Kommundirektören eller dennes ordinarie ersättare sammankallar orange
krisledningsstab ska krisledningsnämnden och kommunstyrelsen informeras snarast.

Exempel på situationer:






Påtaglig påverkan på kommunens verksamhet eller hotade/utslagna kritiska försörjningssystem.
Extrema väderförhållanden i kommunen med stor inverkan på samhällsfunktioner.
Extrema vattenflöden i Göta och Nordre älv som orsakar/hotar att orsaka mycket stor skada i
kommunen.
Stort och sannolikt långvarigt bortfall av el/tele/vatten för betydande del av befolkningen.
Stor brand i äldreboende eller skola med personella skador.

Särskild krisledning (Röd) med krisledningsnämnd
Grundinformation
Strukturen är samma som för förstärkt krisledning men här befinner sig kommunen i en extraordinär
händelse som beslutats av Krisledningsnämnden.
Ledare
Krisledningsnämndens ordförande är den som beslutar när kommunen befinner sig i en extraordinär
händelse. Det är krisledningsnämnden som har mandat att fatta inriktningsbeslut för kommunen.
Deltagande funktioner













Krisledningsnämnd
Kommundirektör
Sektorchefer
Samordningsfunktioner från kommunala bolag
TiB/ Stabschef
Kommunikation
Analys
Samband och samverkan
Karttjänst
Dokumentation
Personal
Ekonomi
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Ansvar
Beslut sker i enlighet med aktuella delegeringsordningar såvida inte krisledningsnämnden övertagit den
aktuella uppgiften och fattar beslut om förändrad delegation.
Arbetssätt
Den centrala krisledningen skall kontinuerligt redovisa för krisledningsnämnden vad man vidtagit för
åtgärder samt sammanställa och leverera analyserade beslutsunderlag. Krisledningsnämnden fattar
inriktningsbeslut och beslut som har strategiskt betydelse.
Exempel på situationer:






Kärnteknisk olycka eller utsläpp av giftig gas som påverkar kommunen.
Större oljepåslag på kust eller i Göta och Nordre älv.
Stort skred som får stor påverkan på samhället.
Terrordåd i kommunen.
Mycket långvariga avbrott i el/tele/vattenförsörjningen för större delen av kommunen.

7.5 Stödfunktioner
POSOM
Beteckningen POSOM står för psykologiskt och socialt omhändertagande. POSOM:s ledningsgrupp kan
kallas in av kommunens krisledningsgrupp, räddningsledare, PKL (psykologisk/psykiatrisk
krisstödsledning) eller katastrofkommittén vid Kungälvs sjukhus. POSOMS:s ledningsgrupp samlas i
stadshuset om möjligt.
POSOM leds av representanter från socialtjänst, skola, kyrkan, räddningstjänst och primärvård.
Ledningsgruppens uppgift är att vid större katastrof, då samhällets ordinarie organisation inte räcker
till, upprätta och leda ett psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga, ofta genom att upprätta ett
stödcenter. Till sin hjälp har de ett femtiotal utsedda stödpersoner från kommunens, landstinget och
kyrkan.
Frivillig resursgrupp- FRG
Genom Civilförsvarsförbundet har kommunen tecknat avtal om en frivillig resursgrupp (FRG) i
Kungälv. Gruppens uppgift är att stödja kommunen med personella och materiella resurser när de egna
resurserna inte räcker till.
För att aktivera den frivilliga resursgruppen skall FRG-ansvarig kontaktas. Han/hon ringer sedan ut
övriga deltagare. Det är TiB eller central krisledning som har möjlighet att aktivera FRG.
Exempel på scenarion där FRG kan aktiveras:



Stora stormar eller snöoväder där kommun behöver hjälp med transport av mat eller brukare.
Översvämningar där behovet är stort av skyddsvallar och evakuering.
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Stora skogsbränder där det kan behövas stöd vid evakuering, matleveranser och
kommunikation.
Stöd vid nödvattenhantering.
Stöd med reservkraft vid elavbrott.
Stöd med kommunikationsutrustning vid avbrott på telefoni.

Försvarsmakten
Kommunen har möjlighet att få stöd från försvarsmakten vid samhällsstörningar genom Västra
militärregionen. De har möjlighet att hjälpa till enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) eller
förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Det är räddningsledaren som
skall kontakta försvarsmakten som sedan aktiveras relevant stöd i form av bemanning, fordon eller
annan utrustning. Vid höjd beredskap är det istället kommunen som skall stötta försvarsmakten med
resurser.
VMA
VMA- viktigt Meddelande till Allmänheten, kan beslutas av kommundirektören eller dennes ersättare,
räddningsledare samt kommunens tjänsteman i beredskap.
VMA används då kommunen drabbas av allvarligare samhällsstörningar som kräver att
kommuninvånarna skyndsamt får information kring händelsen. Exempel på detta kan vara svårare
olyckor, utrymningar, utsläpp/föroreningar av farliga ämnen.
VMA (gäller varningsmeddelande och informationsmeddelande) sänds ut genom kontakt med SOSalarm som kontaktar Sveriges radio. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland
utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. Varningen kan också skickas ut som sms till människor som befinner
sig i ett visst område.
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8. Kriskommunikation
Inför eller vid verksamhets- eller samhällsstörning ska kommunen agera snabbt och kraftfullt och
informera om situationen, vilka bedömningar som görs och vilka åtgärder som sätts in. Det sker genom
samverkan med verksamheter, andra myndigheter och organisationer och genom att utnyttja och
samordna intern och extern kommunikation via de kanaler och kontaktytor som lämpar sig bäst.
De grundläggande principerna som styr kommunikationsansvaret är desamma som i hela
krishanteringen: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. I praktiken innebär dessa
principer att alla aktörer har samma informationsansvar under en samhällsstörning som vid normala
förhållanden. Med andra ord, det är ingen aktör som går in och tar över informationsansvaret från
någon annan.
Allt kommunikationsarbete vid en samhällsstörning ska utgå från en kommunikativ lägesbild. Den
kommunikativa lägesbilden är en del av den övergripande lägesbilden. Den sammanfattar bland annat
hur krisen beskrivs och uppfattas av omvärlden, identifierade kommunikationsbehov, genomförda och
planerade kommunikationsinsatser, resurser för kommunikationsarbete och behov av samverkan. Det
innebär att en kommunikationsplan ska tas fram i arbetet vid varje samhällsstörning.

8.1 Mål och riktlinjer för kriskommunikation
Kriskommunikation ska bidra till att vi når målen för samhällets krisberedskap:




Minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar och olyckor.
Trygga människors hälsa och personliga säkerhet.
Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

Kriskommunikation är ett av de viktigaste verktygen för att styra och leda mot dessa mål.
Kommunikation spelar en avgörande roll i hanteringen av en händelse. Vi strävar efter att vår
kommunikation ska vara:









Snabb
Öppen
Korrekt
Tydlig
Empatisk
Ansvarstagande
Proaktiv
Samstämmig

”Snabb” i inledningen av en händelse kan innebära att vi snabbt bekräftar att något har hänt och att vi
har börjat arbeta med händelsen. Det är bättre att snabbt säga att vi för tillfället inte vet så mycket, än
att avvakta mer information och inte säga något alls. ”Samstämmig” får vi göra avkall på i inledningen
av en händelse eftersom det oftast är viktigare att snabbt komma ut med en första information än att
hinna stämma av mellan alla aktörer. Informationen vi går ut med måste alltid vara bekräftad.

8.2 Kriskommunikationssamverkan med helhetssyn
Det är viktigt att vi samverkar med andra aktörer för att ge samstämmig information vid
samhällsstörningar. Helhetssyn och perspektivförståelse är grunden för vår
kriskommuniktionssamverkan inom länet. Det innebär att vi tar ansvar för helheten och inte bara den
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egna organisationens kommunikationsuppgifter. Rent konkret innebär vår
kriskommuniationssamverkan att vi vid behov:






Identifierar berörda aktörer och tydliggör deras informationsansvar.
Identifierar och hanterar kommunikationsfrågor som ingen aktör har tagit ansvar för.
Delar vår organisationers kommunikativa lägesbilder med andra aktörer.
Analyserar behov av kommunikationssamverkan och gemensamma kommunikationsinsatser.
Vara delaktig i att skapa en aktörsgemensam kommunikativ lägesbild.

8.3 Målgrupper och kommunikationskanaler
Det är viktigt att kommunikationen vid allvarliga händelser är tydlig och att kommunicerade kanaler
används. Vilka kanaler som ska användas bedöms utifrån vilken målgrupp och vilken effekt vi vill nå.
Vid en samhällsstörning kan målgrupperna vara:








Drabbade
Anhöriga
Allmänheten
Journalister
Kommuner, myndigheter, företag och andra organisationer
Anställda hos ansvariga aktörer
Politiker

Kommunens webbplats
Kommunens huvudkanal är webbplatsen www.kungalv.se och det gäller även vid samhällsstörningar.
Sociala medier
En väldigt stor del av befolkningen i Sverige använder sociala medier och därför kan sociala medier vara
bra kanaler att använda för att nå ut med information. Vi använder i huvudsak de sociala medier som vi
använder i normalläge även vid samhällsstörningar.
SMS
SMS-direkt är en tjänst som ger kommunen möjlighet att skicka SMS till invånarna inom ett drabbat
område. Det går att skicka SMS till registrerade mobiltelefonnummer inom ett postnummerområde, på
en gata eller på en viss adress. Detta ger riktad information till de som är folkbokförda på en viss adress
och ger också kommunen möjlighet att nå ut med snabb information vid samhällsstörningar.
Kundcenter
Genom kundcenter och kommunväxel har invånarna även möjlighet att ringa eller besöka kommunen
för att få information. Detta gör att medborgare som inte har tillgång till dator eller mobiltelefon också
kan hållas uppdaterade.
Viktigt meddelande till allmänheten
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används då kommunen drabbas av allvarligare
samhällsstörningar som kräver att kommuninvånarna skyndsamt får information kring händelsen. Vid
mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden.
Media
Medier är viktiga bärare av information till allmänheten vid samhällsstörningar och det är viktigt att
kommunen når ut med information till andra kanaler som kan sprida den vidare. Vi kan skicka
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pressmeddelanden, bjuda in till presskonferenser och se till talespersoner finns på plats vid en händelse.
Vi ska utse talespersoner och ta fram gemensamma budskap som underlag till talespersonerna.
Intern kommunikation
Kommunens anställda hänvisas till samma kanaler som allmänheten om den egna verksamheten inte är
påverkad. Då en verksamhet kan beröras eller är påverkad kommer information publiceras på intranätet.
Vi kommer även använda oss av allmänna och riktade e-postmeddelanden som ger snabb och tydlig
information till mottagaren. Då kommunen har ett stort antal medarbetare som saknar tillgång till
dator eller e-post använder vi också extra arbetsplatsträffar som informationskanal. Det är
enhetscheferna som ska bedöma om informationen som kommer centralt är spridd genom rätt och
tillförlitliga kanaler för den egna enheten. Vid behov ska enhetens egna kommunikationskanaler
användas.
När ordinarie kanaler inte fungerar eller räcker till
Ibland fungerar inte de ordinarie kanalerna. Då kan vi behöva hitta andra sätt att nå ut. Det finns också
tillfällen då vi behöver komplettera de vanliga kanalerna med ytterligare kommunikationsvägar.
Kommunen har utsett trygghetspunkter i alla serviceorter i kommunen. Dessa trygghetspunkter kan
användas som informationspunkter, det vill säga fysiska platser dit allmänheten kan ta sig till för att få
muntlig eller skriftlig information. Det kan också handla om att anordna informationsmöten, dela ut
flygblad eller besöka människor i deras hem.
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9. Lokaler
Lokaler som skall nyttjas då en större samhällsstörning eller extraordinär händelse föreligger eller då
delar av krisorganisationen måste samlas är följande:

Krisledningsnämnd

Konferensrum Bryggan, plan 3 stadshuset

Krisledning/analysgrupp

Konferensrum Herrgården, plan 6 stadshuset

Extra beredningsrum 1

Konferensrum Torpet, plan 6 stadshuset

Extra beredningsrum 2

Konferensrum Godset, plan 6 stadshuset

Kundcenter/upplysningscentral

Ordinarie rum, plan 2 stadshuset

Presscentra

Efter behov

POSOM

Konferensrum Stugan, plan 6 stadshuset

Vid händelse då ordinarie ledningsplats inte kan nyttjas, kan krisledning bedrivas från brandstation
alternativt någon av kommunens skolor i kommunens övriga serviceorter. Då är det stabschefen som
skall säkerställa att nödvändigt material tas med och att platsen görs i ordning för ändamålet.
Om det pågår ett möte i konferensrummen avsedda för krisledning skall dessa avbrytas för att ge plats
åt krisledningen.
Tillträdesskydd
Ledningsrummen är avskilda från allmänhet och media för att säkerställa att arbetet kan ske ostört. För
att nå rummen passeras flera behörighetskontroller i form låsta dörrar som kräver identifiering med
passerkort. För att komma genom skalskyddet krävs både kort och kod och detta kan enkelt
uppgraderas på samtliga dörrar i huset.
Vid snabbt uppkommen hotbild kan samtliga ytterdörrar (skalskyddet) låsas via nödknapp från
kundcenter.
Reservkraft
Stadshuset är utrustat med reservkraft (450kVA). Reservkraftaggregatet är av kategori 3, dvs.
reservkraftanläggningen är normalt matad av distributionssystemet som kan in- och urkopplas
automatiskt utan avbrott (blinkfri övergång) i strömförsörjningen. Även serverhall har separat
reservkraftaggregat som säkerställer att IT fungerar.
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10.

Levandegöra

Denna plan skall kommuniceras till berörda funktioner inom kommunen och till samverkande aktörer
inom kommunens geografiska område. Planen skall övas enligt kommunen övningsplan som ska
fastställas av förvaltningsledningen. Det är kommundirektören som är ansvarig för att organisationen
får tillräcklig utbildning för att planen skall fungera vid samhällsstörningar.

11.Uppföljning
Uppföljning sker genom utvärderingar efter övningar och faktiska samhällsstörningar. Då värderas om
planen är tillräcklig för att målen skall uppnås eller om en revision av planen är nödvändig.
Uppföljning sker också genom att länsstyrelsen följer upp kommunernas arbete enligt lag 2006:544 om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Oljeskyddsplan för Kungälv och Ale kommun
1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Kungälvs kommun har en kuststräcka som till stora delar är utpekad som skyddsvärd ur olika aspekter.
Både Ale och Kungälv har stränder utmed Göta älv. Ett utsläpp skulle leda till stora konsekvenser för
turism och miljö genom att växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbotten förstörs.
Syftet med att upprätta en kommunal oljeskyddsplan är att stärka kommunens beredskap i händelse av
olycka. Målsättningen med kommunalt oljeskyddsarbete är att bekämpa den olja som kommer i land från
ett utsläpp och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder, inte minst för besöksnäringen.
Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) tillhandahåller mycket vägledande material. Oljeskyddsplanen
är ett komplement som ger en övergripande beskrivning och pekar på det som är unikt för vår situation.
1.2 Kommunens roll
Kommunen har en viktig roll vid ett oljeutsläpp och då främst räddningstjänsten som har ansvar för
räddningstjänstinsatsen. Saneringsfasen är inte reglerad i lag. Miljöbalken ger verksamhetsutövaren
ansvaret men enligt praxis är det kommunen som genomför efterföljande saneringsarbete på stränder och
i hamnar. Oljeskyddsinsatsen kan innefatta kommunal räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor,
men endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets
vikt och värde, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Saneringsfasen startar normalt när
oljan väl hamnat på stranden och läget inte nämnvärt kan förvärras.
1.3 Risker och lokala förutsättningar
I Kungälv och Ale kommuner förekommer i huvudsak färjetrafik och tankbåtstrafik till och från Surte
hamn, Nol, Vänern samt till Stenungsund, Tjörn och Uddevalla där lastning och lossning genomförs.
Under sommarperioden förekommer det även mycket persontrafik i närområdena. Riskerna är i första
hand brand/explosion, grundstötning och kollisioner. Övriga faktorer som ökar risken är:
 Starka vindar
 Starka strömmar
 Läckage vid lastning och lossning i hamn
 Fartygstrafiken i övrigt så som mycket fritidsbåtar under vissa perioder
 Olyckor vid offshoreverksamhet
 Terrorhandlingar
 Ett flertal öar i kustområdet
Kustbevakningens risk- och sårbarhetsanalys





Västerhavet är ett relativt smalt vattenområde. De stora fartygsstråken passerar mindre än 20 M
(sjömil) från kusten.
Flera fartygsstråk går från 5-40 M (sjömil) in i skärgården. Närheten till land gör att ett eventuellt
utsläpp når land snabbt.
Västerhavet är det mest artrika vattenområdet längs Sveriges kuster.
På grund av besöksnäringen är Bohuskusten den mest känsliga ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
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Riskområden på Västkusten







Person och farligt gods trafik i Göta och Nordre älv.
Route T till och från Östersjön
Toppning av last/läktring på Hertas Flak eller Fredrikshavns bukt
Göteborgs hamn med fem M farled i trång skärgård
Stenungsund/Uddevalla med mycket trång farled i skärgård upp till 36 M (sjömil)
Brofjorden

2. Ansvar
Vid en oljeskyddsolycka påverkas flera aktörer. Ansvaret fördelas då mellan myndigheter på central,
regional och lokal nivå. För att insatsen ska bli framgångsrik krävs ett gott samarbete mellan de olika
aktörerna.

Aktörer och ansvar i olika skeenden
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommunen ansvaret för räddningstjänst i vattendrag, kanaler,
hamnar och andra insjöar som inte är statligt vatten. Ansvaret för sanering av oljeskador är
författningsmässigt oreglerat, vilket innebär att den kommunala beredskapsplaneringen för oljeskydd
formellt enbart omfattar räddningstjänst.
Räddningstjänst definieras enligt följande:
”Akut omedelbar åtgärd för att förhindra skador på liv, egendom och miljö. Åtgärd kan utgöras av inlänsning,
strandskyddsdukar, upptagning mm. Insatsen beslutas och följs upp av räddningsledaren”
Praxis är dock att kommunen också ansvarar för saneringen inom sitt geografiska område. När en olycka
inträffar i skärgården är normalt Kustbevakningen den myndighet som är först på plats och har ansvaret
för att minska konsekvenserna. Första prioritet är därför att minimera utsläppet och ta upp delar av den
olja som läkt ut samt minimera risken för fortsatt läckage. Olja som hotar stränder betraktas normalt som
räddningstjänst. När oljan nått land övergår arbetet till sanering.
När den akuta räddningstjänstfasen är avslutad lämnas ansvaret över till kommunen. Det betyder att
ansvaret lämnas över till den saneringsledare som kommunen har utsett. Saneringsledaren har stöd i den
kommunala krisledningen. Miljöenheten avgör i samråd med saneringsledare, räddningsledare och
kommunchef om sanerings ska ske och när saneringen kan anses vara avslutad.
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Sanering kan definieras enligt följande:
”Olja får enbart finnas i begränsad omfattning på land och i vatten (enstaka klumpar). De uppkomna skadorna på
egendom och miljö ska inte kunna förvärras på kort sikt när sanering avslutats. Sanering där skadat område återställs så
långt det är realistiskt möjligt till de förhållanden som fanns före olyckan”.
3. Ekonomi
Ett oljeutsläpp är en väldigt kostsam händelse för samtliga berörda parter. Kostnader för räddningstjänst
och sanering är faktiska, mätbara kostnader som är relativt enkla att dokumentera. Betydligt svårare är att
beräkna de socioekonomiska kostnaderna med konsekvenser på diffusa värden som skador på natur,
minskad turism och effekter på näringslivet som också ska ingå i den totala kostnaden för oljeutsläppet.
Kostnader för socioekonomiska kostnader ersätts ej av staten.
Vid ett oljeutsläpp till havs på statligt eller internationellt vatten har kommunen rätt till ersättning för sina
kostnader i samband med oljeskyddsinsatsen på land. Kostnaderna regleras i lagen om skydd mot olyckor.
Dessa kostnader inkluderar både kostnader för räddningstjänst och sanering. Statens räddningstjänst
allmänna råd beskriver tydligt vad som gäller när en kommun söker ersättning av staten för sina kostnader
i samband med insatsen. Där framgår även vilken dokumentation som staten vill få in från kommunen.
Vid en oljeolycka till havs på statligt eller internationellt vatten har kommunen rätt till ersättning från
staten för sina kostnader i samband med oljeskyddsinsatsen i strandzonen. Kostnaderna regleras i lagen
om skydd mot olyckor. Dessa kostnader inkluderar kostnader för räddningstjänst och sanering men inte
kostnader för skador på miljön.
Kostnader för bekämpning och sanering efter stora oljeutsläpp till havs ska bekostas av orsakande fartygs
egen försäkring. I de fall denna inte täcker kostnaderna kan medel fås från en internationell fond (IOPC
(10)) för skador efter oljeutsläpp från tankfartyg. För att få ersättning från fonden, måste fartyget vara
känt. Oljan som har kommit ut i havet måste vara så kallad beständig olja. Det gäller för eldningsoljor eller
råolja. Är det bunkerolja (fartygets drivmedel) som har kommit ut i havet så ersätts det inte från fonden.
MSB är den myndighet som reglerar kostnader och handlägger kommunens ansökan om ersättningen efter
ett oljeutsläpp.
4. Dokumentation
Allt som sker i samband med ett oljeutsläpp ska noga dokumenteras i text och bild för att det efteråt ska
gå att ta del av beslutsunderlag, ansvarsfördelning och underlag för kostnadsberäkning.
Ansvarig för att dokumentationen genomförs är räddningsledaren respektive saneringsledaren. Det är av
största vikt att dokumentationen säkerställs vid övergång mellan räddningstjänstskedet och
saneringsskedet. Bilddokumentationen kan göras av lämplig personal på kommun eller räddningstjänst
alternativt köps tjänsten in från privat företag. Även krisledningen dokumenterar sina åtgärder.
Utgångspunkten är att det du själv utför och beslutar om – det dokumenterar du.
5. Information
Vid en krissituation kommer allmänheten, massmedia, medarbetare, myndigheter och organisationer att
ställa stora krav på information. Ett oljeutsläpp är av stort medialt intresse på både lokal, nationell och
internationell nivå och en väl fungerande informationshantering är nödvändig för ett effektivt arbete.
Kommunens kommunikationsenhet bör involveras i insatsarbetet så snart som möjligt.
Det är även viktigt att, vid saneringsavslut, på ett tydligt sätt informera om och förklara varför vi avslutar
sanering även om det finns olja kvar. Ur ett miljöperspektiv kan det vara mer fördelaktigt att lämna
oljerester kvar på stranden som får genomgå en naturlig återhämtning jämfört med att sanera med starka
metoder.
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Är det en olycka som drabbar flera kommuner kan Länsstyrelsen eller annan central myndighet med fördel
gå in och samordna informationsinsatserna. Vid ett stor oljeutsläpp är den internationella bevakningen
omfattande där presskonferenser och studiebesök ofta förfrågas.
6. Ledning, stöd och samverkan
Till stöd för kommunens insatser under de faser som en oljeskyddsinsats kan innebära finns interna och
externa funktioner med särskild kompetens. Det regleras bilagor och kompletterande material från MSB.
7. Samverkan
Vid ett större oljeutsläpp till havs kommer sannolikt ett flertal kommuner att drabbas. Det är dessutom
flera myndigheter som har olika slags ansvar och uppgifter vid ett utsläpp. För att nå ett framgångsrikt
resultat är det viktigt att etablera kontakt med andra drabbade kommuner, stöttande myndigheter och
organisationer. Samverkan är särskilt viktigt då det gäller att på ett effektivt sätt använda de ofta
begränsade enskilda resurserna samt att få tillgång till mer information och kunskap. Enligt lagstiftningens
intentioner ska kommuner och berörda statliga myndigheter samordna verksamheten samt samarbeta med
varandra och med andra som berörs.
Samverkansbehovet är både internt och externt och är sig självt resurskrävande. Vilka som faktiskt
behöver samverka styrs av vilken händelse som inträffat samt de förväntade konsekvenserna. Generellt
kan sägas att det är ett gemensamt ansvar att samverka och således har varje organisation ansvar att ta
initiativ till samverkan om de ser ett behov.
8. Åtgärd och sanering
Det finns flera olika typer av saneringsmetoder som kan tillämpas vid ett oljeutsläpp. Val av
saneringsmetod är beroende av strandtyp, typ och mängd av olja, väderförhållanden samt tillgänglighet till
och från skadeplatsen. Generellt gäller att ju tidigare och mer kraftfullt man kan sätta in insatser mot ett
oljeutsläpp, desto större är chansen att bekämpningen blir framgångsrik. I pärmen ”Kommunens
oljeskydd” finns en Saneringsmanual för olja på svenska stränder som beskriver lämpligast saneringsmetod
beroende på typ av olja, årstid och strandtyp.
Beslut om lämplig slutpunkt för sanering kan vara svårbedömt. Sanering av olje- och kemikalieutsläpp
utförs idag huvudsakligen på grund av socioekonomiska aspekter och inte med hänsyn till miljö. Ur ett
miljöperspektiv kan en viss mängd olja lämnas kvar på stranden. Naturen får själv ta hand om de oljerester
som lämnats kvar och med andra ord genomgå en naturlig återhämtning. I MSB:s saneringsmanual som
ingår i pärmen ”Kommunalt oljeskydd” rekommenderas lämpliga slutpunkter för sanering utifrån olika
strandtyper. Rekommendationerna kan vara till stöd när det ska tas beslut om att avsluta saneringen.
9. Hälsoskydd och arbetsmiljö
Vid ett oljeutsläpp och under efterföljande sanering är det viktigt att de som arbetar med oljan har
kunskap om den hälsopåverkan oljan kan medföra. Under räddningstjänstinsats/saneringsinsats har en
saneringsledare/arbetsledare ett samordnande arbetsmiljöansvar för personalen. Det inkluderar även
frivilliga som arbetar med saneringen. Riktlinjer för arbetsmiljö och skyddsåtgärder ska sammanställas,
utifrån riskanalys, med krav på skyddsutrustning och fysisk hälsostatus hos saneringspersonal. De som
arbetar under saneringsinsatsen måste ha tillgång till mat och dryck, plats för vila samt tillgång till tvätt och
rengöring av kläder. Förutom hälsorisker orsakade av oljan, kan saneringsarbetet vara tungt och utföras i
miljöer som innebär stora risker för olycksfall, exempelvis hala klippor, varierande väderlek och tunga lyft.
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10. Avfall
10.1 Farligt avfall
När oljan nått land och saneringen påbörjas kommer stora mängder avfall att samlas. Avfall med olja
klassas som ”farligt avfall”. Det är det viktigt att hanteringen utförs på ett sådant sätt att det inte sker en
sekundär kontaminering. Det är också en fördel att använda redan etablerade entreprenörer inom
kommunen. Dels för att de är vana vid att handskas med avfall och dels att de har lagligt tillstånd att
hantera farligt avfall. För att ytterligare underlätta hanteringen bör arbetet ske med få mellanhänder och
med enkel logistik. Dessutom bör oorganiserade initiativ från allmänheten begränsas.
10.2 På plats
Det finns inga krav på anmälan eller tillstånd för att lagra det oljeblandade avfallet vid saneringsområdet,
eftersom det är en tillfällig lagring. För att förhindra spridning av föroreningar till intilliggande områden
bör man redan i detta skede tänka på att lagra avfallet i täta containrar eller på tätt underlag. Lagring direkt
på mark ska undvikas. För att underlätta hela hanteringsprocessen bör avfallet sorteras redan från början.
10.3 På väg
För transport av farligt avfall krävs tillstånd enligt gällande förordning. Länsstyrelsen har fullmakt att
bevilja dessa tillstånd.
10.4 Mellanlagring
Om lagringen sker på annan plats än vid saneringsområdet är det en fråga om mellanlagring av farligt
avfall, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.
Miljöenheten utser plats för mellanlagring i samråd med Räddningstjänsten. Aspekter att väga in vid val av
plats är exempelvis:
- Möjlighet för avspärrning
- Omfattning av markarbete som krävs
- Risken för smitta bör minimeras
- Platsen beror på var skadan har uppkommit
11. Djur
Oljeskadade djur ska samlas in och föras bort så att inte oljan sprider sig vidare i naturen. Skadorna
orsakas framförallt genom nedsmutsning eller kvävning och förgiftning. De djur som inte bedöms kunna
återföras till ett liv i frihet eller som inte går att fånga ska humant avlivas. Vid behov av skyddsjakt bör
samverkan ske mellan kommunen, polis och skyddsjägare. Döda fåglar klassas som riskavfall.
Länsstyrelsen och Hav- och Vattenmyndighetensoljejour kan bistå med råd och stöd. Även ideella
organisationer som Katastrofhjälp för fåglar och vilt (KFV) och Svenska blå stjärnan är resurser som kan
bistå med rådgivning.
Vissa sällsynta djur och fåglar räknas som statens vilt t ex örnar, skärfläcka, sällsynta doppingar, salskrake,
utter och valar (tumlare). När dessa påträffas döda ska polisen underrättas och djuren, etiketteras, packas
och sändas till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Staten ger i dagsläget ingen ersättning till
kommunerna för kostnader som uppstått i samband med rehabilitering av fåglar.
12. Hamnar
Hamnar kan vara en resurs för upptagning och omlastning av förorenat material. Tillgängligheten till
hamnen och kvaliteten på infrastrukturen är då en avgörande faktor för att lastbilar ska ha möjlighet att
hämta materialet för transport vidare till mellanlagringsstation.
Det är i många fall önskvärt att spärra av hamnar som riskerar att påverkas av oljebältet för att undvika att
oljan tränger in och förorenar hamnområdet. Hamnarnas uppbyggnad gör dem ofta svårsanerade och de
båtar som befinner sig där riskerar att bli nedsmutsade. Här görs en avvägning mellan att undvika
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nedsmutsning och en eventuell konflikt med de ägare som vill nyttja sina fartyg eller båtar trots
avspärrningar.
13. Nödhamn för haverist
Transportstyrelsen får i enlighet med gällande lagstiftning om åtgärder mot förorening från fartyg, ta
beslut i likhet med ovanstående. Beslut får i enlighet med gällande förordning om åtgärder mot förorening
från fartyg, meddelas av Kustbevakningen, om Transportstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Kommunen
kan utse möjliga nödhamnar i förväg men eftersom varje olycka har olika förutsättningar måste
bedömningen av lämplig nödhamn vara flexibel. Olyckstyp, årstid, vind och strömmar kan påverka
lämpligheten som nödhamn.
14. Miljö
14.1 Minska skadeverkningar
Syftet med en saneringsinsats är att minska skadeverkningar på djur och natur vid ett oljeutsläpp. Stöd och
kunskap kan erhållas från exempelvis kommunens miljöenhet, Länsstyrelsen, Havs- och
Vattenmyndigheten oljejour eller från andra myndigheter och organisationer.
14.2 Omfattning
Omfattningen av de skador som ett oljeutsläpp orsakar beror på flera olika faktorer som, mängd och typ
av olja, årstid, vattentemperatur, drabbade områdens geografiska läge, bottenförhållanden och exponering
för vågor (exempelvis är skyddade vikar och grundområden ofta mer känsliga för oljeskador än områden
som är mer utsatta för vind och vågor).
14.3 Utgångspunkt för prioritering
Länsstyrelsens miljöatlas ska utgöra ett underlag för bedömning och prioritering av känsliga områden vid
olika tidpunkter under året. Där finns regionalt prioriterade områden identifierade där skyddsinsatser ska
ske i första hand. Miljöatlasen finns digitalt på:
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/digital_miljoatlas
Eftersom naturmiljön beskrivs innan ett oljeutsläpp kan informationen också vara till nytta vid
dokumenteringen av olycksskyddsinsatsen.
Vid ett oljeutsläpp är det kommunala räddningsledaren/saneringsledaren/miljöenheten som i
samråd med berörda parter fastställer prioriteringarna för skadeinventering, bekämpning och sanering.
När prioriteringarna fastställs ska hänsyn tas till följande faktorer:
 Skadegrad
 Risker för bestående skador
 Förekomst av särskilt skyddsvärda objekt inom drabbade områden
 Drabbade områdens geografiska läge, bottenförhållanden och vågexponering
 Risker för störningar på djur- och fågelliv
 Områden som är mer enkla att sanera
I Kungälvs kommun finns extra känsliga områden så som Natura 2000-områden och naturreservat.
 Badplatser under turistsäsongen, 1/5-15/9
 Platser med särskilt höga naturvärden, exempelvis fågelskyddsområden
 Vattenverk i Göta älv
 Båthamnar
15. Lärande
15.1 Utvärdering
Oljeskyddsinsatsen bör utvärderas före avslut. Varje funktion i organisationen bör
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utvärdera sitt arbete utifrån händelseförloppet med avseende på ledning, skadeplatsorganisation,
samverkan, saneringen (metod, beslut, miljöeffekter), logistik, stabstjänst, administration (resor, boende,
transporter, kost, arbetsplanering), ansvarsfördelning, information (intern och extern), oljeskador på natur
och djurliv samt sjukvård. I pärmen ”Kommunalt oljeskydd” finns MSB:s uppföljningsmanual efter
oljesanering.
15.2 Utbildning
Kommunen bör eftersträva att personal som blir mycket involverade i händelse av olycka så som
Entreprenad, Trafik, gata och park, Mark och exploatering, Miljöenheten och Räddningstjänsten
kontinuerligt utbildas i oljeskydd. Erfarenhet från utbildningsinsatser bör spridas internt för att få högre
effektivitet vid en större insats men ger även en högre kunskapsnivå i de mer vardagliga insatserna.
Utbildning som förebygger extraordinära händelser kan finansieras med statliga medel via kommunens
säkerhetssamordnare.
15.3 Övning
Då ett större oljeutsläpp på Västkusten inte hör till den vardagliga verksamheten är det viktigt att öva
organisationen för att kunna hantera en sådan händelse när den väl inträffar. Personal ska känna sig trygga
i sina roller och uppgifter, men också för att upptäcka brister och därmed utveckla oljeskyddsplanen.
MSB:s ”Övningsguide Ledning och oljeskydd” ger exempel på praktiska övningar, planeringsmetod,
övningsmetodik och visar hur förutsättningar kan skapas för att hantera framtida komplexa händelser.
 Kommunens krisledning bör vara insatt i de olika funktionera och övas regelbundet.
 Räddningstjänsten bör kontinuerligt öva stabledning och praktiskt utövande gärna i samverkan
med andra enheter.

16. Utarbeta planen
Oljeskyddsplanen har tagits fram i samarbete mellan räddningstjänst, miljöenhet och kommunekolog.
Tjörns kommun och Orust kommun har agerat referensgrupp för att dela erfarenheter och öka lärandet
mellan organisationerna. Även projektledaren för 8-fjordar har ingått i projektgruppen.
Under projektet har Länsstyrelsen bjudits in för att delge vägledning och erfarenheter i arbetet med det
digitala verktyget Miljöatlas. Sammankallande var Kungälv och deltagande var Ale, Orust, Stenungsund
och Tjörn.

17. Revidering
17.1 Oljeskyddsplan
För att säkerställa en oljeskyddsberedskap med korrekta och uppdaterade uppgifter är det viktigt med
kontinuerlig revidering av oljeskyddsplanen. Räddningstjänsten ansvarar för att revideringen och
översynen genomförs minst en gång per mandatperiod eller då behov uppstår. Under revideringen görs
även en översyn av bilagorna. Revideringen ska göras i samråd med säkerhetssamordnare och miljöchef.
Ansvarig Räddningstjänsten:

Räddningsförbundets chef

17.2 Oljeskyddspärm inklusive saneringsmanual
Mycket material tillhandahålls från MSB och finns att ladda ner kostnadsfritt från nätet på www.msb.se.
Materialet ska uppdateras minst en gång per år eller vid behov. Oljeskyddspärm inklusive saneringsmanual
ska finnas på Räddningstjänsten och Miljöenheten.
Ansvarig Räddningstjänsten:

Räddningsförbundets chef

Ansvarig Miljöenheten:

Miljöchef
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18. Bilagor
Bilaga 1 - Faser
Bilaga 2 - Saneringsledare
Bilaga 3 - Externa aktörer
Bilaga 4 - Externa båtresurser
Bilaga 5 - Författningar och regelverk som påverkar oljeskyddet

19. Läsa mera
MSB - Kommunens oljeskydd
MSB - Manual oljeskyddsplan
MSB - Oljan är lös
MSB - ”Övningsguide Ledning och oljeskydd”
Räddningstjänsten - Handlingsprogram
Räddningstjänstens - Stabsinstruktion
Kommunen - Lednings- och kommunikationsplan vid extraordinära händelser i fredstid
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Styrdokument beredskapsplan, Stab
Beredskapsplan

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beslutad av:
Datum för beslut:
Giltighetstid:
Handläggare:

KS2020/0469-138
administrativ chef
Förvaltningsledning
<2015-…>
2023-12-31
Elias Örjefelt

1

ämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Styrdokument - beredskapsplan, Stab

Kansliet
Funktion

Berörda
enheter/
grupper

Måste fungera
utan avbrott i
krisläge? Ja/nej

Konsekvenser vid avbrott
(personalbortfall/stängning)

Minsta
acceptabla
bemanning

Kommentar

Status beredskap

Nämndsekreterare

Alla
verksamheter

Ja

Inga politiska beslut
(myndighetsutövning mot enskild)

1 på plats i
stadshuset

Arbetet, förutom
sammanträden, kan
skötas hemifrån.

Arbete
hemifrån
mötesfria
dagar.
Förberede
r
sammanträ
den i god
tid.

Systemförvaltare
TOS

TOS

Ja

Bristande support/service i
verksamhetssystemen och
larmsystemen.

1 på plats i
Stadshuset

Systemförvaltare
BOL

BOL

Ja (PMO) och Nej
för övriga
verksamhetssystem

Bristande support/service i
verksamhetssystemen.

Kan skötas på
distans – 1
person

Minimal
användarsupport på
plats. Projekt
förskjuts, endast det
som är akut/viktigt
att genomföra just nu
genomförs.
Ingen
användarsupport på
plats. Projekt
förskjuts, endast det
som är akut/viktigt
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Systemförvaltare/
Alla
Digitaliseringsstrateg verksamheter
– centrala system

Överförmyndarnämnden,
Lagstadgad
verksamhet.

Ja

ÖFNej, inte i
verksamheten
perspektivet liv och
(Nämndledamö hälsa.
terna)
Ja, om man ska
uppfylla lagkrav.

Bristande support/service i
verksamhetssystemen.

Kan skötas på
distans – 3
personer

Om bortfall av samtliga tjänstemän inga
myndighetsbeslut på området.
Konkreta konsekvenser:

En
handläggare.

Huvudmäns pengar går inte att komma
åt på grund av inga uttagsmedgivanden i extremfallet kan det innebära att någon
har pengar på banken men får inte ut
dem för att handla mat.
Inga yttranden till tingsrätt ang.
anordnande av
godmanskap/förvaltarskap.

Tar emot
inkommande
handlingar och
vid behov
lämnar ut
allmän
handling.
Sköter den
löpande
förvaltningen

att genomföra just nu
genomförs.
Ingen
användarsupport på
plats. Projekt
förskjuts, endast det
som är akut/viktigt
att genomföra just nu
genomförs.

Under
sommarsemestern
bemannas
verksamheten under
två månader av en
handläggare. Det
finns därför en
prioriteringslista över
arbetsuppgifter för
det fall att en
prioritering av
ärenden skulle
behövas. Det finns
även en
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Avlider en god man får huvudmannen
ingen ny god man (ÖF som hittar och
beslutar om byte).
Inga utredningar gällande klagomål. I
extremfall kan det resultera i att någon
har en olämplig ställföreträdare.

enligt den
prioriteringslist
a som används
under
sommarsemest
ern.

användarhandbok
för
verksamhetssystemet.
Dock har endast
handläggarna tillgång
till systemet idag på
grund av sekretess.

2

Minsta bemanning på
plats är 1, med
möjlighet för 1 att
arbeta hemifrån

Förvaltningslagens krav på skyndsam
handläggning kan självklart inte
uppfyllas.
Handläggarnas beslut sker på delegation
av ÖN = ÖN kan fatta besluten ifall
samtliga handläggare är sjuka. För att
fatta vissa beslut bör/måste ÖN ha
kunskap om system, rutiner och
handläggning.

Registratur och
arkiv

Samtliga
verksamheter

Ja

Oförmåga att upprätthålla
Tryckfrihetsförordningens krav på
hanteringen av allmänna handlingar,
oförmåga att upprätthålla
registreringsskyldigheten enligt
Offentlighets- och sekretesslagen.
Störningar i den kommunala
verksamheten till följd av svårigheter att
hantera inkommande eller upprättade
handlingar.

En form
av
beredskap
skulle
kunna vara
att ha ett
roterande
schema
där man
växelvis
jobbar

4

ämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Styrdokument - beredskapsplan, Stab

hemifrån
för att
undvika
smitta
Signalskydd

Krisorganisatio
n

Ja

Oförmåga att kommunicera säkert med
Länsstyrelsen och andra kommuner i
Västra Götaland
Oförmåga att upprätthålla
Tryckfrihetsförordningens krav på
hantering av allmänna handlingar,
oförmåga att upprätthålla Arkivlagens
syfte enligt §3. Störningar i den
kommunala verksamheten till följd av
svårigheter att hantera begäran om
allmän handling gällande arkiverade
handlingar.

1

Minsta bemanning är
1 på plats

Arkiv

Kommunkansli
/Kommunarki
varie

Ja

Arkiv

Kommunkansli/Ko
mmunarkivarie

Jurister

Alla
verksamheter

Nej

Inga omedelbara konsekvenser.
Kommunen kan köpa juristtjänster
externt.
Kan medföra tidsutdräkt och köpet
av juridiska tjänster medför
ekonomiska konsekvenser.

0

Dataskyddsombud

Dataskyddsom
bud

Ja

Oförmåga att bedriva kontroll och
tillsyn över den personuppgiftsansvarige
enligt GDPR

1

Ja

0

En myndighet är
skyldig att utse ett
dataskyddsombud,
ombudet har till
uppgift att tillvarata
de registrerades
rättigheter enligt

En form
av
beredskap
skulle
kunna vara
att ha ett
roterande
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GDPR i alla lägen,
även vid
krissituationer.

Upphandlingar,
förfrågan,
annonsering,
anbudsöppnande,
tilldelning

Förutom
upphandling är
det
referensperson
er

Ja

Om inte tider kan hållas; förläng
anbudstid alternativt gör om
upphandlingen

1 person.
Upphandling
kommer dock
att bemannas
med minst 2
personer på
upphandlingse
nheten

Politisk sekreterare/
kommunledningssekreterare

Politiken

Nej

Samordnande kommunikation
försvinner mellan de olika politiska
partierna och vidare ut i stora
kommunala organisationen samt
bolagen, stiftelsen.

1

schema
där man
växelvis
jobbar
hemifrån
för att
undvika
smitta

6

ämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Styrdokument - beredskapsplan, Stab

HR, Kommunikation, Säkerhet
Funktion

Berörda
enheter/grupper

HR-specialister

Alla verksamheter

Måste fungera
utan avbrott i
krisläge? Ja/nej
Nej

HR-administratörer

Alla verksamheter

Nej

Säkerhet

Alla verksamheter

Ja

Konsekvenser vid avbrott
Minsta
(personalbortfall/stängning) acceptabla
bemanning
Chefsstöd i arbetsrättsliga
3 på plats i
frågor skulle utebli. Risk för Stadshuset
felaktiga beslut som kan
leda till rättsliga
konsekvenser, skadestånd
mm
Chefsstöd i krisläget uteblir
Platsannonser blir inte
1 i tjänst
publicerade, påverkar
rekrytering av ev
nyckelfunktioner samt övrig
rekrytering.
Uppföljning av nyckeltal till
tertial uteblir
Risk för samordnad
1 i tjänst
koordinerad krisberedskap
uteblir
KD och ledning får inte
stöd i kris och
beredskapsfrågor

Kommentar

Status beredskap

Mycket av arbetet
kan göras på
distans

Kontinuerlig
uppdatering
mellan kollegor i
aktuella ärenden

Det mesta av
arbetet kan göras
på distans

Mycket av arbetet
kan göras på
distans

Tjänsteperson i
Beredskap kan ta
delar. I övrigt
söka stöd hos
BORF, GR eller
grannkommuner
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Kommunikation

Alla verksamheter

Ja

Samordnande funktion som
länk till andra myndigheter
polis MSB m fl uteblir
Information kommer inte
ut, intranät och hemsida
uppdateras inte. Viktig
samhällsinformation tex
VA-avbrott mm kommer
inte ut till medborgare
Kriskommunikation internt
och externt uteblir

1 på plats i
Stadshuset

Mycket av arbetet
kan göras på
distans

Aktivera webredaktörerna. I
övrigt söka stöd
hos GR eller
grannkommuner
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Ekonomi- och kvalitet
Funktion

Berörda
enheter/
grupper

Måste fungera
utan avbrott i
krisläge? Ja/nej

Konsekvenser vid avbrott
(personalbortfall/stängning)

Minsta
acceptabla
bemanning

Kommentar

Status beredskap

Redovisning

Alla
verksamheter

Ja

Bristande support i ekonomisystem och
till chefer och medarbetare som arbetar
med ekonomiadministrativa uppgifter
Momsredovisning kan försenas
Utbetalning och hantering av likvida
medel kan bli lidande. Soltak finns också
som support.

Kan skötas på
distans - 1 på
plats i
stadshuset

Arbetet, förutom
underskrifter o
vissa
administrativa
delar, kan skötas
hemifrån.

Arbete på plats
i Stadshuset.
Distansarbete i
dialog med
chef

Arbete på plats
i Stadshuset.
Distansarbete i
dialog med
chef
Vid sårbara
rutiner finns
manual
Arbete på plats
i Stadshuset.
Distansarbete i
dialog med
chef. Vid
sårbara rutiner
finns manual

Verksamhetsekonomi

Alla
verksamheter

Ja

Bristande support/service i till chefer
och medarbetare som arbetar med
ekonomiadministrativa uppgifter

1 på plats i
Stadshuset –
kan skötas på
distans

Arbetet, förutom
underskrifter o
vissa
administrativa
delar kan skötas
hemifrån

Kvalitet

Alla
verksamheter

Nej

Bristande support/service till chefer i
uppföljningar.
Uppföljningar till andra myndigheter blir
försenade.

1 person på
plats i
stadshuset Kan skötas på
distans

Lex Sarahanmälningar måste
hanteras
skyndsamt

Vid sårbara
rutiner finns
manual
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Beredskapsplan sektornivå angående covid-19
Sektorledning
1. Sektorn använder kommunens ledning och kommunikationsplan vid kriser
(KS2013/1779) som grundar sig på tre grundprinciper: ansvarsprincipen,
likabehandlingsprincipen och närhetsprincipen.
1.1. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden
fortsätter att ha samma ansvar under en kris eller krigssituation. Ansvarsprincipen innebär också att
berörda aktörer har ansvar för att samverka före, under och efter en kris.
1.2. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska
vara densamma såväl under fredstida förhållanden som under kris eller krig. Förändringar ska alltså
inte göras mer omfattande än vad som krävs och verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas
på samma plats som under normala förhållanden.
1.3. Närhetsprincipen innebär att krisen ska hanteras så nära de berörda som möjligt. Det vill säga, där
den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Den instans som är närmast ansvarig
ska svara för ledning av de åtgärder som krävs för att kunna hantera händelsen på ett effektivt sätt.

2. Aktivera nyckelpersoner (sektorledning) för att kunna planera och organisera
eventuella förändringar i verksamheten.
3. Sektorledningen identifierar vilka funktioner inom förvaltningen som kan vara ett
stöd i arbetet.
4. Sektorledningen identifierar och prioriterar fortlöpande verksamheternas arbete.
Syftet är att frigöra tid genom att omboka eller ställa in aktiviteter för att
enhetscheferna ska kunna planera och genomföra undervisning utifrån rådande
situation.
5. Verksamhetschefer ansvarar för att informera enhetschefer utifrån beslut av
sektorledning om tillfälliga förändringar och organisering av verksamheten.
6. Sektorledningen ansvarar för att samverka med och informera berörda sektorer vid
eventuella förändringar. Sektorchef ansvarar för att informera förvaltningsledning
samt presidium.
7. Planering och förberedelse för att bedriva undervisning på distans genomförs i
samråd med rektor.
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8. Sektorledningen utser ansvarig med uppdrag att samla och samordna information till
enhetschefer så att de får korrekt och adekvat information.
9. Kommunikation om hur Bildning och lärande hanterar covid-19 sker via en mapp i
Kungälvs kommuns SharePoint som speglas i respektive rektorsgrupp.
Verksamhetschef har i uppdrag att informera enhetschefer när det skett nya
uppdateringar i mappen.
10. Hänvisa vårdnadshavares frågor till www.kungalv.se där sektorns samlade
information publiceras kontinuerligt.

Hur organiserar respektive verksamhet sig utifrån följande
olika scenarion?
Utifrån myndigheters allmänna krisberedskap kan följande scenarion vara aktuella den
närmaste tiden. Räkna med att följande scenarion varar i minst 2–6 veckor.
Använd stöd och processfrågorna nedan.
1. Eventuellt scenario att 20-60% av personalen är frånvarande.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur säkerställs utbildning och omsorg för närvarande barn och elever?
Vilken personal kan fördelas inom och mellan verksamheter?
Vilka prioriteringar behövs utifrån begränsad personalstyrka, lokalvård och
måltidsservice?
På vilket sätt kan sektorledning se till att huvudmannen fullgör sina skyldigheter enligt
skolförfattningarna, exempelvis närvaroregistrering och utövning av tillsynsansvar?
Hur säkerställer sektorledningen den garanterade undervisningstiden vid eventuell
distans- och fjärrundervisning?
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2. Eventuellt scenario med hel nedstängning av skola.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur säkerställer sektorledning den garanterade undervisningstiden för prioriterade
grupper för åk 6 och åk 9 i grundskolan samt åk 3 i gymnasieskolan?
Vuxenutbildningen?
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Beredskapsplan enhetsnivå angående covid-19
Förskola

1. Enhetens krisplan aktiveras.
2. Aktivera nyckelpersoner för att kunna planera och organisera eventuella förändringar
i verksamheten.
3. Kommunikation om hur Bildning och lärande hanterar covid-19 finns på kungalv.se
samt på intranätet.
4. Hänvisa vårdnadshavares frågor till kungalv.se.
5. Eventuellt kommer du som rektor behöva kommunicera till vårdnadshavare utifrån
planerade och genomförda förändringar av tillfällig organisering av verksamheten.
6. Vid eventuell nedstängning av förskola kommer en prioritering och organisering ske
från sektorledningen.

Hur organiserar du din enhet utifrån följande olika scenarion?
Utifrån myndigheters allmänna krisberedskap kan följande scenarion vara aktuella den
närmaste tiden. Räkna med att följande scenarion varar i 2 till 6 veckor.
Använd stöd och processfrågorna nedan.
1. Eventuellt scenario att 20-40% av personalen är frånvarande.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur kan du bedriva verksamhet för närvarande barn?
Alternativa barngrupper?
Vilken personal kan fördelas till vilken grupp?
Vilka prioriteringar behövs för undervisning/utbildning/omsorg om du behöver
omprioritera utifrån begränsad personalstyrka, lokalvård och måltidsservice?
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2. Eventuellt scenario att 40-60% av personalen är frånvarande.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur kan du bedriva undervisning för närvarande barn?
Alternativa barngrupper?
Vilken personal kan fördelas till vilken grupp?
Vilka prioriteringar behövs för undervisning/utbildning/omsorg om du behöver
omprioritera utifrån begränsad personalstyrka, lokalvård och måltidsservice?

3. Eventuellt scenario med hel nedstängning av förskola.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur disponerar du personal som är i tjänst?
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Beredskapsplan enhetsnivå angående covid-19
Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Vuxenutbildning
1. Enhetens krisplan aktiveras.
2. Aktivera nyckelpersoner för att kunna planera och organisera eventuella förändringar
i verksamheten.
3. Kommunikation om hur Bildning och lärande hanterar covid-19 finns på kungalv.se
samt på intranätet.
4. Hänvisa vårdnadshavares frågor till kungalv.se.
5. Eventuellt kommer du som rektor behöva kommunicera utifrån planerade och
genomförda förändringar av tillfällig organisering av verksamheten.
6. Vid eventuell nedstängning av skola/fritidshem kommer en prioritering och
organisering ske från sektorledningen.

Hur organiserar du din enhet utifrån följande olika scenarion?
Utifrån myndigheters allmänna krisberedskap kan följande scenarion vara aktuella den
närmaste tiden. Räkna med att följande scenarion varar i minst 2-6 veckor.
Använd stöd och processfrågorna nedan.
1. Eventuellt scenario att 20-40% av personalen är frånvarande.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur kan du bedriva undervisning för närvarande elever?
Alternativa undervisningsgrupper?
Vilken personal kan fördelas till vilken grupp?
Vilka prioriteringar behövs för undervisning/omsorg om du behöver omprioritera utifrån
begränsad personalstyrka, lokalvård och måltidsservice?
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På vilket sätt kan du organisera för distansundervisning1 eller fjärrundervisning2 för
någon eller några elevgrupper3?
2. Eventuellt scenario att 40-60% av personalen är frånvarande.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur kan du bedriva undervisning för närvarande elever?
Alternativa undervisningsgrupper?
Vilken personal kan fördelas till vilken grupp?
Vilka prioriteringar behövs för undervisning/omsorg om du behöver omprioritera utifrån
begränsad personalstyrka, lokalvård och måltidsservice?
På vilket sätt kan du organisera för distansundervisning/fjärrundervisning för någon eller
några elevgrupper?

3. Eventuellt scenario med hel nedstängning av skola.
Vilka prioriteringar är nödvändiga i första hand?
Hur disponerar du personal som är i tjänst?
På vilket sätt kan du organisera för distansundervisning/fjärrundervisning.

1

Distansundervisning = elever och lärare är åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempelv
med uppgifter som ska göras inom utsatt tid.
2
Fjärrundervisning =
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Inledning

Denna anvisning ska hanteras som en beredskapsplan och ska ligga till grund för Trygghet och stöd för
planering, men kan med fördel användas av andra sektorer i Kungälvs kommun, att utgå ifrån gällande
förberedelser och hantering av allvarlig smitta. Planeringen ska begränsa smittspridning och medverka till att
hantera ett större personalbortfall.

Bakgrund och syfte

Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ”Samhällets smittskydd skall med respekt för alla människors lika värde och
enskildas integritet tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.”
Beredskapsplanen beskriver hur smittskyddsarbetet i Trygghet och stöd ska bedrivas för att upprätthålla
verksamheten i samband med allvarlig smitta som skulle kunna utvecklas till en epidemi. Ordet epidemi används
i denna plan i enlighet med medicinsk terminologi, det vill säga i situation då fler fall än förväntat inträffat.
Smittskyddsläkaren är den som slutgiltigt avgör om en epidemi föreligger eller inte.
All personal, ska vara uppmärksamma på förekomsten av smitta och vidta de åtgärder som kan krävas. Graden
av beredskap kan behöva ändras under en epidemis förlopp.

Organisation

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd
mot smittsamma sjukdomar.
Kommuner, regioner och myndigheter är skyldiga att omedelbart ta kontakta Folkhälsomyndighetens tjänsteman
i beredskap (TiB) när de får kännedom om en misstänkt eller konstaterad händelse som kan innebära ett
internationellt hot mot människors hälsa.
I Sverige ansvarar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå för att förebygga och hantera
spridningen av smittsamma sjukdomar. För att arbetet ska fungera på ett effektivt sätt krävs samverkan mellan
alla aktörer på alla nivåer. Primärvården måste verka för att så lite patienter som möjligt, med influensaliknande
tillstånd, ska behöva komma till vårdcentralernas mottagningar för att få vård.
Ett sätt att göra detta är att öka antalet hembesök därför kommer samverkan att ske med kommunen.
Vårdhygien
För att skydda patienter/brukare och personal mot smitta krävs god hygienisk standard och följsamheten till
basala hygienrutiner är hög. Basala hygienrutiner och klädregler
Förutsättningen för detta är tillgången till vårdhygienisk kompetens för planering och tillgång till utrustning.
Kungälvs kommun har tillgång till vårdhygienisk kompetens via Vårdhygien SU.

Skyddsutrustning

Från Vårdhygien och Smittskydd finns rekommendationer kring vilken skyddsutrustning som ska finnas som
grundutrustning utan att det är en epidemi och det är vanligen den som är adekvat även vid en epidemi. Vid ett
utbrott krävs dock större volymer och samordning krävs mellan verksamheter även för att motverka hamstring.
I Kungälvs kommun finns förråd på enheterna, som normalt lagerhålls för att motverka smittspridning och
skyddapersonal vid säsongsinfluensa och vinterkräksjuka
I utrustningen ska finnas tillgång till visir, långärmat engångsplastförkläde och munskydd (R II klassat,
vätskeavisande).
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Prioriterade verksamheter

Vid tex en större epidemi eller pandemi, då tillgången till personal är begränsad, och risken för smittspridning
stor, bör all verksamhet som inte är absolut nödvändig för brukares omedelbara välbefinnande, ställas in.
Verksamheter som bedöms vara prioriterade vid allvarlig smitta:
Respektive verksamhetschef ansvarar för den prioritering som krävs inom respektive verksamhetsområde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Äldreboenden
Korttidsenheten
Hemtjänst – omvårdnadsteamen (matleveranser)
Hemtjänst – stöd och service – inköp
Trygghetslarm
Sjuksköterskeenheten
Kök – matdistribution till boenden
Rehab – bedömning av utskrivningsklara patienter
Rehab – akut hjälpmedelsförsörjning
Akut myndighetsutövning
Hem för vård och boende (HVB) och stödboende
Gruppboenden/serviceboenden (SoL och LSS)
Personlig assistans
Boendestöd
Mottagning av nyanlända

Verksamheter som kan komma att ställs in/minska i omfattning vid allvarlig smitta:
Respektive verksamhetschef ansvarar för den prioritering som krävs inom respektive verksamhetsområde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seniorträffar
Daglig verksamhet (SoL, LSS)
Daglig sysselsättning
Korttidshem (barn)/lägerverksamhet
Ledsagning, avlösarservice (utifrån prioriteringsordning)
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Aktiveringsverksamhet (Träffpunkter, fritidsgårdar)
Hemtjänst – stöd och service, t ex promenader och social tid.
Myndighetsutövning (handläggarna inom myndighet utgår från prioriteringsordningen)
Administrativa uppgifter
Anhörigstöd
Uppsökande verksamhet
Arbetsmarknadsinsatser
Öppenvårdsinsatser inom kommunen (utifrån prioriteringsordning)
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Hantering av misstänkta fall

Misstänkt smittad brukare/patient
I händelse av en smittad eller misstänkt smittad brukare/patient gäller Folkhälsomyndighetens och
Smittskyddets rekommendationer och deras hänvisningar ska följas.
Om inte andra rekommendationer och hänvisningar kommer från Folkhälsomyndigheten eller Smittskyddet
gäller att vid misstänkt smitta hos patient inskriven i kommunal hälso- och sjukvård kontaktar sjuksköterskan
läkare på Vårdcentral och denne kontaktar infektionsläkare/smittskyddsläkare. Vanligen är anamnesen viktig
varför detaljerad sådan ska tas.
Efter kontakt med infektionsläkare/smittskyddsläkare följs dennes rekommendationer och ordinationer. Om
smittad eller misstänkt smittad person vårdas inom den kommunala vård och omsorgen ska
Folkhälsomyndighetens och Smittskyddets rutiner och hänvisningar följas.
Vid eventuell smittspårning ska kommunen vara behjälplig på de sätt som Infektionsklinik och Smittskyddsenhet
efterfrågar.
Om det i dagsläget (bekräftat 6/3-2020) skulle inträffa sjukdomsfall i kommunernas särskilda boenden och/eller
i skolor tar Smittskydd i VG direktkontakt med berörda verksamheter.
Länk till regional rutin Vårdhygien - Coronavirus 2019-nCoV
Personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterat smittad

Tagit ur regionens rutin, återkommer med kommunal rutin.

Personlig skyddsutrustning ska användas vid allt patientnära arbete och består av:
- Stänkskydd (visir som täcker ansiktet)
- Andningsskydd FFP3. Se respektive Vårdhygieniska enhets lathundar
- Långärmat engångs plastförkläde alternativt vätsketät engångsskyddsrock - Skyddshandskar (som ska
kunna bytas mellan olika omvårdnadsmoment).
Alla som vistas i vårdrummet, inkluderat närstående, ska använda personlig skyddsutrustning.
Säker avklädning av skyddsutrustning:
Inne på vårdrum alternativt i sluss:
1. Ta av handskar, desinfektera händerna.
2. Ta av visir bakifrån, desinfektera händerna.
3. Ta av skyddsrock, desinfektera händerna.
Utanför vårdrum alternativt i sluss:
4. Ta av andningsskydd. (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet), desinfektera
händerna.
Fler brukare/patienter
En allvarlig smitta kan pågå under flera månader samt återkomma i en eller flera vågor.
Flera av förvaltningens brukare kommer att insjukna under en allvarlig smitta.
Antalet brukare/patienter som behöver insatser från hemtjänsten och hemsjukvården kommer därför att öka.
Dessutom kommer sannolikt antalet personer över 65 år som kommer att vara beroende av någon form av stöd
och eller vård att öka.
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I Västra Götalandsregionens epidemiplan beräknas efterfrågan på hemsjukvård och hemtjänst fördubblas samt
även omvårdnad i ordinärt boende och boenden. En av den allvarliga smittan, redan tungt belastad organisation
kommer således behöva utöka sin verksamhet.
All verksamhet som inte är absolut nödvändig för brukares omedelbara välbefinnande kommer därför att
behövas ställas in och personalresursen fokuseras på prioriterade verksamheter.
Personalhantering vid eventuell frånvaro i samband med Coronaviruset
• Om en medarbetare misstänker att hen har blivit smittad av Coronaviruset, Covid-19, så ska
medarbetaren ringa sjukvårdsupplysningen 1177. Sjukvårdsupplysningen kommer att ge besked om test
för Coronaviruset ska göras.
•

Om medarbetaren behöver testas för Coronaviruset och därför inte kan arbeta i väntan på provsvar så
kan vi som arbetsgivare stänga av medarbetaren med lön i enlighet med AB § 10 mom. 4. Vi kan också
välja att medge ledighet med lön i avvaktan på provsvar.

•

Om medarbetaren är smittad av Coronaviruset så ska hen följa sjukvårdens rekommendationer och/eller
stanna hemma från arbetet tills denne är smittfri. Medarbetaren ska i detta fall ansöka om
smittbärarpenning hos Försäkringskassan och får då inte sjuklön från arbetsgivaren.

•

Har medarbetaren inte Coronaviruset utan är sjuk av annan anledning så gäller vanlig sjukskrivning med
karensavdrag och sjuklön.

•

Om en medarbetare stannar hemma på grund av oro eller liknande så utgår ingen ersättning från
arbetsgivaren och det kan istället vara att betrakta som olovlig frånvaro.

•

Om medarbetare blir kvarhållen på semesterresa till exempel i karantän så utgår det ingen ersättning från
arbetsgivaren utan medarbetaren får ansöka om semester eller tjänstledigt.

Vid eventuella frågor kontaktas din HR-specialist.
Sjukfrånvaro
Under en allvarlig smitta kommer en rad störningar att uppstå inom förvaltningen.
Alla arbetsplatser kommer att drabbas av sjukfrånvaro. Anställda som drabbats av smittan kommer att vara
borta från arbetet, vilket ökar belastningen på de som är i tjänst.
Smittan kan göra att det blir svårare att hitta ersättare till de sjuka. Anställda som är föräldrar kommer att behöva
vara hemma i ökad utsträckning för vård av barn. Det kan också bli aktuellt att ta hand om andra anhöriga som
är sjuka.
Enligt socialstyrelsens utgångspunkter ska verksamheterna planera för att hantera en sjukfrånvaro om minst 15
% av de anställda under en period av 6 – 8 veckor och 50 % frånvaro under smittans kulmen, generellt ca 2
veckor.
För Trygghet och stöd innebär 15 % frånvaro till exempel att ca 200 medarbetare är frånvarande. 50 % frånvaro
skulle således innebära att ca 750 är frånvarande.
I vilken utsträckning dessa procentsatser påverkas av att förvaltningen regelmässigt erbjuder all vårdpersonal
influensavaccination är inte känt (för Covid19 finns ännu ingen vaccination).
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Vid förvarning om att större utbrott av influensa/epidemi/pandemi är att vänta, kontaktas kommunens
krisledningsstab för att initiera planering för i vilken utsträckning personal från andra förvaltningar kan stötta
upp Trygghet och stöd.
Brist på personal – överflyttning av resurser mellan sektorer
Stor sjukfrånvaro kan komma att innebära att personal från mindre prioriterade verksamheter måste arbeta inom
verksamheter som prioriteras.
Även personal från andra verksamheter kan komma att tas i anspråk för att klara förvaltningens prioriterade
uppgifter.
Grundregeln är att personal främst utför arbetsuppgifter inom områden där de har kompetens; Vissa
arbetsuppgifter, såsom mat- och vattenleveranser kan utföras av inlånad personal med annan kompetens.
I en extrem krissituation kan det också bli nödvändigt att personal beordras utföra arbetsuppgifter utanför deras
normala kompetens, t ex omvårdnadsuppgifter, dock ej uppgifter där särskild kompetens, såsom
sjuksköterskekompetens, krävs.
Förvaltningens krisledningsgrupp avgör när personal ska beordras utföra arbete som ligger utanför ordinarie
arbetsuppgifter.
Då behov av förstärkning av personal från andra verksamheter uppstår kontaktas förvaltningens
krisledningsgrupp där beslut fattas.

Resurser

Röda korset, den frivillig resursgruppen eller andra frivillig-grupper kan finnas tillgängliga vid allvarliga händelser
och bistå med kompetent vårdpersonal och/eller resurser; typ transporter.
Begäran och samordning av tex frivilligresurser sker genom Länsstyrelsen Västra Götalands TiB-funktion;
tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Störningar

Transporter och resor
Under en allvarlig smitta kan transporter och resor komma att påverkas.
Personalens möjlighet att ta sig till arbetet kan påverkas om kollektivtrafiken tvingas ställa in vissa avgångar.
Det kan därför bli nödvändigt att beordra till övertidsarbete för att upprätthålla verksamheten till dess avlösande
personal hunnit till arbetet.
Resor i arbetet inom hemtjänst och hemsjukvård sker vanligen med förvaltningens bilar och påverkas därför inte
av inställda turer i kollektivtrafiken.
Resor, möten och kontakter som inte är relaterade till ovan listade prioriterade verksamheter bör ställas in eller
om möjligt ersättas av telefon eller e-post-kommunikation, Skype- eller Teamsmöten.
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Förvaltningen är direkt beroende av leveranser av bland annat läkemedel, material och livsmedel för att kunna
upprätthålla verksamheten.
Störningar i Teledistribution, Internet och Eldistribution
Störningar i teledistribution och internet kommer att påverka vår möjlighet att kommunicera.
Flera olika teledistributörer kan vara en garant för att kommunikation kan upprätthållas i kris. Brukarnas
möjlighet att kontakta verksamheten är helt avhängig telefoni och internet.
Trygghetslarmen fungerar med olika typer av telefoni och abonnemang, dock inte med kontantkort och SIMkortet får inte ha en PIN-kod. Om telekommunikationen slutar fungera måste brukare med trygghetslarm
kontaktas manuellt.
För den händelse ett större strömbortfall inträffar under pågående smitta gäller förvaltningens beredskapsplan
för elförsörjning.
Hantering av avlidna
Hänvisning till ordinarie gällande avtal.
Vid en akut situation, då risken för smittspridning kan anses betydande och dödsfallen många, bör kommunens
krisledningsnämnd fatta beslut om hantering.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen i Sverige beskrivs i kommunens pandemiplan.

Att göra inför och under smittspridning

Se över vilka verksamheter som alltid måste fungera. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har samma
ansvar under en krissituation.

Se över de allmänhygieniska åtgärderna. Som ett hjälpmedel för att kontrollera och åtgärda eventuella brister i
verksamheten för att säkerställa en god hygienisk standard kan Checklista för egenkontroll – vårdhygienisk standard
inom kommunal vård och omsorg från Vårdhygien användas.

Exempel på icke-medicinska åtgärder är handhygien, host- och nysetikett, frivillig isolering vid sjukdom, undvika
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Uppmana anhöriga att iaktta försiktighet och respektera
hygienrutiner vid besök.
Se över och beställ utrustning, handsprit, ytdesinfektion, visir, långärmade engångsplastförkläden och munskydd
(R II klassat, vätskeavisande). Kommunicera till verksamheterna vilken rutin som gäller om man behöver mer
utrustning.
Fundera igenom om det finns möten som kan undvikas eller ordnas på andra sätt genom att utnyttja tekniska
möjligheter.

Referenser
Pandemiberedskap Hur kommunicerar vi – ett kunskapsunderlag, Folkhälsomyndigheten
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Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Samhällets ansvar vid smittspridning Krisinformation.se, krisinformation från svenska myndigheterhttps://www.krisinformation.se/detta-kanhanda/manniskor-och-smitta/samhallets-beredskap
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Verksamheter som måste fungera i ett krisläge
Utan avbrott
Funktion
Internservice och
kundcenter
 Reception
kundcenter
 Växeltelefon
 Posthantering
(nedskalad service)
 Servicedesk (kan
utföras hemifrån)
 Service i stadshuset
 Flytthjälp
Måltidsproduktion
 Äldreomsorg
 Skola och förskola
(I den mån
verksamhet bedrivs)
 Utökad
måltidsservice (ökad
produktion, utökad
distribution, )
Dricksvattenförsörjning
Avloppshantering

Fastighetsservice

Lokalvård (extra
städinsatser)

Marstrandsfärjan
 Transporterar
boende, hemtjänst,
räddningstjänst mm.

Berörda enheter
Kundcenter och
internservice
Vissa uppgifter kan
utföras av annan
personal som är
övertalig från andra
enheter.

VO Service
måltidsproduktion

Kommentar
Växeltelefon kan skötas
hemifrån. Bahnhofkunder
måste beställa publik IP
(Samma med sharepoint)

Status

Kan behöva leverera mat till
familjer i karantän.
Leverera till LSS

Ökad produktion i
Thorildköket för att serva
förskolor eller tillkommande
kunder. Behov av
transportresurser.
VA-drift, Entreprenad Separerar arbetslagen,
Personal från Oasen kan personal från KVV samlas
täcka upp
inte tillsammans med de
andra. Ingen rotation. Externa
möte hålls via Skype,
vattenmätarbyte inställda,
Fastighet
Arbetsgruppen delar upp sig.
Oscar instruments gamla
lokaler används för ena
gruppen. Skarpe nord kan vara
en resurslokal för andra
verksamheter.
Synka med ToS. Behöver
rutiner för hygien när
fastighetstekniker åker runt.
Lokalvård
Extrastäd från firma tar 3-5
Har beredskap
dagar från beställning till
leverans. Kan bli svårt att
beställa extra. Eventuell
övertid från egen personal.
Hamnenheten
Kan behövas inhyrda
befälhavare eller tillköp av
båttrafik.
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Med tillfälligt avbrott eller indirekt behov
Funktion
Renhållning och avfallshantering
Fritidslokaler (att använda för exempelvis
hemtjänst för att avlasta stadshus)
 Oasen
 Skarpe nord
 Kvarnkullen
Husvärdstjänster (nedskalad service)
Färdtjänst
Tillsyn och beredskap miljö,
dricksvattenproblem, legionella,
matförgiftningar

Berörda enheter
Renhållningsenheten
Fritidsanläggningar

Internservice
Miljöenheten

Konsekvenser vid avbrott av övriga verksamheter (personalbortfall, nedstängning, )
Funktion
Konsekvens
Bygglov
Utan personal ingen intäkt på bygglov pga
tidsfrister.
Kart och mark
Stöd till bygglov – uteblivna intäkter på bygglov.
Andra farliga situationer t ex träd som faller som
behöver tas om hand. Marköverlåtelseavtal som
går ut – möjligheter som försvinner och
förpliktelser som vi inte uppfyller.
Miljö
Som tillsynsmyndighet behöver personal finnas
tillgängliga för akuta tillstånd såsom
matförgiftningar, olyckor, dricksvattenproblem,
legionellautbrott och dyl. Handläggning av ex
anmälan om miljöfarlig verksamhet måste ske
inom 6 v annars har företaget rätt att starta ändå
(vilket kan innebära stora problem).
Plan
Eriksbergsplanen måste fram till i höst.
Lokalbokning
Intäktsbortfall. Utebliven föreningsverksamhet
Fastighetsteknik
Ombyggnationer försenas. Lokalbrist. Prioritera
och omfördela projekt.

Förändringar i funktioner i krisläge
Behov
Distribution/transport av
måltider
Stängning av
fritidsanläggningar

Överskott

Chaufförer
Bilar
Cafepersonal till
service

Extra
personalresurs
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Fastighetsteknik

Vaktmästare till
internservice och
fastighet
Drifttekniker till VA
eller fastighetss.
Projektledare FT kan
gå in på
fastighetsservice och
täcka upp.

Minsta acceptabla bemanning
Fastighet (tidigare fastighetsservice)
Kan inte minska bemanning, behöver stöd från andra enheter
Prioritera arbeten kopplat till säkerhet och acceptabel driftsfunktion
Internservice och Kundcenter
Kundcenter 4 personer
Internservice 2 personer
Husvärd 2 personer
Verksamheten kan stänga ned valda delar men ej helt.
Miljöenheten
Minst en livsmedelsinspektör som kan dricksvatten, en miljöskyddsinspektör som kan olyckor, en
hälsoskyddsinspektör som kan handlägga ex legionella.
Lokalvård
Behöver eventuellt extra bemanning
Måltidsservice
Äldreboende är prioriterade.
Prioritering kök som ska bemannas
 Thorild centralkök
 Ekhaga
 Solhaga
 Ytterbyhemmet
 Ranrikegården
 Kaprifolen/Gläntan
 Båtsmansgärde
 Kärna
 Kareby
 Ytterbyskolan
 Sparråsskolan
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Mimers kök

Hur kan verksamheten bedrivas med mindre mänsklig kontakt?
Fastighet






Inga onödiga insatser/reparationer
Separera arbetsgruppen, inte vistas på samma plats
Dra ner på vissa invändiga tillsyn och skötsel
SLA-verksamheten hanterar sina sopor fullt ut själva-till soprum direkt
Möjligtvis förskjuten arbetstid för att minska kontakt med verksamheterna

Internservice och Kundcenter



Vara försiktig och undvika närkontakt med medborgare/medarbetare
Arbeta hemma med de uppgifter som går

VA-drift


Ställa in möten och APT. Separera arbetsgrupper.

Service (Måltid, lokalvård)




Städ behövs med kontinuerlig frekvens under dagen utifrån kartlagt behov.
Sitta på varannan sittplats
Måltider serveras i de verksamheter som är öppna inom BoL- enbart lunchservering?
Mellanmål i klassrum, Förslag att frukostservering tas bort

Planering och myndighet





Arbeta hemifrån
Skypemöten
Ta bort besökstider och öppet hus (bygglovsverksamheten)
Ställa in samrådsmöten (plan)

Plan vid smitta, hur kommer vi agera?
Fastighet
Hur kommer ni agera?
 Ett måste är ett utökat förebyggande arbete
 Det räcker med att en person på Fastighetsservice som är smittad så är vi omgående försatta
ur spel
 Separera enheten, 50% sitter och utgår från annan plats
 Entreprenörer-vilken instruktion ger vi dem?
 Skyddsutrustning
o Särskild skyddsutrustning för medarbetare
o Särskild skyddsutrustning för medarbetare kopplat till ventilationsaggregat,
avloppsstopp, sophantering.
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o Särskilda rekommendationer för medarbetare som arbetar i och kring äldreboenden
och LSS-MAS för trygghet och stöd. Behövs vägledning
o Tydliga övergripande hygienrekommendationer för samtliga medarbetare
Hur ska ni minska risken för att andra medarbetare eller brukare smittas?
 Återvändare från utlandssemester får vistas i en bedömd och förebyggande karantän
 Tydliggöra hygienrutinerna vid ett extrainsatt kort infoträff
 En förenklad och förtydligande information, från HR, till medarbetarna
 Ska vi beordra placering på särskild plats, inte i hemmet?
 APT?
 Ytdesinfektionsmedel till Garvaren
 Utökad städning på Garvaren. Toaletter, kök samt ytdesinfektion kring förbestämda ytor
enligt expertis!?
 Kungälvsmässan och Bohuscup förarbete, under och efter låg prio från Fastighetsservice sida
 Fritids personal går in och bistår Fastighetsservice
 I Adato redovisa medarbetare med kroniska sjukdomar-regelvidrigt eller inte får mer
sakkunniga bedöma-tänker att informationen raderas efter krisen. Så att de kan tilldelas andra
arbetsuppgifter (eller inte) under pågående kris.
Kan verksamheten stängas? Bör den fortsatt vara öppen?
 Kan inte stängas
 Måste vara igång dygnet runt
Vilka är intressenterna av information kopplad till händelsen? Vilken information behöver skickas ut?
Vilka kanaler behöver användas (brev, hemsida, unikum osv).
 Samtliga medarbetare via enhetschef-mail

Internservice och kundcenter
Hur Internservice och Kundcenter agerar vid smitta
Smittad person sätts i karantän
Arbeta hemma med de uppgifter som går
Stänga Internservice reception
Information
Information till verksamhetens medarbetare via mail
Information till Stadshuset via Hemvistansvariga och vid behov sätta information på anslagstavlor.
Samlat grepp tillsammans med Kommunikation för att ta fram ett utbildningsmaterial. Fylla skärmar i
besöksdel med relevant information.
Planering och myndighet
Hur kommer ni agera?
Viktigt att vi följer nationella myndigheters rekommendationer
Arbeta hemifrån
Kan verksamheten stängas?
 Ja, de friska jobbar hemifrån
 Minst en livsmedelsinspektör som kan dricksvatten, en miljöskyddsinspektör som kan olyckor,
en hälsoskyddsinspektör som kan handlägga ex legionella bör finnas tillgängliga.
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Måltidsservice
Rutiner kök:
 Köken städas noggrant utifrån de rutiner som finns och skall följa de rutiner som är framtagna
i utskickad Hygienplan
 Bord skall rengöras efter varje serverad måltid
 Stolar skall rengöras dagligen
 Sitta på varannan sittplats
 Där vi serverar mer än en måltid per dag skall golv i matsal städas 2ggr/dag
 Diskinlämning skall rengöras vid varje servering
 Serveringsvagnar skall rengöras vid varje servering
 Portionering/ byta serveringsbestick till varje servering
 Matvagnar/mattransportvagnar skall rengöras inför packning av vagnarna i köket.
 På avdelningskök skall kontaktytor på vagnen rengöras vagn med smutsigt diskgods returneras
till kök
 Vagn skall rengöras efter att smutsig disk töms i diskrum nere i köket.

Åtgärdstrappa resor och sammankomster:
1 Frivilligt avstå från deltagande i resor och utbildningar.
2 Interna åtgärder som inte påverkar förmågan vidtas. Tex avstå från frukostmöte, laga-krafttårta mm.
3 Avboka deltagande i kurser och konferenser.
4 (ökad städintensitet?)
5
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2021-10-11
Karolina Lovric

Sammanställning Covid-arbete
År 2020
Inledning
Nedanstående sammanställning avser år 2020 då pandemin i dagsläget fortfarande pågår. En
sammanställning för 2021 kommer att tas fram i början av 2022 och redovisas på samma sätt.
Därefter kommer en utvärdering av såväl 2020- som 2021-års arbete med och hantering av
covid-19 och dess effekter.
Den 28 februari 2020 gick förvaltningsledningen in i stabsläge, med dagliga möten mellan
klockan 13 och 14. De dagliga mötena upphörde i slutet av maj 2020, men
förvaltningsledningen fortsatte att följa läget i kommunen kontinuerligt under dess ordinarie
tisdagsmöten för att snabbt kunna gå ut i ett stabsläge om situationen krävt det.
Under juni och augusti till november hölls covid-möten på tisdagar i samband med
förvaltningsledningens ordinarie möten. Under denna period, även under semestertiderna,
stämdes läget av dagligen för att fånga upp eventuella behov av inkallande till möte.
Förvaltningsledningen gick åter upp i stabsläge, det vill säga dagliga möten mellan klockan 13
och 14, den 3 november 2020.
Beslutsgången har inte ändrats under pandemin. Det beslut som kan fattas av
förvaltningsledningen skrivs som tidigare i mötesanteckningarna. De beslut som ska fattas
politiskt fattas oftast som ordförandebeslut, då det sällan går att vänta till nästa sammanträde.
Ordförandebesluten finns i protokoll i 360 och beslutet anslås som andra politiska beslut på
kommunsnes digitala anslagstavla. De beslut som fattas av kommundirektör finns även de
diarieförda i 360.
Beslut kopplade till covid-19, per instans under 2020:
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige – 5 stycken
Kommunstyrelsen – 8 stycken
Kommunstyrelsens ordförande – 14 stycken
Kommundirektör – 4 stycken
Förvaltningsledningen – 31 stycken
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Sammanfattning
Förvaltningsledningen har sedan 28 februari 2020 haft dagliga möten mellan 13 och 14, med
undantag för tisdagar då dessa hålls efter Länsstyrelsens samverkanskonferens. På dessa möten
deltar förvaltningsledningen, MAS, säkerhetschef, kommunikationsstrateg och
nämndsekreterare.
Under tiden som förvaltningen varit i stabsläge har de dagligen följt sjuksiffrorna per sektor för
att kunna se behov av stöttning genom bland annat förstärkning från andra arbetsplatser.
I början av pandemin gick en enkät ut till kommunens samtliga medarbetare då
förvaltningsledningen behövde se över vilken erfarenhet och utbildning samtliga medarbetare
har, utanför den nuvarande anställningen, om man skulle hamna i ett läge där vi behöver
hjälpas åt i hela förvaltningen då. Folkhälsomyndigheten såg vid det tillfället tecken på att det
skedde en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Även om läget
då inte var akut, ville förvaltningsledningen ligga ett steg före. Följande frågor ställdes:
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Barnomsorg?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Kök?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Äldreomsorg Hemtjänst/Boende?
 Har du erfarenhet eller utbildning inom Funktionshinderverksamhet?
Förvaltningsledningens medlemmar turades om att arbeta på distans för att minimera risken att
samtliga i gruppen skulle bli sjuka samtidigt.
Vidare har riskbedömningar inom sektorerna och stabsenheterna gjorts och dessa låg som
grund till respektive beredskapsplan (finns för varje sektor och för hela staben
En ny Pandemiplan antogs i mars 2020 (KS2020/0469), där kommunens övergripande åtgärder
beskrivs och när i tid olika åtgärder ska göras för att skapa en god beredskap.
De dagliga mötena upphörde i slutet av maj 2020, men förvaltningsledningen fortsatte att följa
läget i kommunen kontinuerligt under dess ordinarie tisdagsmöten för att snabbt kunna gå ut i
ett stabsläge om situationen krävt det. Under juni till och med november hölls covid-möten på
tisdagar i samband med förvaltningsledningens ordinarie möten. Under denna period, även
under semestertiderna, stämdes läget av dagligen för att fånga upp eventuella behov av
inkallande till möte. Förvaltningsledningen gick åter upp i stabsläge, det vill säga dagliga möten
mellan klockan 13 och 14, den 3 november 2020.
Under våren 2020 följdes de direktsända informationsträffarna med folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och MSB dagligen på avstämningsmötena för att få tillgång till information
direkt för att kunna fatta eventuella beslut.
Under varje möte skrivs mötesanteckningar som justeras direkt efter mötet. Dessa
mötesanteckningar skickas sedan ut till förvaltningsledningen och kommunstyrelsens
ordförande. Mötesanteckningarna läggs även i samlingsärendet i 360 för förvaltningsledningens
arbete med covid-19. En gång i veckan lämnar även Stiftelsen och bolagen in rapporter
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Facklig samverkan sker regelbundet inom både sektorer och på central nivå. Under våren 2020
infördes möten en gång i veckan med centrala samverkansgruppen (fackliga företrädare) och
förvaltningsledningen.
Sektor Bildning och lärande har en extra facklig samverkan i veckan. Sektor Trygghet och Stöd
införde dagliga möten inom sektorledning med minnesanteckningar som skickas ut till
enhetschefer och facklig samverkan vid behov. Sektor Samhälle och utveckling SSG en gång per
månad samt ett par separata möte med fackförbund med anledning av skyddsutrustning.
Verksamhetschef för område Service är med på sektor Bildning och lärandes fackliga samverkan
varje vecka.
Under våren 2020 infördes gratis luncher under april månad för personal inom äldreomsorg
och skola för att underlätta då arbetssituationen var ansträngd på grund av smittan.
Ett så kallat Covid-19 konto upprättades, där samtliga kostnader kopplade till pandemin
registreras, för att underlätta uppföljning. Olika styrdokument fastställdes, bland annat
pandemiplan, beredskapsplaner och anvisningar och rutiner för distansarbete. Kommunen
skickar även in veckovisa lägesrapporter till Länsstyrelsen.
Inom varje sektor och verksamhet har arbetet med att minska smittspridning och effekterna av
covid-19 på brukare, elever, invånare och företag.
Inom sektor Trygghet och stöd skapades en särskild arbetsgrupp som säkerställer tillgång till
skyddsmaterial och denna grupp samordnar skyddsutrustning för hela förvaltningen.
Upphandlingsenheten inrättade en särskild kontaktperson som hanterar inköp av
skyddsutrustning. Vidare har sektor Trygghet och stöd organiserat provtagning av kommunens
personal, arbetat med att skapa en beredskap för vaccinering och även med att implementera
detta arbete.
Olika insatser för näringslivet har gjorts, bland annat ett beslut om anstånd med betalning av
tillsynsavgifter eller borttagen taxa för uteserveringar. Fastighetscontrollern ansvarar för
samordning av bidrag för hyresreduktion, efter att ansökningar inkommer till kommunen.
Detta avser hyresgäster i kommunens lokaler och inte privatpersoner.
Regler för parkering har även ändrats för att underlätta för det lokala näringslivet. Innan jul
gick en annonskampanj ut med att uppmana kommunens medborgare att handla lokalt och
säkert.
Miljöenheten har arbetat och arbetar med tillsyn utifrån de nya reglerna och pandemilagen.
Hamnverksamheten har även den arbetat med att dessa ska följas, bland annat på Marstrand
under sommaren. Fastighetsverksamheten har aktivt arbetat med information i kommunens
lokaler, bland annat om förtydligande om hur man minskar spridning av smitta och maxantal
som får vistas där samtidigt. I Stadshuset har internservice haft ansvar för detta.
Sektor Bildning och lärande har arbetat med att säkerställa en säker undervisning med
minimerad risk för smittspridning. Vid behov av distansundervisning har verksamheter ställt
om för att anpassa undervisning till digitala kanaler. De olika verksamhetsdelarna har delat
med sig av kunskap vid införande av distansundervisning få till exempel andra årskurser eller
en enskild skola övergått till distansundervisning. Distansundervisningen har skett både på
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grund av regeringsbeslut baserat på smittspridning i samhället eller då en enskild skola har fått
stänga på grund av smitta.
Måltidsservice har ställt om till utdelning av matlådor för de årskurser där det beslutats om till
hel- eller delvis distansundervisning.
Förvaltningen har arbetat med utveckling av säkra digitala möten och ett nytt system för detta
har köpts in och satts i drift. Detta system kan användas både av politiska instanser som
behandlar sekretess, men även av verksamheten vid till exempel möten med brukare och
klienter inom socialtjänsten. Detta arbete har också möjliggjort att medarbetare i större kan
arbeta hemifrån. För personal inom grundskolan och gymnasiet sker distansarbete när det är
möjligt.
Beslutsgång
Beslutsgången har inte ändrats under pandemin. Det beslut som kan fattas av
förvaltningsledningen skrivs som tidigare i mötesanteckningarna (kan till exempel gälla
anvisningar eller rent praktiska beslut såsom informationsskyltar).
De beslut som ska fattas politiskt fattas oftast som ordförandebeslut, då det sällan går att vänta
till nästa sammanträde. Tjänsteskrivelserna som besluten baseras på förbereds av jurist, antingen
kommunjurist eller av jurist inom sektor Bildning och lärande (då det handlar om skolfrågor).
Ordförandebesluten finns i protokoll i 360 och beslutet anslås som andra politiska beslut på
kommunsnes digitala anslagstavla. Kommunstyrelsens ordförande informerar i sin tur
kommunstyrelsens förstärkta presidium. I de fall som beslut ska fattas av kommundirektör,
förbereds detta också av kommunjurist. Dessa finns också i 360.

Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Sammanställning Covid-arbete år 2020, 2021-10-11

En illustration av kommunens förvaltning och politik under pandemin och hur information
flödar och beslut fattas och genomförs. Lila färg avser förvaltningens beslut och information,
grön färg avser politikens information och beslut och hur dessa flödar mellan de olika
delarna.

Antagna styrande dokument


Anvisning om deltagande på distans vid beslutssammanträden (Dnr KS2020/0747, FL
2020-04-14, tillägg 2020-11-04)



Pandemiplan (Dnr KS2020/0469, KS ordf, 2020-03-02)



Hygienplan - Delprogram till pandemiplan 2020-2023 (Dnr KS2020/0469, KS ordf,
2020-03-02)



Anvisning för distansarbete (Dnr KS2020/0621, FL 2020-03-31)



Rutin för provtagning av personal med misstänkt covid-19 (Dnr KS2020/0469-131, FL,
2020-05-14)



Beredskapsplaner:
-

Beredskapsplan Bildning och lärande - sektornivå angående covid-19 –
sektorledning
Beredskapsplan Bildning och lärande - enhetsnivå angående covid-19 –
förskola
Beredskapsplan Bildning och lärande - enhetsnivå angående covid-19 grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning

-

Beredskapsplan Trygghet och stöd - Anvisning för sektor Trygghet och
Stöd att upprätthålla verksamhet i händelse av allvarlig smitta

-

Beredskapsplan Samhälle och utveckling

-

Beredskapsplan Stab
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Kommunfullmäktige
Beslut i kommunfullmäktige
2020-04-02

Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för
beredningar, kommunstyrelsens reglemente samt nämndernas reglementen
gällande sammanträde på distans (Dnr KS2020/0469), KF § 49/2020
Beslut
1.Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som
önskar delta på distans ska i förväg anmäla det kommunkansliet
företrädelsevis 5 dagar innan sammanträdet. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Tillägget införs i kommunfullmäktiges
arbetsordning.
2.Kommunstyrelsen med dess utskott får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla
de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot
som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla
detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Tillägget införs i kommunstyrelsens reglemente.
3.Miljö- och byggnadsnämnden, sociala myndighetsnämnden,
överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden, arvodesnämnden och
valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla
de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot
som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla
detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Tillägget införs i miljö- och byggnadsnämnden, sociala
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myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden, krisledningsnämnden,
arvodesnämnden och valnämndens reglementen.
4.Kommunfullmäktiges beredningar får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde
får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på
distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till
kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Tillägget införs i arbetsordning för beredningar.
5.Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller
platsen för sammanträdet. Tillägget införs i miljö- och byggnadsnämnden,
sociala myndighetsnämnden, överförmyndarnämnden,
krisledningsnämnden, arvodesnämnden och valnämndens reglementen
samt arbetsordning för beredningar.

2020-04-02

Borttagande av avgift för uteserveringar 2020, KF § 50/2020
Beslut
Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig
plats samt torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret
2020 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av mark för uteservering.

2020-06-25

Ekonomiskt stöd till föreningar, covid-19 -ansökan om lån från Kungälvs
handbollsklubb (Dnr KS2020/0847), KF 79/2020
Beslut
1. På grund av den extraordinära situationen med anledning av Covid-19
medges ett undantag från gällande styrdokument på sätt att Kungälvs
handbollsklubb beviljas ett lån om maximalt 600 000 kr utifrån
redovisade principer och villkor. Lån ska förfalla till betalning månadsvis
med ränta och amortering. Lånet löper på max 36 månader. kommunen
justerar eventuellt förfallen skuld vid nästkommande utbetalning av
kommunalt bidrag. Kommunen säkerställer föreningens
återbetalningsförmåga genom tillförsäkrande om att förening vidtagit
åtgärder inom den löpande driften för att trygga återbetalning och särskilt
redovisa barn och ungdomsverksamheten i den samlade budgetplanen.
2. Lånet beviljas under vidare förutsättning att Kungälvs handbollsklubb
har en budget i balans samt likviditets- och åtgärdsplan för åren 20202022 inges till kommunstyrelsen.

Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Sammanställning Covid-arbete år 2020, 2021-10-11

3. Kommunstyrelsen uppdras att slutligt pröva om lån kan beviljas enligt
förutsättningarna i punkterna 1-2 ovan samt ingå avtal med Kungälvs
handbollsklubb om ränte- och amorteringsplan och därefter verkställa
utbetalningen.
4. Förvaltningen får i uppdrag att, om lån beviljas, följa upp att ovan
givna kriterier efterlevs.
5. Finansiering sker via kommunens likvida medel.

Ersättning för förtroendevald vid särskild händelse covid-19 Arvodesnämnden (Dnr AN2020/0006) KF 85/2020
Beslut
1. Inga utbetalningar av månadsarvoden stoppas på grund av frånvaro
utöver tre
sammanträdes- eller förrättningsdagar i följd. Beslutet gäller till och med
2020-1231.
2. Förberedelseersättning utgår till samtliga ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige oavsett tjänstgöring eller ej. Sammanträdesersättning
utgår
endast till närvarande.
Beslutet gäller till och med att överenskommelsen säkerställande av
långsiktigt uthållig
beslutskapacitet med anledning av Covid-19 gäller för
kommunfullmäktige.
3. Besluten gäller retroaktivt från och med 2020-04-02
2020-01-28

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs
kommun - Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med
anledning av covid-19 (Dnr KS2020/0629), KF § 6/2021
Beslut
Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig
plats samt torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret
2021 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av mark för uteservering.

Information till kommunfullmäktige
2020-02-06
KF § 15/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande, Anders Holmensköld (M), informerar om Corona-viruset.
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2020-03-05
KF § 20/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - Kommunstyrelsens
ordförande, Miguel Odhner (S), informerar om Corona-virus
2020-04-02
KF § 39/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
2020-05-07
KF § 57/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
2020-06-25
KF § 75/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
2020-09-03
KF § 100/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
2020-10-01
KF § 127/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.
2020-12-03
KF § 160/2020
Rapport från kommunstyrelsens ordförande till kommunfullmäktige - en lägesrapport till
kommunfullmäktige om kommunens arbete med anledning av Covid-19.

Kommunstyrelsen
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Beslut i kommunstyrelsen
2020-06-17

Upphävande av beslut om distansundervisning för gymnasieskolor och
vuxenutbildning där Kungälvs kommun är huvudman (Dnr KS2020/0584), §
209/2020

Beslut
1. Kommunstyrelsens beslut om distansundervisning för
gymnasieskolor och vuxenutbildning där Kungälvs kommun är
huvudman 2020-03-17 (KS ordf § 4/2020) dnr KS2020/0548
upphävs.
2. De gymnasieskolor och vuxenutbildning där Kungälvs kommun
är huvudman får lov att fortsätta viss undervisning på distans/fjärr
kopplat i första hand till både elever och personal som befinner sig
i riskgrupp. Vuxenutbildningen planeras i den mån det behövs
ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och
aktiviteter. Det är viktigt att ta hänsyn till de lokala
förutsättningarna utifrån den aktuella smittspridningen i varje
region.

2020-11-30

Beslut om fjärr- och distansundervisning vid Mimers Hus gymnasium (Dnr
KS2020/1938), § 360/2020
Beslut
Från och med tisdagen den 1 december 2020 och tills vidare övergår
de högskoleförberedande programmen i årskurs 1 på Mimers Hus
gymnasium, förutom estetiska programmet, delvis till distans- och
fjärrundervisning. Beslutet gäller längst till och med den 18
december 2020.

Information till kommunstyrelsen
2020-03-18
§ 86/2020
Lägesrapport – Covid-19
Haleh Lindqvist informerar om förvaltningens arbete med anledning av Covid-19.
2020-04-15
§ 96/2020
Kommundirektörens rapport - Vidtagna åtgärder från förvaltningen i samband med Covid-19
2020-04-22
§ 127/2020
Lägesrapport Covid-19 - Haleh Lindqvist, kommundirektör, informerar om förvaltningens arbete
med anledning av Covid-19.
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2020-05-13
§ 143/2020
Kommundirektörens rapport - Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om förvaltningens
arbete med anledning av Covid-19.
2020-06-03
§ 164/2020
Kommundirektörens rapport samt lägesrapport Covid-19
2020-06-17
§ 183/2020
Kommundirektör, Haleh Lindqvist, informerar om förvaltningens arbete med anledning av covid19.
2020-08-12
§ 223/2020
Kommundirektör, Haleh Lindqvist, ger lägesrapport med anledning av Covid-19 och
förvaltningens arbete under sommaren
2020-09-09
§ 248/2020
Månadsrapportering, Pia Jakobsson, ekonomienheten, informerar om: Anstånd med hyror och
fakturor per september och ansökan till Socialstyrelsen med anledning av covid-19
2020-09-23
§ 266/2020
Månadsrapportering, Pia Jakobsson, ekonomienheten, informerar om: ekonomisk effekt av
covid-19
2020-11-18
§ 330/2020
Kommundirektörens rapport, samt lägesrapport Covid-19
2020-12-16
§ 364/2020
Kommundirektören lägesrapport kring förvaltningens arbete med anledning av covid-19

Övriga åtgärder och beslut i kommunstyrelsen
2020-04-02
Åtgärder för det lokala näringslivet konsekvenser med anledning av Covid 19 (Dnr
KS2020/0629), § 89/2020
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2020-05-07
Åtgärder för de lokala föreningarna – omfördelning av medel med anledning av covid-19,
§ 139/2020
Beslut
Följande förändringar gentemot styrdokumentet riktlinjer för
kravverksamheten föreslås för att genomföra uppdraget. Åtgärderna är
tillfälliga och avser ideella föreningar.
- Möjlighet till anstånd med betalningen utökas från 2 till 3
månader, tills vidare.
- Anstånd prövas efter ansökan från förening. Vid anstånd
debiteras ingen ränta från förfallodagen.

2020-08-12

Återkoppling på åtgärder för det lokala näringslivet - konsekvenser med
anledning av Covid-19 (Dnr KS2020/0629), § 226/2020
Beslut
1. Ekonomichef i samråd med kommundirektör får utökad delegation att
fatta beslut om avbetalningsplan i upp till maximalt två år samt tre
prisbasbelopp för de företag som berörs av kommunstyrelsens beslut KS §
89/2020.
2. Beslutet om anstånd begränsas till sex månader per faktura.
3. Avbetalningsplanerna upprättas av externt inkassoföretag. Avgift för
avbetalningsplan ska tas ut enligt lag och sköts av inkassobolaget.

2020-12-16

Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid-19
(Dnr KS2020/0629), § 367/2020
Beslut
1. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 89/2020, Dnr KS2020/0629)
fortsätter att gälla till och med 2021-06-30 med undantag från punkt fyra.
2. Möjligheten att vid behov använda inkassorutinen för företagar/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och
tillståndsavgifter, VA- och sophantering, livsmedelskontroll och
miljötillsyn, markupplåtelse av offentlig plats, tillsynsavgifter för alkohol
samt hyror i kommunens lokaler återinförs.
3. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 226/2020, Dnr KS2020/0629)
fortsätter att gälla till och med 2021-06-30.
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Förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig
plats samt torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret
2021 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av mark för uteservering.

2020-12-16

Stöd till sociala föreningar under pågående pandemi (Dnr KS2020/1998), §
394/2020

Beslut
1. Sociala föreningar i Kungälvs kommun har möjlighet att erhålla
föreningsbidrag 2021 trots att verksamhetsberättelser och
årsmötesprotokoll för år 2020 saknas vid ansökningstillfället, på grund av
pågående covid-19 pandemi.
2. Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll för år 2020 skall skickas
till kommunen så snart de är genomförda.

2020-12-16

Uppdrag till förvaltningen - anpassad undervisning till elever i behov av
särskilt stöd när utbildning sker på distans, KS § 397/2020
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur
kommunen säkerställer att elever i behov av särskilt stöd kan få sina
behov av anpassad undervisning tillgodosett i tider när undervisningen
sker på distans.

Ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande
2020-03-02

Antagande av pandemiplan (Dnr KS2020/0469), § 2/2020
Beslut
1. Upprättat förslag till pandemiplan antas.
2. Upprättat förslag till hygienplan antas.
3. Upprättat förslag till basala hygienrutiner antas.
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2020-03-05

Antagande Basala hygienrutiner och klädregler, § 3/2020
Beslut
1. Västra Götalandsregionens rutin Basala hygienrutiner och
klädregler antas.
2. Styrdokument Basala Hygienrutiner (KS2020/0469 KS ordf §
2/2020) upphävs.
2020-03-17

Beslut om distansundervisning för gymnasieskolor och vuxenutbildning där
Kungälvs kommun är huvudman (Dnr KS KS2020/0584), § 4/2020
Beslut
De gymnasieskolor Kungälvs kommun är huvudman för ska från
och med den 18 mars 2020 utforma undervisningen på ett sådant
sätt som anges i 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Detta
innebär att undervisning kommer att ske via distans vid Mimers
Hus, Trekungagymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen.
Beslutet gäller tills vidare och kommer att prövas på nytt när
Folkhälsomyndigheten lämnar nya rekommendationer.
2020-11-19

Stängning av del av grundskola (Dnr KS2020/1874), § 6/2020
Beslut
Från och med fredagen den 20 november 2020 stängs
förskoleklasserna FA och FB vid Sandbackaskolan. Stängningen
kommer att pågå till och med den 30 november 2020.

2020-11-19

Beslut om stängning av fritidshem (Dnr KS2020/1875), § 7/2020
Beslut
Från och med fredagen den 20 november 2020 stängs fritidshemmet
Måsen för förskoleklasserna vid Sandbackaskolan. Stängningen
kommer att pågå till och med den 30 november 2020.

2020-11-22

Beslut om distansundervisning för Sandbackaskolans årskurser 4 –6 (Dnr
KS2020/1879), § 8/2020
Beslut
Undervisning för eleverna i årskurserna 4 – 6 på Sandbackaskolan
kommer från och med 23 november 2020 att ske på ett sådant sätt
som anges i 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa
skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.
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2020-11-25

Stängning av skola med anledning av Covid-19 (Dnr KS2020/1916), § 9/2020
Beslut
Från och med torsdagen den 26 november 2020 stängs
grundsärskolan på Sandbackaskolan. Stängningen kommer att pågå
till och med den 4 december 2020.
2020-11-25

Beslut om stängning av fritidshem (Dnr KS2020/1917), § 10/2020
Beslut
Från och med torsdagen den 26 november 2020 stängs
fritidshemmet Stjärnan vid grundsärskolan på Sandbackaskolan.
Stängningen kommer att pågå till och med den 4 december 2020.

2020-11-27

Beslut om stängning av del av skolenhet vid Sandbackaskolan (Dnr
KS2020/1932), § 11/2020
Beslut
Från och med måndagen den 30 november 2020 och tills vidare
stängs förskoleklasserna samt årskurs 1-3 vid Sandbackaskolan.
Stängningen pågår som längst till och med den 18 december 2020.

Beslut om stängning av fritidshem vid Sandbackaskolan (Dnr KS2020/1933),
§ 12/2020

Beslut
Från och med måndagen den 30 november 2020 och tills vidare
stängs fritidshemmen vid Sandbackaskolan. Stängningen pågår som
längst till och med den 18 december 2020.

2020-12-04

Beslut om fjärr-och distansundervisning för gymnasieskola där Kungälvs
kommun är huvudman (Dnr KS2020/1974), § 13/2020
Beslut

2020-12-17

Från och med måndagen den 7 december 2020 övergår gymnasiet,
förutom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen, till
distans- och fjärrundervisning. Beslutet gäller längst till och med
den 6 januari 2021.

Beslut om stängning av Trekungagymnasiet (Dnr KS2020/2057), § 14/2020
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Beslut
Från och med torsdagen den 17 december 2020 och till och med
den 18 december 2020, stängs Trekungagymnasiet.
2020-12-18

Beslut om nedstängning av kommunala anläggningar (Dnr KS2020/2064), §
15/2020

Beslut
Kungälvs kommuns samtliga sim-, fritids- och idrottsanläggningar,
bibliotek och kulturhus stängs med omedelbar verkan. Beslutet
gäller med omedelbar verkan och som längst till och med den 24
januari 2021.
Samtliga berörda verksamhetsutövare i kommunens lokaler skall
informeras om gällande rekommendationer för att minska
smittspridningen.

2020-12-22

Beslut om öppning av kommunala utomhusanläggningar (Dnr
KS2020/2064), § 16/2020
Beslut
Kungälvs kommun beslutar att öppna utomhusanläggningar för
organiserad
föreningsverksamhet från och med den 23 december.
De utomhusanläggningar som beslutet omfattar är följande:
- Kongevi
- Yttern
- Kareby
- Romevi (ej bokningsbar via kommunen, anläggningen sköts av
Romelanda ungdomsförening)
- Lunnevi
- Kärnavallen
- Skarpe Nord
Samtliga berörda föreningsutövare skall informeras om gällande
rekommendationer för att stoppa smittspridningen.
Detta beslut kompletterar tidigare taget beslut:
- 2020-12-18 § 15/2020 Beslut om nedstängning av kommunala
anläggningar (Dnr KS2020/2064)
Beslutet gäller tillsvidare, eller tills nytt beslut fattas.
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Beslut – kommundirektör
2020-03-13
Beslut om förbud mot besök vid särskilda boenden och inom vissa LSS verksamheter i
Kungälvs kommun. KS2020/0566-1
Beslut
Från och med den 13 mars 2020 och till och med 30 mars gäller ett
totalt besöksförbud vid de berörda verksamheter som anges längre
ned i detta beslut. Besöksförbudet innebär att det inte är tillåtet för
anhöriga och andra utomstående att besöka och vistas vid de
berörda verksamheterna.

2020-03-17
Beslut om inställda evenemang i Kungälvs kommun. KS2020/0579-1
Beslut
Från och med den 17 mars 2020 och tills vidare kommer samtliga
evenemang i Kungälvs kommun att ställas in. Med evenemang avses
samtliga arrangemang där Kungälvs kommun är huvudarrangör.
Beslutet att ställa samtliga evenemang kommer regelbundet att
omprövas.
2020-03-26
Beslut om fortsatt förbud mot besök vid särskilda boenden och inom vissa LSS
verksamheter i Kungälvs kommun. KS2020/0566-2
Beslut
Från och med den 31 mars 2020 och tills vidare gäller ett totalt
besöksförbud vid de berörda verksamheter som anges i detta beslut.
Besöksförbudet innebär att det inte är tillåtet för anhöriga och
andra utomstående att besöka och vistas vid de berörda
verksamheterna.
2020-10-30
Beslut om att stänga Oasen is- och simhall för allmänheten, KS2020/0469-149,
Beslut
Oasen is- och simhall stänger allmänheten med undantag för
föreningsaktivitet och
simundervisning. Beslutet gäller i tre veckor framåt från och med
2020-10-30 och kan omprövas i
samband med att de allmänna råden ändras eller förlängs.
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Förvaltningsledningen
Beslut i förvaltningsledningen

10 mars
 Besöksrestriktioner införs på kommunens äldreboenden och LSS-boende - skyltar med
information har satts upp.
 Resor utomlands (för elever och personal i tjänst) ställs in.
12 mars
 Sektorn ser över hur det ser ut med matvarulager för att kunna leverera leveranser till
kommunens kök. Lagren behöver därför fyllas på ifall det skulle uppstå problem med
transporter och leveranser av varor. Beslut om att lagren ska fyllas på ifall det skulle
uppstå problem med transporter och leveranser av varor.
13 mars
 Nästkommande helg arrangeras ett evenemang som drar till sig många äldre besökare.
Arrangören (Aktiva seniorer) vill ställa in och vädjar att inte behöva betala in hyran för
lokalen då det endast är en vecka kvar. Regelverket säger att avbokning av lokal måste
ska 14 dagar innan. På grund av Covid-19 är så inte fallet denna gång.
Beslut om att arrangören inte behöver betala lokalhyran för lokalen som det
inställda evenemanget skulle hållas i.


Madeleine Nilsson, kommunikationsstrateg, presenterar de informationsskyltar som
kommer att sättas upp inom kommunens verksamheter.
Beslut
Förvaltningsledningen godkänner informationsskyltarnas information och
utformning. De ska vara på svenska och engelska än så länge.
Folkhälsomyndighetens hygienråd på flera språk ska sättas upp i kundcenter.



Fysiska nätverksmöten och utbildningar inom i GR:s regi till och med 27 mars har nu
ställts in eller skjutits fram till senare tillfälle om de inte kan genomföras på distans.
Beslut
Skicka ut till medarbetare att de inte ska åka på dessa utbildningar.



Då det finns en risk för brist på handdesinfektion inom verksamheter som behöver
dessa, kan det vara bra att spara och ha dem i ett lager. En korrekt handtvätt är mer
effektiv för friska personer och handdesinfektion är ett alternativ då personer inte har
möjlighet att tvätta händerna.
Beslut
Handdesinfektionsbehållare i stadshuset samlas in från de hemvister där de inte
är viktiga för verksamheten.

Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet - KS2020/1099-4 Uppdrag att genomföra Kungälvs väg mot återhämtning efter Coronapandemin, förstärkt beredskap och ökad robusthet : Sammanställning Covid-arbete år 2020, 2021-10-11

17 mars
 Politiska möten på distans:
Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna att ha politiska
möten på distans.
2. Sektorcheferna får i uppdrag att lista och rangordna kritiska system snarast
möjligt.
18 mars
 Beslut om hemarbete.
Beslut
För att minska smittspridning av covid-19 inför Kungälvs kommun utökade
möjligheter att arbeta hemifrån utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I
förebyggande syfte finns i nuläget ett behov av att vissa medarbetare arbetar hemifrån
för att säkra att flera medarbetare från samma enhet inte insjuknar samtidigt.
Beslutet gäller från fredag den 20 mars.
Bedömningen av i vilken utsträckning arbete hemifrån kan ske görs av närmaste chef.
I varje beslut måste det tas hänsyn till att vi säkrar upp bemanning på plats, och
därför kan det från dag till dag variera vilka personer som jobbar hemifrån och vilka
som är på arbetsplatsen.
Kungälvs kommun saknar tvåfaktorsinloggning och därför är det inte tillåtet att
arbeta hemifrån med sekretessuppgifter. Beslutet kan omprövas vid ett nödläge.
25 mars


Förvaltningsledningen för dialog kring besöksförbud på äldreboenden.
Beslut
Kommundirektören kommer att förlänga förbud mot besök vid äldreboende och inom
vissa LSS-verksamheter i Kungälvs kommun.

31 mars
 Anvisning för distansarbete
Beslut

Förvaltningsledningen beslutar att anta anvisningarna med ovan nämnda
justeringar. Anvisningarna publiceras på intranätet så snart de är färdigställda.
11 maj
 Beslut om krisberedskapsläge.
Beslut
Förvaltningsledningen beslutar att krisberedskapsläge härmed avslutas. Under
vecka 20-21 intas förstärkningsläge med en timmas avstämningar (klockan 13-14)
med anledning covid-19 och därefter, från 1 juni, gäller stabsläge. Under stabsläge
sker inga planerade möten utan endast efter behov.
I och med förstärkningsläget utgår även helgberedskapen.
14 maj
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Annika Renström informerar om en ny framtagen rutin gällande provtagning av
medarbetare under Covid-19 pandemi. Rutinen beskriver sedan tidigare bland annat
hur provtagningen går till. Annika informerar om ett tillägg som beskriver vad
medarbetaren ska göra om denne får ett positivt testresultat. Förvaltningsledningen för
dialog om identifiering för medarbetare som saknar svenska identitetspapper och
därmed inte kan använda BankID. Vårdcentralerna har meddelat att de löser eventuella
problem.
Beslut
Förvaltningsledningen är överens om att fastställa rutinen med det presenterade
tilläggen.

29 oktober
 Beslut om distansarbete och åtgärder för att minska smittspridningen.
Beslut
Verksamhetschefer tillsammans med enhetschefer gör en planering så att
medarbetare är på arbetsplatsen till exempel varannan dag för att säkerställa
bemanning genom scheman. Detta utifrån arbetsmiljöperspektiv och att minska
risken smittspridningen.
Varje chef får i uppdrag att planera arbetet tillsammans med medarbetare i
enlighet med anvisning för distansarbete.
Teamsmöte/annat digitalt möte ersätter fysiskt möte om rum med covid-säker
sittning inte kan ordnas.
Konferensrum/besöksrum ska endast fyllas till halv kapacitet. Utifrån de
allmänna råden ska externa möten inte hållas. Detsamma avser möten med
kommunala, regionala och statliga aktörer, som också ska ske digitalt.
Se över arbetsplatser för att covid-säkra dessa, likaså konferens- och besöksrum.
Ett gemensamt arbete i hela huset. Detta för att göra det tryggare för medarbetare.
Arbetet ska genomföras av de med kompetens i smittspridning och
hemvistansvariga alternativt Internservice.
Deltagande på konferenser och utbildningar är inställt om det inte kan utföras
digitalt i enlighet med allmänna råden från VGR och Länsstyrelsen


Beslut om kommunens äldreboenden, arbete på kommunens boenden gällande råd och
information.
Beslut
Beslut att minska antalet besökare inne på äldreboenden till en åt gången under
den tid som de allmänna råden gäller.

2 november
Beslut avseende uppföljning och beredskap
Beslut
Samtliga sektorer ska dokumentera personal som har konstaterad corona.
Dokumentationen ska enbart innefatta antalet personer, inga personuppgifter.
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Chef i beredskap ska återigen ge helgrapport till TIBn (ToS)
Gällande beredskapsplaner för samtliga sektorer ska gås igenom.
Säkerhetschef Jonas Arlmark får i uppdrag att samla in information om MSBs
paket för Samhällsviktiga tjänster, samt att ta reda på MSBs definition av
Samhällsviktiga tjänster. Detta ska även stämmas av med Madeleine Nilsson för
att kunna sammanställa informationen.

4 november
Anvisning om deltagande på distans vidbeslutssammanträden
Förvaltningsledningen föreslår att följande meningar i punkt 2 och 3 utgår i anvisningen.
5 november
Salsbokningar för politiska sammanträden.
Beslut
För Sociala Myndighetsnämnden ska sammanträdena förläggas i
Bohusrummet/sessionssalarna där det finns hörslinga.
10 november
Information till och utbildning av medarbetare:
Beslut
Intervju med MAS och Katarina gällande materialförsörjning och denna
information läggs på Intranätet.
En film med MAS om användning av till exempel skyddshandskar och
hygienregler som kan läggas ut på hemsidan och skicka ut till verksamheterna.
Sunt arbetsliv ställs in tillsvidare.
19 november
Beslut om ökade städinsatser.
Beslut
Förvaltningsledningen beslutar om extra städinsatser för att hålla smittan borta.
Förbereder för att komma igång så snart som möjligt.

Övriga åtgärder från förvaltningsledningen
10 mars
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Frivilliga resursgrupper (FRG) inom kommunen har blivit kontaktade och privata
aktörer inom omsorg (Attendo) och de följer Folkhälsomyndighetens och VGR:s
rekommendationer.
Dialog även med privata aktörer för skolverksamhet – så att de följer samma info på
hemsidan

11 mars
 Varje dag ska chefer rapportera in sjukskrivningar, VAB och avstängningar
 Ekonomichefen har förberett för projektnummer som man kan boka uppkomna
kostander på grund av Covid-19. (A1016 – Covid-19) Kommer att tas fram en manual
för hur man ska boka efter beslut i förvaltningsledningen.
12 mars
 Uppdrag – Verksamhetschef för Sociala resurser ska kontakta Arbetsförmedlingen och
flagga för eventuellt behov av extratjänster vid personalbrist eller behov av förstärkt
bemanning i någon verksamhet.
19 mars
 Förvaltningsledningen är överens om att begränsa möjligheten för föräldralediga och
arbetslösa om rätt till femton timmars barnomsorg per vecka. Beslutet ska gälla från
och med den 23 mars. Mats Mikulic tar fram ett förslag på beslut och undersöker vem
som är behörig att fatta ett sådant beslut. Beslutet ska fattas den 20 mars.
20 mars
 Efter närmare utredning av kommunjuristerna gällande så kallade femtontimmarsbarn
dras gårdagens beslut i förvaltningsledningen tillbaka. I och med detta har
Kommundirektör, tillsammans med kommunikationsstrateg, tagit fram ett brev kallat
”vädjan till dig som vårdnadshavare med barn i kommunal förskola på 15 timmar i
Kungälvs kommun”. Brevet är avstämt med Anna Vedin (M), utbildningsråd, som står
som avsändare på brevet.
 Brevet skickas ut till vårdnadshavare via Unikum.
25 mars
 Svar på uppdrag till kommundirektören – åtgärder för näringslivet i Kungälv;
Förvaltningsledningen för dialog om kommundirektörens uppdrag att, i mån om tid,
resurs och budget samt utifrån gällande lagar och regler underlätta för det lokala
näringslivet. Förvaltningsledningen är överens om att lämna ett antal punkter som svar
på uppdraget.

26 mars
 Tillämpning av kommunstyrelsens uppdrag till kommundirektör - Informationen läggs
ut på hemsidan imorgon: Kungälvs kommuns stödåtgärder för företagare med
anledning av coronavirusets effekter – färdigt
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27 mars
 Delat upp FL där en del tillsvidare arbetar hemifrån
31 mars
 Resultat av inventering av personal – om man kan flytta runt till exempel vård eller
måltid redovisas.
2 april
 Ny tjänst för frånvarorapportering kommer att köpas in, FL ger klartecken. Visma är på
plats 8 april, men testas av HR innan det implementeras.
 Info om att skolsköterskor ska arbeta för ToS – samverkan sköts av HR-chef
 Sektorchef Samhälle och utveckling önskar mötesdeltagarnas synpunkter på följande
åtgärder inom fritid. Exempel är stängda duschrum, ökad städfrekvens, stängds
omklädningsrum, dialoger med föreningar. Mötesdeltagarna eniga i att åtgärderna är
relevanta och följer Folkhälsomyndighetens råd.
6 april
 Genomgång av utkast för riskbedömningar och den presentation som ska skickas ut till
chefer
16 april
 Kommundirektör ger sektorchef Samhälle och utveckling i uppdrag att tillsammans
med miljö och hamn säkerställa skyltningen på Marstrand till helgen. Skyltningen ska
vara tydlig och påminna om folkhälsomyndighetens råd. Miljöenheten ska även skicka
ut en vädjan till samtliga restauranger i kommunen att följa myndighetens
rekommendationer om begränsning av antal personer.
20 april
 Kommundirektör beslutar att samma rutin som tillämpades angående kommunikation
efter konstaterad smitta vid Ekhaga boende ska tillämpas vid eventuella ytterligare
bekräftade fall inom kommunala verksamheter. Med andra ord information ska gå ut
till boende, anhöriga och personal på boendet.


Dialog förs kring huruvida man ska gå ut med information kring vilket boende i
kommunen som har bekräftad smitta. FL beslutar att följa VGR och länsstyrelsens
rekommendationer.

21 april
 Annika Renström presenterar informationsblad om skillnad mellan begäran om
åtgärder (6:6a) och skyddsombudsstopp (6:7). Skickas ut till chefslistan.
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Socialstyrelsen information om riskgrupper mailas också ut till alla chefer.

30 april
 Enkäter om hemarbete skickas ut i maj.
5 maj
 Påbörjad testning av personal – inom vård och omsorg och LSS – de som har milda
symptom och kan återgå till jobbet. beslut om vilka som testas av närmaste chef i
samråd med MAS.
8 maj
 Lena informerar om extra beredskapstelefon till helgen och extra chef i beredskap. Ska
undersöka om det ska fortsätta med två fram över.
11 maj
 Skalskydd av äldreboenden för att förhindra att obehöriga tar sig in. Påbörjat den 12
maj
29 oktober
 Ökar inköp av skyddsutrustningar för verksamheterna. För närvarande har kommunen
skyddsutrustningar för 3 månader.
 Extra samverkansmöten och skyddskommitté med fackliga organisationer återinförs.
 Samtliga konf. rum ska utrustas med ”puckar” för att underlätta digitala möte.
 Nästa vecka hålls basala hygienveckan för att påminna anställda om dessa.


Beträffande simbadet och kulturhuset gäller de regler som infördes i våras och dessa ska
efterlevas. Fritidsföreningar ska informeras att gränsen om 50 personer kvarstår. Gå ut
med information att samma regler gäller som i våras.

6 november


Tjänsteman i beredskap (TIB) håller säkerhetschef uppdaterad under helgen. Vid behov
kontaktar säkerhetschef KD som kontaktar förvaltningsledningen.



Tjänsteman i beredskap (TIB) ringer dessutom runt till kritiska verksamheters
jourtelefoner för att stämma av läget under helgen.



För att säkra mattillförsel till kommunens boende och BOLs verksamheter ska sektor
Samhälle och utveckling se över om det behöver göras extra inköp att göras ifall
matleverans skulle hindras pga. Pandemin eller andar oförutsatta händelse.

9 november
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Säkerhetschef får i uppdrag att kontakta Ale, Stenungsund och Lilla Edet med frågor
gällande förvaring av material, exempelvis handsprit, för sektor trygghet och stöd och
hur respektive kommun tänker kring förvaring av lager.

11 november
 Kommundirektören har gett uppdrag till kommunjuristen att ställa fråga till FHM
beträffande hämtnings- och lämningssituationer vid förskola då det råder otydlighet i
rekommendationer både i verksamheten och bland vårdnadshavare.
13 november
 Säkerhetschef informerar om förvaring av större mängder handsprit efter att ha frågar
runt i grannkommunerna. En av lösningarna är att portionera ut på enheter där det går
åt mest, men de flesta kommunerna är överens om att särskilda ventilerade containrar
är den bästa och billigaste lösningen. Jonas Arlmark får i uppdrag att ta kontakt med
upphandling för inköp av förvarings containrar och Anders Holm för eventuella
tillfälliga bygglov eller liknande.
16 november
 Sektorchef för Bildning och lärande informerar om att sektorn stämt av angående
biblioteken och att Göteborg stad beslutat att stänga. Ser inget behov att stänga
biblioteken nu och allmänheten har uppmärksammat uppmaningar och råd. Inte
samma läge med trängsel som i Göteborg.
 Beredskap för sparade semesterdagar. HR-chef tar kontakt med SOLTAK och stämmer
av.


Beredskap inför julhandel och stöd till äldre och sjuka med att handla matvaror.

20 november
 En beställning av digitala mötesrum för sekretess är lagd till Inera idag 20/11.
Mötesrummen ska användas inom sektor trygghet och stöd och för politiska möten där
sekretess hanteras.
23 november
 Sektorchef för Bildning och lärande meddelar att det fungerat bra i kommunikationen
med elever och föräldrar, avseende beslutet om nedstängning av vissa delar av
Sandbackaskolan, samt beslut om distansundervisning. Aktuellt i dagsläget är att
matleveranser, följande info har lagts ut på Unikum:
27 november
 Kommunikationsstrateg Madeleine Nilsson informerar om nyhetsbrev till näringslivet.
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3 december
 Kommundirektören ger i uppdrag till MAS och säkerhetschef att ta kontakt med de
kommunala bolagens och Soltaks VD samt Bohusläns räddningstjänstförbunds
förbundsdirektör gällande vaccination av personer med samhällsviktiga tjänster.
Förvaltningsledningen för vidare dialog om vaccination av personal.
4 december
 Det är klart med att nämndsekreterare inför helgerna om det skulle krävas.
 Administrativ chef ringer klockan 11 på söndag för att eventuellt göra
ordförandebeslut, som inte kan vänta.
8 december
 HR-chefen får i uppdrag att ta fram en skrivelse som tydliggör kring hur personal som
är sammanboende med någon med bekräftad covid eller har träffat någon med covid,
ska förhålla sig och agera.
10 december
 Säkerhetschef informerar om att de containrar som ska användas för att förvara
handsprit nu är på plats. (speciella ventilerade containrar)
15 december
 Kommundirektör ger uppdrag att undersöka möjligheterna att utöka gästdatorer på
boendena för att möjliggöra kommunikation mellan anhöriga och boende på ett
smittosäkert sätt. För att helt enkelt folk kan tala med sina anhöriga digitalt under jul
och nyårshelg.

18 december
Efter konferens med statsministern:
 Anteckningar från extra förvaltningsledning 2020-12-18
BoL - Öppen förskola, bibliotek (även de meröppna biblioteken), och Kultlab ska
stänga från måndag. Fritids och förskola ska vara öppna.
ToS - Trygga ungdomsmiljöer stänger med fritidsgårdar, särskilda aktiviteter för
ungdomar som behöver det. Dagverksamhet och träffpunkter är stängda.
SoU - Fritids- och idrottsanläggningar stänger. Information till privata näringsidkare
som bedriver verksamhet i kommunala fastigheter.
HR - Arbete hemifrån, vi behöver formulera vår information. HR och kommunikation
formulerar något tillsammans. Grundbemanning på plats på arbetsplatser, resten på
distans.
21 december
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Inventering av behovet av datorskärmar. Maria Erlandsson tar fram ett enkelt
förfrågningsunderlag av vilket behov som olika personalgrupper har av datorskärmar
för distansarbete.

22 december
 Fråga om sophantering på Båtsmansgärde och Solhaga har lyfts av verksamheten. På
grund av krav på mer skyddsutrustning har avfallsmängden ökat. Det har numera lagts
en beställning på tätare frekvens av sophämtning för att tillgodose det nyuppkomna
behovet.
 Verksamheterna kommer att få hjälp med utkörning av de munskydd som är förvaras i
stadshuset till enheterna. Äldreboendena kommer att ombesörjas.

Förvaltningsledningens möten – en förteckning
3 mars 2020 – FL samtalade om läget
10 mars 2020 - FL dialog kring läget
11 mars 2020 – Avstämning, uppdatering av beslut som fattats dagen tidigare.
12 mars – Avstämning
13 mars – extra samverkan med facken, beslut
16 mars – avstämning, info om kommande beslut om inställda evenemang i kommunens regi
17 mars – avstämning, dialog om digitala möten, information om IT-krismöten med Soltak
18 mars – avstämning, information om IT
19 mars – avstämning, nulägesrapporter, information om IT
20 mars – avstämning, nulägesrapporter, information om IT
21 mars – lördag – telefonmöte, avstämning
22 mars – söndag – telefonmöte, avstämning
23 mars - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
24 mars - avstämning, nulägesrapporter
25 mars - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
26 mars - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
27 mars - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
30 mars - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
31 mars - avstämning, nulägesrapporter
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1 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT, möte med verksamhetschefer
2 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
3 april – nulägesrapporter möte med fackliga företrädare
6 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
7 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
8 april – nulägesrapporter, möte med fackliga företrädare, information om IT
9 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
14 april - avstämning, nulägesrapporter
15 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
16 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
17 april – nulägesrapporter, möte med fackliga företrädare, information om IT
20 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
21 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
22 april - avstämning, nulägesrapporter, information om IT
23 april - nulägesrapporter, möte med fackliga företrädare, information om IT
24 april - avstämning, nulägesrapporter
27 april - avstämning, nulägesrapporter
28 april - avstämning, nulägesrapporter
29 april - nulägesrapporter, möte med fackliga företrädare
30 april - avstämning, nulägesrapporter
4 maj - avstämning, nulägesrapporter
5 maj - avstämning, nulägesrapporter
6 maj - avstämning, nulägesrapporter
7 maj - avstämning, nulägesrapporter
8 maj - nulägesrapporter, möte med fackliga företrädare
11 maj - avstämning, nulägesrapporter
12 maj - avstämning, nulägesrapporter
13 maj - avstämning, nulägesrapporter
14 maj - avstämning, nulägesrapporter
15 maj - avstämning, nulägesrapporter
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18 maj - avstämning, nulägesrapporter
19 maj - avstämning, nulägesrapporter
20 maj – avstämning, nulägesrapporter
21 maj - inget ordinarie krisledningsmöte
22 maj - Inget ordinarie krisledningsmöte
25 maj - avstämning, nulägesrapporter
26 maj - avstämning, nulägesrapporter
27 maj - avstämning, nulägesrapporter
28 maj - avstämning, nulägesrapporter
29 maj - avstämning, nulägesrapporter
29 oktober - livesänd samverkanskonferens med Länsstyrelsen (nya lokala råd), avstämning,
nulägesrapporter
2 november - avstämning, nulägesrapporter
3 november - direktsänd presskonferens (på kvällen går FL in i stabsläge)
4 november - avstämning, nulägesrapporter
5 november - avstämning, nulägesrapporter
6 november – avstämning, nulägesrapporter
9 november - avstämning, nulägesrapporter
10 november - avstämning, nulägesrapporter, information från smittskydd VGR
11 november - avstämning, nulägesrapporter
12 november - avstämning, nulägesrapporter
13 november - avstämning, nulägesrapporter

16 november - avstämning, nulägesrapporter
17 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, rapport från
regional samverkanskonferens
18 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
19 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, info om
ordförandebeslut
20 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
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23 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
24 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, återkoppling från
regional samverkanskonferens covid-19
25 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
26 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, info om
ordförandebeslut
27 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
30 november - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
1 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, återkoppling från
regional samverkanskonferens covid-19
2 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
3 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
4 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
7 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
8 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, återkoppling från
regional samverkanskonferens covid-19
9 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
10 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
11 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
14 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
15 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, återkoppling från
regional samverkanskonferens covid-19
16 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
17 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
18 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB

18 december – extra – information om kommande beslut
21 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
22 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB, återkoppling från
regional samverkanskonferens covid-19
23 december - avstämning, nulägesrapporter, rapport sjukfrånvaro och VAB
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10/13/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905-1)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.
Juridisk bedömning
Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 § får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska
betalas
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälvs
Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Bakgrund
Syftet med föreslagen avfallstaxan är som tidigare att stimulera till minskade mängder
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka
kundnöjdheten. Dessa prioriteringar kommer även att vara fokus för föreslagen avfallstaxa.
Avfallstaxan kommer fortsatt att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få
så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. Nytt för taxan för
2022 är att kommunen fått ansvar för insamling och behandling av tidningar och
returpapper.
Verksamhetens bedömning

den

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i avfallsplanen. Ett sätt att påverka
lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt
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avfallstaxa

styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserade
fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering

av

matavfall, förpackningar och tidningar.

Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
års taxa.
Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen
(består av 13 kommuner runt Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2022.
Göteborgs kommun tas inte med i jämförelsen då det är en storstadskommun med andra
förutsättningar än övriga kommuner.

Prognos- Avfallstaxor 2022
Mölndal*
Öckerö
Stenungsund
Alingsås
Härryda*
Kungsbacka
Ale
Tjörn
Lilla Edet
Kungälv*
Lerum*
Partille*
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Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste abonnemanget

Utformning avfallstaxan
från

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna
gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion;
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 Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt
 Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste
alternativen
 Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet
 Gemensam hämtning är mer ekonomiskt fördelaktig
 Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall
 Hög servicenivå med fler tjänster eftersträvas
 Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering ska uppfyllas
Nedan följer översiktligt hur taxan kommer att påverka olika avgifter och abonnenter.
Förändringarna utifrån nuvarande taxa kan utläsas av bilaga 2, avgifter med röd text är
nuvarande avgifter för 2021.
Fast avgift
Förslås höjas med:
30 kr för villa, radhus
30 kr för fritidshus
30 kr för verksamheter
20 kr för lägenheter
Viktavgift
Föreslås höjas med 20 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall.

kärl.

Gångavstånd, över 3 meter
Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 60 öre per meter för samtliga
Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 40 kr till 520 kr
beroende på abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste
alternativet.
För det vanligaste abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan
vecka - innebär höjningen 158 kr per år. (Observera att mängden avfall per år kan variera
mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).
Lägenheter och verksamheter, underjordsbehållare, containrar
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas olika mycket beroende på
abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och matavfallssortering, hämtning varje vecka
innebär höjningen 135 kr per år och lägenhet. (Observera att mängden avfall per år kan
variera mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).
Säckar
Motsvarande höjningar som för abonnenter med kärl.
Öar
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För ö-säckar fram till april 2022 föreslås avgiften höjas med 8 kr per säck.
Ö-hämtning görs om från maj 2022 på grund av kommande lagkrav som innebär att
kommunen är skyldig att erbjuda matavfallsinsamling för hela kommunen, öar
medräknade. Detta innebär att fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och
restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar
ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst och val kring sommar- eller helårshämtning. Matavfall lämnas om
möjligt på ön. I annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Slam och fett, tunga lock, slangländ, fosforfilter
Avgift per tömning höjs med 80 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).
Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 10 kr per tömning.
Avgift för tungt lock höjs med 40 kr per lock och tömning för lock med vikt över 50 kg.
Avgift för lock med vikt 15-50 kg har lagts till, avgift för lock med vikt 15-25 kg har tagits
bort.
Avgift per tömning av fettavfall höjs med 170 kr.
Trädgårdsavfallshämtning
Avgiften föreslås höjas med 100 kr och hämtningsperioden förlängas till april-november.
Avgift vid felsortering
Föreslås höjas med 50 kr per hämtställe och tillfälle.
Övriga förändringar
Jourtömning sker inom 24 h istället för 6 h som tidigare.
Avgifter för hämtning av tidningar och kontorspapper har lagts till.
Evenemangshämtning tas bort.
Tilläggsavgift för slamtömning från färja på öar har lagts till.
Extra hämtning för verksamheter på Marstrands har lagts till.
Latrin hämtas inom 5 arbetsdagar.
En bilaga till avfallstaxa har tagits fram för avgifter som inte omfattas av det kommunala
ansvaret.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Avfallstaxan påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare
och företag som vill reducera klimatutsläppen”.
Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
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som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens
miljöstyrande
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det
hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen.
Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av Kommunfullmäktige. Avfallstaxan är
miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig
avfallshantering stimuleras. Taxan ska:
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Avfallstaxan berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha
anknytning till avfallstaxan.
Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens
miljöstyrande
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens och Kungälv
avfallsplan. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som
fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan
miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:
 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under en tvåårsperiod för
att påverka abonnenterna så lite som möjligt. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
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års taxa. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall,
hämtning varannan vecka - innebär höjningen 180 kr per år. Efter föreslagen höjning är
Kungälv den kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av
abonnemang.
Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka
kundnöjdheten. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar och tidningar kan
abonnenten påverka hur stor avfallstaxan blir.

Ekonomisk bedömning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021
års taxa. Utan föreslagen
taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 3 miljoner kr.
Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas
nedan.
Faktorer som medför ökade kostnader för taxan
Avfallsförbränningsskatt
En avfallsförbränningsskatt har införts från och med april 2020 och innebär en skattenivå
som trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och
till 125 kr per ton avfall 2022. Detta medför extra kostnader då allt kommunalt avfall som
inte kan deponeras, materialåtervinnas eller återbrukas förbränns. Både avfall som samlas in
från fastigheter och från återvinningscentralerna, ca 9 000 ton per år, omfattas av
förbränningsskatten. Avfallsförbränningsskatt medför en ökad kostnad på ca 1 125 000 kr
för 2022. Det kan jämföras med vad driften för Ytterby, Kode och Kärna återvinningscentral
kostar under sju månader.
Indexhöjningar
Olika typer av index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadsavtal,
bränsle, förbränning. Index används för att justera priser i olika typer av avtal. Olika
avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Prisjustering i avtal
enligt index brukar medföra höjning med ca 2-3 % per år.
Coronaeffekt
Pandemins effekter kvarstår, dock i mindre omfattning än för 2020-2021. Ökade
avfallsmängder från hushållen och återvinningscentralerna ger ökade kostnader för
behandlingen av avfallet.
Genomförda upphandlingar
Från 2022 gäller nya entreprenader för avfallshämtning fastlandet, avfallshämtning öar,
insamling av slam, transport och hyra av containrar från återvinningscentralerna (startar okt
2021). Avtalen sträcker sig upp till sju år framåt och medför ökade kostnader.
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Övertagandet av ansvar för tidningar och returpapper
Från januari 2022 är det kommunerna som tar över ansvaret för insamling och behandling
av tidningar och returpapper i Sverige, vilket medför ökade kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med
den 1 januari 2022.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020)
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Samhälle och utveckling
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Avfallsstaxa
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om
Kap 2inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.
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Inledning

Förord
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för
avfallshanteringen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på
uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och
regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte.
Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd
Viktavgift
Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på
hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer
miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och
miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta
avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.
Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida www.kungalv.se

Inledning
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Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr

2.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka för
matavfall

1 620 kr

780 kr

1 380 kr

620 kr

2 030 kr

1 240 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Restavfall, varje
vecka1, 3

Restavfall,
varannan vecka3

Restavfall.
var fjärde vecka3

Restavfall,
var sjätte vecka3

1 890 kr

780 kr

620 kr

340 kr

3 170 kr

1 240 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

190 l kärl för osorterat
avfall

2 520 kr

1 700 kr

370 l kärl för
osorterat avfall

4 890 kr

3 200 kr

Sorterat avfall
190 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall
370 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

Hemkompostering
190 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall
370 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall
Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

Varje vecka1

Varannan vecka för
restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

1 890 kr

3 170 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus,
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma
abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för
matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfall. Sommartid varje
vecka för matavfall4

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 270 kr

2 110 kr

2 530 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 460 kr

2 340 kr

2 910 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 750 kr

2 640 kr

3 250 kr

5 kbm container1 för restavfall och 4 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr

17 850 kr

34 230 kr

10 kbm container1 för restavfall och 6 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr

34 290 kr

66 340 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall

Varannan vecka

Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för
matavfall4

530 kr

1 050 kr

830 kr

140 l kärl för matavfall

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år
Restavfall2

Varannan vecka

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall

750 kr

1 470 kr

370 l kärl för restavfall

930 kr

1 850 kr

660 l kärl för restavfall

1220 kr

2 200 kr

5 kbm container1 för restavfall

15 010 kr

30 020 kr

10 kbm container1 för restavfall

30 020 kr

60 050 kr

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3. Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.

Helårshämtning vid villor och radhus
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Kärl, per hushåll

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

1 492 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter.
Leverans av tomsäckar ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.6 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall
160 l säck för rest
avfall och 60 l säck
för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt
matavfall
Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)
160 l säck för osorterat avfall

Varje vecka1

Varannan vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

2 570 kr

2 075 kr

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka
för matavfall

1 240 kr

1 740 kr

900 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per
hämtning,
var sjätte vecka3

2 570 kr

1 230 kr

900 kr

490 kr

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

4 660 kr

2 780 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr

Verksamhet

920 kr

Lägenhet

530 kr

3.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl
Varje vecka1

Varannan vecka för restavfall.
Varje vecka för matavfall

Varannan vecka

190 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 090 kr

790 kr

520 kr

370 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 380 kr

1 030 kr

680 kr

Sorterat avfall

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall

1 090 kr

520 kr

370 l kärl för restavfall

1 380 kr

680 kr

Blandat avfall.
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall

1 790 kr

1 030 kr

370 l kärl för osorterat avfall

2 070 kr

1 440 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedan
stående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår.
För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall.
Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

500 kr

680 kr

990 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

620 kr

800 kr

1 240 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 000 kr

1 190 kr

2 250 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år
Matavfall
140 l kärl för matavfall

Varannan vecka

Varje vecka1

180 kr

370 kr

310 kr

630 kr

440 kr

870 kr

820 kr

1 880 kr

4 900 kr

9 800 kr

9 800 kr

19 590 kr

Restavfall2
190 l kärl för restavfall
370 l kärl för restavfall
660 l kärl för restavfall
5 kbm container2 för restavfall
10 kbm container2 för restavfall
1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.
2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varannan vecka

28,70 kr

4,10 kr

517 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.
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3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter
a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärl
(v.20, maj - v. 37, sept)
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

170 kr

350 kr

680 kr

1200 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

280 kr

550 kr

1 100 kr

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

350 kr

690 kr

1 380 kr

2 270 kr

660 l kärl för restavfall

460 kr

920 kr

1 850 kr

3 680 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall

790 kr

1 420 kr

2 860 kr

Erbjuds ej

370 l för osorterat avfall

1 280 kr

2 570 kr

3 350 kr

4 450 kr

660 l för osorterat avfall

1 580 kr

3 150 kr

4 810 kr

7 940 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

b. Sommarhämtning

från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år u
 nder
perioden (v.14, april – v.39, september)
Matavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

490 kr

1 000 kr

1 730 kr

3 640 kr

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall

1 000 kr

1 990 kr

3 280 kr

7 240 kr

660 l kärl för restavfall

1 330 kr

2 670 kr

5 330 kr

11 840 kr

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr

5 120 kr

6 430 kr

13 510 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr

6 950 kr

11 470 kr

21 000 kr

140 l kärl för matavfall
Restavfall

Osorterat avfall

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april
– v.39, september)1,2
Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning,
enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka
kr per hämtning

Avgift osorterat avfall
en gång per vecka
kr per hämtning

140-370 l kärl

80 kr

140 kr

660 l kärl

130 kr

220 kr

1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2 Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr

Verksamhet

920 kr

Lägenhet

530 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck
Sorterat avfall
160 l säck för restavfall och
60 l säck för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och
hemkompostering av allt
matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varannan vecka

1 380 kr

900 kr

670 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

1 380 kr

670 kr

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

2 370 kr

1 320 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, osorterat)
160 l säck för osorterat avfall
1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

10

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)

10 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2022

Kungälvs kommuns avfallstaxa

4

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej.
Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift
Villa och radhus i
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening

Verksamhet

Lägenhet

1 190 kr

920 kr

530 kr

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Avgift

4.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

490 kr

1 000 kr

2 180 kr

3 470 kr

5 630 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

800 kr

1 580 kr

3 350 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

1 000 kr

1 990 kr

4 380 kr

5 870 kr

15 680 kr

660 l kärl för restavfal

1 330 kr

2 360 kr

7 100 kr

10 650 kr

24 840 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat
avfall

2 280 kr

4 120 kr

6 960 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr

5 120 kr

8 570 kr

12 860 kr

30 770 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr

6 950 kr

15 300 kr

22 930 kr

49 920 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

4 264 kr

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift
Avgift
530 kr
Lägenhet
920 kr
Verksamhet

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare
Viktavgift, kr per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare
Varannan vecka

En gång varje vecka

Två gånger varje
vecka

Tre gånger varje
vecka

3 570 kr

6 490 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 520 kr

5 040 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

5 810 kr

11 630 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare 3,1 - 5 m

9 140 kr

18 300 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

12 110 kr

24 230 kr

53 820 kr

107 630 kr

Container om 10 m

24 330 kr

48 640 kr

107 630 kr

215 250 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

10 350 kr

20 710 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 -1,3 m3

5 040 kr

9 590 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

10 490 kr

20 980 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

18 450 kr

34 180 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

25 020 kr

50 030 kr

84 890 kr

169 660 kr

45 640 kr

84 890 kr

157000kr

314 020 kr

15 810 kr

31 620 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Matavfall
Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:
Restavfall

2

1

3

3

Osorterat avfall

Container1 om 10 m3
Lastväxlare, 20 - 35 m

3

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3 Lastväxlarcontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift
Avgift
Lägenhet
Verksamhet

530 kr
920 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck
Matavfall
60 l säck för matavfall

Restavfall
160 l säck för restavfall

Osorterat avfall
160 l säck för osorterat avfall

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Varannan vecka

Varje vecka

490 kr

830 kr

Varannan vecka

Varje vecka

1 230 kr

2 210 kr

Varannan vecka

Varje vecka

3 370 kr

5 300 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift
Avgift
530 kr
Lägenhet
920 kr
Verksamhet

4.11 Viktavgift, sopsug
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Ingen avgift

1,90 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug
Hämtning av matavfall

Hämtning av restavfall

68 kr

89 kr

Hämtningsavgift

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap
Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader,
energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år
Avgift
Lägenhet

695 kr

Verksamhet

695 kr

14
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 ämtning på öar
H
utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.
Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda säckar ska användas, i vilka hämtningen ingår då de köps. Säckar betalas i förskott och kan
köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,
Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet.

5.1 Fast avgift
Avgift
Villa, helårsboende

1 190 kr

Fritidshus

1 040 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022
Avgift per säck
Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats
(betalat i förskott per säck).

73 kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.
Sommarhämtning
v.20, maj - v. 37, sept

Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 9 säckar för
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet: Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet
Extra säck

670 kr

350 kr
140 kr/ säck

Helårshämtning

Avgift

Året runt
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 12 säckar per
år lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Året runt
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet.
Lämnas på anvisad plats.
Extra säck

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

880 kr

450 kr
140 kr/säck

15

10 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2022

Kungälvs kommuns avfallstaxa

6


Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1 A
 vgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i
avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1

3,1 - 4 kbm

1 420 kr

4,1 - 5 kbm

1 670 kr

5,1 - 6 kbm

1 900 kr

6,1 - 7 kbm

2 160 kr

7,1 - 8 kbm

2 400 kr

8,1 - 9 kbm

2 660 kr

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter
Avgift kr per tömning
11 - 15 m

170 kr

16 - 20 m

230 kr

21 - 25 m

290 kr

26 - 30 m

350 kr

31 - 35 m

410 kr

36 - 40 m

470 kr

41 - 45 m

530 kr

46 - 50 m

590 kr

51 - 55 m

880 kr

56 - 60 m

940 kr

61 - 65 m

1 000 kr

66 - 70 m

1 060 kr

71 - 75 m

1 120 kr

76 - 80 m

1 180 kr

Över 80 m

1 240 kr

6.3 Avgift för tungt lock
Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg

250 kr

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg

650 kr

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten
och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter

16
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer
Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning

3 890 kr

Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall

2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning
enligt 6.1 tillkommer
Avgift per tömning
Budad tömning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

280 kr

Akut tömning
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 050 kr

Datumbestämd tömning
Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag
(kl 8-16, vardag)

3 010 kr

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp
till tio meter ingår i avgiften
Avgift per tömning
Volymer upp till 3 m

2 630 kr

Volymer över 3 m3 - 7 m3

4 020 kr

3

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer
Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

1 470 kr

Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 620 kr

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla
Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton

1 160 kr

Filtermaterial lösvikt

1 560 kr

6.10 Övriga avgifter
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet.
Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl 07.00 – 16.00.
Avgift
Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim)

490 kr

Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim)

980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle)

560 kr

Rabatt om samtidig hämtning av slam från fler avlopp på samma
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp)

-200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning)

1875 kr

Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
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Tilläggstjänster och särskilda avgifter

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck
Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn
efter beställning

Avgift, inom ett dygn
efter beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)

80 kr

180 kr

260 kr

Hämtning av extrasäck1 om 160 l

90 kr1

200 kr1

320 kr1

Tömning av kärl om 140 - 370 l

Erbjuds ej

390 kr

720 kr

Tömning av kärl om 660 l

Erbjuds ej

440 kr

830 kr

Tömning av container

Erbjuds ej

830 kr

990 kr

Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m3

Erbjuds ej

1 510 kr

1 810 kr

1. Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC
Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll

220 kr

Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per
besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)

300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1
Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m3, per kolli

350 kr

1 Hämtas efter budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container
Avgift Vippcontainer 5 m3

Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Felsortering.
Om container innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften, per tömning.2

2 560 kr

3 280 kr

1 Hämtas efter budning
2 För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl
Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
Kärl om 370 l

960 kr

1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar)
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022
Varje vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Extra hämtning, inom
fem arbetsdagar

190 l kärl

6 500 kr

3 200 kr

1 600 kr

150 kr

370 l kärl

7 600 kr

3 800 kr

1 900 kr

180 kr

660 l kärl

9 500 kr

4 700 kr

2 300 kr

220 kr

190 l kärl

4 150 kr

2 100 kr

1 250 kr

150 kr

370 l kärl

4 200 kr

2 200 kr

1 300 kr

180 kr

660 l kärl

4 600 kr

2 400 kr

1 800 kr

220 kr

Tidningar

Kontorspapper

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.
Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.
Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning

310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang
Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.

100 kr

Ansökan om uppehåll

250 kr

Tilläggstjänster och särskilda avgifter
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7.9 Avgifter vid felsortering
I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.
Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.
Avgift kr per hämtställe och tillfälle
Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet

300 kr

Grovavfall

Se kapitel 7.4

7.10 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr

4,10 kr

4 264 kr

Kärl eller säck

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och
hämtning varannan vecka

28,70 kr

4,10 kr

1 492 kr

Kärl eller säck

7.12 Uppsamlingsplats vintertid
Vinterabonnemang
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.
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7.13 Avgifter vid timersättning
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som
är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.
Avgift kr per timme
Renhållningsfordon inklusive förare

910 kr

Lastväxlare inklusive förare

840 kr

Kranbil inklusive förare

1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning

3 500 kr

Hjälparbetare på båten

Tilläggstjänster och särskilda avgifter

700 kr
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av
kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade
av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i
Kungälvs kommun.
Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och  avfallsplan.
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall
inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .
Taxan ska:
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
• stimulera en god arbetsmiljö,
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun.

8.3 Definitioner
Fast avgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna,
insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Hämtningsavgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga
avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.
Villahushåll: Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom
fastigheter för fritidsboende, se nedan
Fritidsboende: om folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus: är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.
Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.
Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.
Osorterat avfall: innehåller både rest- och matavfall, blandat.
Behållare: avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning.
Bomkörning: uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att
handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.
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I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälvs kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälvs
kommun.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.
Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälvs kommun. Blankett om ägarbyte finns på
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.
För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.
Fast avgift ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende
och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder
och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per
bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande  utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för
gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per
hushåll.
Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall,
insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan
enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen
verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.
Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.
Hämtningsavgift i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.
Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår
ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärl och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör.
Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.

Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Allmänna bestämmelser

23

10 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 1 Avfallstaxa 2022

Kungälvs kommuns avfallstaxa

8.8 Undantag/dispens
Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra
undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter.  Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats,  www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälvs kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.
För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; www.kungalv.se
Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte
längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen.
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun.
Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; www.kungalv.se. Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; www.kungalv.se.  
Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster
Grovsavfall och smått elavfall
Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 - 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongsbundet och avfall
hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

Latrin
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa
budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.7. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5) arbetsdagar efter
beställning. Behållare hämtas från anvisad plats.

Ö-hämtning
Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per
år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar. Kommande insamlingssystem anges nedan:
Till och med april 2022: Det kommunala avfallet läggs i förbetald säck som lämnas på insamlingsplatsen på hämtningsdagen, för
avgift se tabell 5.2. Säcken får max väga 15 kg. Säckar kan köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv.
Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
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beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet, se tabell 5.3

Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m.
De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till
anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut,
se tabell 6.3.
Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning
utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.
Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning
sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1
och 6.10.

Fettavskiljare
Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med
kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

Felsorteringsavgift
Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.
Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.9.
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per
timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.13.

Avfallstaxan för Kungälvs kommun – Allmänna bestämmelser
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Exempel på avgifter,  fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:

1 190 kr
780 kr
454 kr
2 424 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus
(v.20, maj - v. 37, sept.)
EXEMPEL:
Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:

1014 kr
520 kr
129 kr
1 663 kr

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
15 x 530 = 7 950 kr
Hämtningsavgift matavfall:
2x 1 000 = 2 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
3 x 1 990 = 5 970 kr
Viktavgift
15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad:
25 411 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container
- Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning
varannan vecka.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad:
Årskostnad per hushåll:

5 x 1 190 kr = 5 950 kr
1 750 kr = 1 750kr
5 x 239 x 1,90 = 2 271 kr
9 971 kr
1 994 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 112 lägenheter
1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
112 x 530 = 59 360 kr
Hämtningsavgift matavfall:
8 x 1000 = 8 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
18 300 = 18 300 kr
Viktavgift:
112 x 260 x 1,90 = 55 328 kr
Summa årskostnad:
140 988 kr

Hämtning på öar utan fast landförbindelse
EXEMPEL:
En villa, helårsboende. Med förbrukningen av två säckar i månaden.
Fast avgift:
1 190kr
Säckavgift:
2 x 73 kr x 12 månader = 1 752kr
Summa årskostnad:
2 942 kr

Slamtömning
EXEMPEL:
Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning
Avgift för tömning
Summa årskostnad :
1 420 kr

Renhållningstaxan för Kungälvs kommun – Exempel på avgifter
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Bilaga t ill avfallstaxan för Kungälvs kommun
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15

kap. 20 § miljöbalken.
Helårshämtning vid villor och radhus
Typ av tjänst
Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.

Avgift
300 kr per besök
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande

150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order

130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering

610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering

615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering

665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering

745 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför.
Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp,
storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.

Kap 2
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Avfallsstaxa
Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om
Kap 2inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.
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Inledning

Förord
Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för
avfallshanteringen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på
uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och
regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte.
Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd
Viktavgift
Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på
hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer
miljöriktigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och
miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta
avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.
Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida www.kungalv.se

Inledning
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Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift
Avgift
1 190 kr
1160 kr

Villa och radhus

2.2 Viktavgift, kärl
Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Varje vecka1

Varannan vecka för
restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

190 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

1 890 kr
1690 kr

370 l kärl för
restavfall och 140 l
kärl för matavfall

3 170 kr
2 830 kr

Sorterat avfall

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka för
matavfall

1 620 kr
1450 kr

780 kr
700 kr

1 380 kr
1 230 kr

620 kr
550 kr

2 030 kr
1810 kr

1 240 kr
1110 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Hemkompostering

Restavfall, varje
vecka1, 3

Restavfall,
varannan vecka3

Restavfall.
var fjärde vecka3

Restavfall,
var sjätte vecka3

190 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall

1 890 kr
1 690 kr

780 kr
700 kr

620 kr
550 kr

340 kr
300 kr

370 l kärl för restavfall
och hemkompostering4 av allt matavfall

3 170 kr
2 830 kr

1 240 kr
1 110 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

190 l kärl för osorterat
avfall

2 520 kr
2 250 kr

1 700 kr
1 520 kr

370 l kärl för
osorterat avfall

4 890 kr
4 370 kr

3 200 kr
2 860 kr

Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.

4

Helårshämtning vid villor och radhus

10 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Kungälvs kommuns avfallstaxa

2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus,
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma
abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för
matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfall. Sommartid varje
vecka för matavfall4

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 270 kr
1 180 kr

2 110 kr
1 950 kr

2 530 kr
2 340 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 460 kr
1 350 kr

2 340 kr
2 170 kr

2 910 kr
2 690 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 750 kr
1 620 kr

2 640 kr
2 440 kr

3 250 kr
3 010 kr

5 kbm container1 för restavfall och 4 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr
15 840 kr

17 850 kr
16 530 kr

34 230 kr
31 690 kr

10 kbm container1 för restavfall och 6 st
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr
30 720 kr

34 290 kr
31 750 kr

66 340 kr
61 430 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall
140 l kärl för matavfall

Varannan vecka

Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för
matavfall4

530 kr
490 kr

1 050 kr
970 kr

830 kr
770 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år
Restavfall2

Varannan vecka

Varje vecka3

190 l kärl för restavfall

750 kr (690 kr)

1 470 kr (1 360 kr)

370 l kärl för restavfall

930 kr (860 kr)

1 850 kr (1 710 kr)

660 l kärl för restavfall

1220 kr (1 130 kr)

2 200 kr (2 040 kr)

5 kbm container1 för restavfall

15 010 kr (13 900 kr)

30 020 kr (27 800 kr)

10 kbm container1 för restavfall

30 020 kr (27 800 kr)

60 050 kr (55 600 kr)

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3. Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.

Helårshämtning vid villor och radhus
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Kärl, per hushåll

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varje vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr
1 274 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter.
Leverans av tomsäckar ingår. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.6 Fast avgift
Avgift
Villa och radhus

1 190 kr
1 160 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall
160 l säck för rest
avfall och 60 l säck
för matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

2 570 kr
2 298 kr

2 075 kr
1 860 kr

Varannan vecka

Var fjärde vecka
för restavfall.
Sommartid varje
vecka för matavfall2

Var fjärde vecka
för restavfall och
varannan vecka
för matavfall

1 240 kr
1 107 kr

1 740 kr
1 560 kr

900 kr
807 kr

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per
hämtning,
var sjätte vecka3

160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt
matavfall

2 570 kr
2 298 kr

1 230 kr
1 107 kr

900 kr
807 kr

490 kr
440 kr

Osorterat avfall
(innehåller både
rest- och matavfall,
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

4 660 kr
4 180 kr

2 780 kr
2 490 kr

160 l säck för osorterat avfall

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

Lägenhet

530 kr
510 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1 ,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl
Varje vecka1

Varannan vecka för restavfall.
Varje vecka för matavfall

Varannan vecka

190 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 090 kr 970 kr

790 kr 730 kr

520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall och
140 l kärl för matavfall

1 380 kr 1 230 kr

1 030 kr 920 kr

680 kr 610 kr

Sorterat avfall

Hemkompostering

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall

1 090 kr 970 kr

520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall

1 380 kr 1 230 kr

680 kr 610 kr

Blandat avfall.
Varje vecka1

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall

1 790 kr 1 600 kr

1 030 kr 920 kr

370 l kärl för osorterat avfall

2 070 kr 1 850 kr

1 440 kr 1 290 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, blandat)

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd
För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedan
stående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår.
För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall.
Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.
Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av
behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.
Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Varannan vecka

Varannan vecka för
restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

500 kr
460 kr

680 kr
630 kr

990 kr
920 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

620 kr
570 kr

800 kr
740 kr

1 240 kr
1 150 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för
matavfall/hemkompostering

1 000 kr
930 kr

1 190 kr
1 100 kr

2 250 kr
2 080 kr

Grundpaket med kärl

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år
Matavfall

Varannan vecka

Varje vecka1

180 kr
170 kr

370 kr
340 kr

190 l kärl för restavfall

310 kr
290 kr

630 kr
580 kr

370 l kärl för restavfall

440 kr
410 kr

870 kr
810 kr

660 l kärl för restavfall

820 kr
760 kr

1 880 kr
1 740 kr

5 kbm container2 för restavfall

4 900 kr
4 540 kr

9 800 kr
9 070 kr

10 kbm container2 för restavfall

9 800 kr
9 070 kr

19 590 kr
18 140 kr

140 l kärl för matavfall
Restavfall2

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.
2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter
och hämtning varannan vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

517 kr
441 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.
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3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter
a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärl
(v.20, maj - v. 37, sept)
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

170 kr
160 kr

350 kr
330 kr

680 kr
650 kr

1200 kr
1 140 kr

Restavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

280 kr (250 kr)

550 kr (437 kr)

1 100 kr (875 kr)

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

350 kr (310 kr)

690 kr (522 kr)

1 380 kr (1 099 kr)

2 270 kr (1 813 kr)

660 l kärl för restavfall

460 kr (410 kr)

920 kr (735 kr)

1 850 kr (1 470 kr)

3 680 kr (2 940 kr)

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall

790 kr (700 kr)

1 420 kr (1 260 kr)

2 860 kr (2 530 kr)

Erbjuds ej

370 l för osorterat avfall

1 280 kr (1 130 kr)

2 570 kr (2 270 kr)

3 350 kr (3 140 kr)

4 450 kr (3 940 kr)

660 l för osorterat avfall

1 580 kr (1 400 kr)

3 150 kr (2 790 kr)

4 810 kr (4 260 kr)

7 940 kr (7 030 kr)

140 l kärl för matavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

b. Sommarhämtning

från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år u
 nder
perioden (v.14, april – v.39, september)
Matavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

490 kr (470 kr)

1 000 kr (950 kr)

1 730 kr (1 650 kr)

3 640 kr (3 470 kr)

Restavfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall

1 000 kr (890 kr)

1 990 kr (1 780 kr)

3 280 kr (2 930 kr)

7 240 kr (6 460 kr)

660 l kärl för restavfall

1 330 kr (1 190 kr)

2 670 kr (2 380 kr)

5 330 kr (4 760 kr)

11 840 kr (10 570 kr)

Osorterat avfall

En gång i veckan

Två gånger i veckan

Tre gånger i veckan

Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

6 430 kr
5 690 kr

13 510 kr
11 960 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

11 470 kr
10 150 kr

21 000 kr
18 580 kr

140 l kärl för matavfall

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april
– v.39, september)1,2
Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning,
enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka
kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
en gång per vecka
kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl

80 kr

140 kr

660 l kärl

130 kr

220 kr

1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2 Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift
Avgift
Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

Lägenhet

530 kr
510 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck
Sorterat avfall
160 l säck för restavfall och
60 l säck för matavfall

Hemkompostering
160 l säck för restavfall och
hemkompostering av allt
matavfall

Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet.
Varje vecka för matavfallet

Varannan vecka

1 380 kr
1 234 kr

900 kr
860 kr

670 kr
595 kr

Restavfall.
Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

1 380 kr
1 234 kr

670 kr
595 kr

Osorterat avfall,
varje vecka1

Osorterat avfall,
varannan vecka

2 370 kr
2 120 kr

1 320 kr
1 180 kr

Osorterat avfall
(innehåller både rest- och
matavfall, osorterat)
160 l säck för osorterat avfall

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.
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4

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej.
Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift
Villa och radhus i
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening
Avgift

Verksamhet

Lägenhet

1 190 kr (1 160 kr)

920 kr (890 kr)

530 kr (510 kr)

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

4.2 Viktavgift, kärl

Viktavgift, per kg

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl
Matavfall

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

490 kr
470 kr

1 000 kr
950 kr

2 180 kr
2 080 kr

3 470 kr
3 300 kr

5 630 kr
5 360 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall

800 kr
710 kr

1 580 kr
1 410 kr

3 350 kr
3 200 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för restavfall

1 000 kr
890 kr

1 990 kr
1 780 kr

4 380 kr
3 910 kr

5 870 kr
5 870 kr

15 680 kr
14 000 kr

660 l kärl för restavfal

1 330 kr
1 190 kr

2 360 kr
2 110 kr

7 100 kr
6 340 kr

10 650 kr
9 510 kr

24 840 kr
22 180 kr

Varannan vecka

En gång i veckan

Två gånger i veckan1

Tre gånger i veckan1

Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat
avfall

2 280 kr
2 020 kr

4 120 kr
3 650 kr

6 960 kr
6 160 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

370 l kärl för osorterat
avfall

3 710 kr
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

8 570 kr
7 580 kr

12 860 kr
11 380 kr

30 770 kr
27 230 kr

660 l kärl för osorterat
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

15 300 kr
13 540 kr

22 930 kr
20 290 kr

49 920 kr
44 180 kr

140 l kärl för matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

1 Enligt 22 § kap. 3 avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

Kärl

Minimiavgift,
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr (24,50 kr)

4,10 kr (3,50 kr)

4 264 kr (3640 kr)

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Viktavgift, kr per kg

Matavfall

Restavfall

Osorterat avfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare
Varannan vecka

En gång varje vecka

Två gånger varje
vecka

Tre gånger varje
vecka

3 570 kr
3 400 kr

6 490 kr
6 180 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 520 kr
2 250 kr

5 040 kr
4 500 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

5 810 kr
5 190 kr

11 630 kr
10 380 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

9 140 kr
8 160 kr

18 300 kr
16 340 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

12 110 kr
10 810 kr

24 230 kr
21 630 kr

53 820 kr
48 050 kr

107 630 kr
96 100 kr

Container1 om 10 m3

24 330 kr
21 720 kr

48 640 kr
43 780 kr

107 630 kr
96 100 kr

215 250 kr
192 190 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

10 350 kr
9 240 kr

20 710 kr
18 490 kr

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 0,5 -1,3 m3

5 040 kr (4 460 kr)

9 590 kr (8 490 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

10 490 kr (9 280 kr)

20 980 kr (18 570 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Underjordsbehållare 3,1 - 5 m

18 450 kr (16 330 kr)

34 180 kr (30 250 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Container1 om 5 m3

25 020 kr (22 140 kr)

50 030 kr (44 270 kr)

84 890 kr (75 120 kr)

169 660 kr, 150240kr

Container om 10 m

45 640 kr (40 390kr)

84 890 kr (75 120 kr)

157000kr (138 940 kr

314020 kr, 277890kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3

15 810 kr (13 990 kr)

31 620 kr (27 980 kr)

Erbjuds ej

Erbjuds ej

Matavfall
Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:
Restavfall

Osorterat avfall

2

1

3

3

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3 Lastväxlarcontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck
Matavfall
60 l säck för matavfall

Restavfall
160 l säck för restavfall

Osorterat avfall
160 l säck för osorterat avfall

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

Varannan vecka

Varje vecka

490 kr
470 kr

830 kr
790 kr

Varannan vecka

Varje vecka

1 230 kr
1 100 kr

2 210 kr
1 970 kr

Varannan vecka

Varje vecka

3 370 kr
2 980 kr

5 300 kr
4 690 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift
Avgift
Lägenhet

530 kr
510 kr

Verksamhet

920 kr
890 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Viktavgift, per kg

Matavfall

Restavfall

Ingen avgift

1,90 kr
1,70 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna.
Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug
Hämtning av matavfall

Hämtning av restavfall

68 kr

89 kr

Hämtningsavgift

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap
Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader,
energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år
Avgift
Lägenhet

695 kr

Verksamhet

695 kr

14
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 ämtning på öar
H
utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.
Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda säckar ska användas, i vilka hämtningen ingår då de köps. Säckar betalas i förskott och kan
köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,
Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet.

5.1 Fast avgift
Avgift
Villa, helårsboende

1 190 kr
1 160 kr

Fritidshus

1 040 kr
1 010 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022
Avgift per säck
Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats
(betalat i förskott per säck).

73 kr
65 kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.
Sommarhämtning
v.20, maj - v. 37, sept

Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 9 säckar för
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet: Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet
Extra säck

670 kr

350 kr
140 kr/ säck

Helårshämtning

Avgift

Året runt
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön: 12 säckar per
år lämnas på anvisad plats.
Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.
Året runt
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet.
Lämnas på anvisad plats.
Extra säck
Hämtning på öar utan fast landförbindelse

880 kr

450 kr
140 kr/säck
15
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Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1 A
 vgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i
avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1 - 4 kbm

1 420 kr (1 330 kr)

4,1 - 5 kbm

1 670 kr (1 560 kr)

5,1 - 6 kbm

1 900 kr (1 780 kr)

6,1 - 7 kbm

2 160 kr (2 020 kr)

7,1 - 8 kbm

2 400 kr (2 240 kr)

8,1 - 9 kbm

2 660 kr (2 490 kr)

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter
Avgift kr per tömning
11 - 15 m

170 kr (160 kr)

16 - 20 m

230 kr (220 kr)

21 - 25 m

290 kr (280 kr)

26 - 30 m

350 kr (340 kr)

31 - 35 m

410 kr (400 kr)

36 - 40 m

470 kr (460 kr)

41 - 45 m

530 kr (520 kr)

46 - 50 m

590 kr (580 kr)

51 - 55 m

880 kr (820 kr)

56 - 60 m

940 kr (880 kr)

61 - 65 m

1 000 kr (940 kr)

66 - 70 m

1 060 kr (1 000 kr)

71 - 75 m

1 120 kr (1 060 kr)

76 - 80 m

1 180 kr (1 120 kr)

Över 80 m

1 240 kr (1 180 kr)

6.3 Avgift för tungt lock
Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg
Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg

250 kr
650 kr (610 kr)

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten
och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter

16
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer
Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar (6 timmar) efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning

3 890 kr (3 780 kr)

Arbete som utförs inom 24 timmar (6 timmar) efter beställning,
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall

2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning
enligt 6.1 tillkommer
Avgift per tömning
Budad tömning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

280 kr (260 kr)

Akut tömning
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 050 kr (980 kr)

Datumbestämd tömning
Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag
(kl 8-16, vardag)

3 010 kr

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp
till tio meter ingår i avgiften
Avgift per tömning
0 - 3 kbm

1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1 - 4 kbm

1 420 kr (1 330 kr)

4,1 - 5 kbm

1 670 kr (1 560 kr)

5,1 - 6 kbm

1 900 kr (1 780 kr)

6,1 - 7 kbm

2 160 kr (2 020 kr)

7,1 - 8 kbm

2 400 kr (2 240 kr)

8,1 - 9 kbm

2 660 kr (2 490 kr)
Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m

2 630 kr (2 460 kr)

Volymer över 3 m3 - 7 m3

4 020 kr (3 760 kr)

3

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer
Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar

1 470 kr

Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen

1 620 kr

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla
Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton

1 160 kr

Filtermaterial lösvikt

1 560 kr

6.10 Övriga avgifter
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet.
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall
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7


Tilläggstjänster och särskilda avgifter

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck
Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn
efter beställning

Avgift, inom ett dygn
efter beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)

80 kr (70 kr)

180 kr (180 kr)

260 kr (260 kr)

Hämtning av extrasäck1 om 160 l

90 kr1 (80 kr)

200 kr1 (200 kr)

320 kr1 (290 kr)

Tömning av kärl om 140 - 370 l

Erbjuds ej

390 kr (390 kr)

720 kr (720 kr)

Tömning av kärl om 660 l

Erbjuds ej

440 kr (440 kr)

830 kr (830 kr)

Tömning av container

Erbjuds ej

830 kr (830 kr)

990 kr (990 kr)

Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m3

Erbjuds ej

1 510 kr (1 470 kr)

1 810 kr (1 760 kr)

1. Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

7.2 Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang
Avgifterna, per dygn respektive per vecka, inkluderar utkörning, återtagning, hyra och rengöring. Avgifter för kärl och säck inkluderar
behandling. Observera att för container tillkommer viktavgift (1,50 kr per kg). Extra tömning kan vid behov beställas för en extra kostnad.
Container
Restavfall

Avgift

5 m3 container1, per dygn

200 kr

5 m container , per vecka

250 kr

10 m3 container1, per dygn

300 kr

10 m3 container1, per vecka

350 kr

Osorterat

Avgift

5 m3 container1, per dygn

500 kr

5 m3 container1, per vecka

1 500 kr

10 m3 container1, per dygn

800 kr

10 m3 container1, per vecka

2 000 kr

3

1

Extra tömning
Tillägg på ovanstående avgifter

Avgift

Extra tömning av container, inom 3 dygn efter beställning, vardagar

150 kr

Extra tömning av container, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan

300 kr

Extra tömning av container, samma dag som beställning, alla dagar i veckan

500 kr

1 Inklusive containerhyra

18
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Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang
Kärl ock säck
Matavfall

Avgift

140 l kärl1, per dygn

60 kr

Restavfall
160 l säck2, per dygn

140 kr

190 l kärl, per dygn

125 kr

370 l kärl, per dygn

150 kr

660 l kärl, per dygn

170 kr

Osorterat

Avgift

160 l säck , per dygn

200 kr

190 l kärl, per dygn

175 kr

370 l kärl, per dygn

230 kr

660 l kärl, per dygn

330 kr

2

Extra tömning
Tillägg på ovanstående avgifter

Avgift

Extra tömning av kärl, inom 3 dygn efter beställning, vardagar

110 kr

Extra tömning av kärl, inom 1 dygn efter beställning, alla dagar i veckan

140 kr

Extra tömning av kärl, samma dag som beställning, alla dagar i veckan

170 kr

1 Inklusive innersäck
2 Inklusive säck

7.2 Grovavfall till ÅVC
Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll

220 kr

Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per
besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)

300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1
Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m3, per kolli

350 kr

1 Hämtas efter budning

Tilläggstjänster och särskilda avgifter
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7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container
Avgift Vippcontainer 5 m3

Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle

1 280 kr

1 640 kr

Felsortering.
Om container innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften, per tömning.2

2 560 kr

3 280 kr

1 Hämtas efter budning
2 För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen.

7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl
Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka
960 kr
(850 kr)

Kärl om 370 l
1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar), oktober
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022
Varje vecka

Varannan vecka

Var fjärde vecka

Extra hämtning, inom
fem arbetsdagar

190 l kärl

6 500 kr

3 200 kr

1 600 kr

150 kr

370 l kärl

7 600 kr

3 800 kr

1 900 kr

180 kr

660 l kärl

9 500 kr

4 700 kr

2 300 kr

220 kr

190 l kärl

4 150 kr

2 100 kr

1 250 kr

150 kr

370 l kärl

4 200 kr

2 200 kr

1 300 kr

180 kr

660 l kärl

4 600 kr

2 400 kr

1 800 kr

220 kr

Tidningar

Kontorspapper

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.
Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.
Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning

310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang
Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.

100 kr

Ansökan om uppehåll

250 kr
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7.9 Avgifter vid felsortering
I avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.
Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.
Avgift kr per hämtställe och tillfälle
300 kr
(250 kr)

Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet
Grovavfall

Se kapitel 7.4

7.10 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl avstånd
20 meter och hämtning varje vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

4 264 kr (3640 kr)

Kärl eller säck

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter
Minimiavgift,
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,
per tillfälle och kärl/säck

Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och
hämtning varannan vecka

28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr
1 274 kr

Kärl eller säck

7.12 Uppsamlingsplats vintertid
Vinterabonnemang
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.13 Avgifter vid timersättning
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som
är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.
Avgift kr per timme
Renhållningsfordon inklusive förare

910 kr

Lastväxlare inklusive förare

840 kr

Kranbil inklusive förare

1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning

3 500 kr

Hjälparbetare på båten

Tilläggstjänster och särskilda avgifter

700 kr
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Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälvs kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av
kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade
av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i
Kungälvs kommun.
Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och  avfallsplan.
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall
inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg
för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

8.1 Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens  försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .
Taxan ska:
• styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
• stimulera en god arbetsmiljö,
• styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
• finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun.

8.3 Definitioner
Fast avgift: Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna,
insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.
Hämtningsavgift: Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga
avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.
Villahushåll: Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom
fastigheter för fritidsboende, se nedan
Fritidsboende: om folkbokförd på annan fastighet.
Flerbostadshus: är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Verksamheter: Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.
Budning: Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.
Abonnemang: Regelbunden hämtning med bestämt intervall.
Kbm: Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.
Osorterat avfall: innehåller både rest- och matavfall, blandat.
Behållare: avser säck, kärl eller brunn vid enskild avloppsanläggning.
Bomkörning: uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att
handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.
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I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälvs kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälvs
kommun.
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.
Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid
hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare.
Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälvs kommun. Blankett om ägarbyte finns på
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.
Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.
För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion
Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.
Fast avgift ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende
och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder
och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per
bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande  utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för
gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per
hushåll.
Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall,
insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.
Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan
enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen
verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.
Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.
Hämtningsavgift i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.
Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår
ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärl och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör.
Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra
undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter.  Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats,  www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälvs kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.
För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; www.kungalv.se
Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte
längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen.
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun.
Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; www.kungalv.se. Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; www.kungalv.se.  
Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster
Grovsavfall och smått elavfall
Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 - 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver
detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongsbundet och avfall
hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar,
stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

Latrin
Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa
budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.7. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5), två (2) arbetsdagar efter beställning. Behållare hämtas från anvisad plats..

Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom område 1 finns det möjlighet att beställa tillfälliga behållare/containrar för evenemang/festivaler för brännbart restavfall och
matavfall, för avgift se tabell 7.2. Beställning sker via kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, senast 14 dagar innan utkörning av
behållare ska ske. I avgiften ingår utkörning, återtagning och rengöring, extra tömning kan vid behov beställas.

Ö-hämtning
Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per
år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar.
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Till och med april 2022: Det kommunala avfallet läggs i förbetald säck som lämnas på insamlingsplatsen på hämtningsdagen, för avgift se
tabell 5.2. Säcken får max väga 15 kg. Säckar kan köpas på båten eller hos kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Matavfallsinsamling erbjuds inte till område 2.
Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om
det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig
beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på
fastlandet, se tabell 5.3

Slam
Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m.
De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till
anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut,
se tabell 6.3.
Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning
utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.
Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning
sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1
och 6.10.

Fettavskiljare
Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.
Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med
kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

Felsorteringsavgift
Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.
Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.9.
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per
timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.13.
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9

Avfallstaxan för Kungälvs kommun
Exempel på avgifter,  fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad 2022:
Summa årskostnad 2021:

1 190 kr
780 kr
454 kr
2 424 kr
2 266 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus
(v.20, maj - v. 37, sept.)
EXEMPEL:
Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.
Fast avgift:
Hämtningsavgift:
Viktavgift:
Summa årskostnad 2022:
Summa årskostnad 2021:

1014 kr
520 kr
129 kr
1 663 kr
1 606 kr

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
15 x 530 = 7 950 kr
Hämtningsavgift matavfall:
2x 1 000 = 2 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
3 x 1 990 = 5 970 kr
Viktavgift
15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad 2022:
25 411 kr
Summa årskostnad 2021:
23 382 kr

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container
- Helårshämtning vid villor och radhus
EXEMPEL:
Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning
varannan vecka.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.
Fast avgift:
5 x 1 190 kr = 5 950 kr
Hämtningsavgift:
1 750 kr = 1 750kr
Viktavgift:
5 x 239 x 1,90 = 2 271 kr
Summa årskostnad:
9 971 kr
Årskostnad per hushåll 2022:
1 994 kr
Årskostnad per hushåll 2021:
1 890 kr
Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för
avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter
EXEMPEL:
Flerbostadshus med 112 lägenheter
1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.
Fast avgift:
112 x 530 = 59 360 kr
Hämtningsavgift matavfall:
8 x 1000 = 8 000 kr
Hämtningsavgift restavfall:
18 300 = 18 300 kr
Viktavgift:
112 x 260 x 1,90 = 55 328 kr
Summa årskostnad 2022:
140 988 kr
Summa årskostnad 2021:
130 564 kr

Hämtning på öar utan fast landförbindelse
EXEMPEL:
En villa, helårsboende. Med förbrukningen av två säckar i månaden.
Fast avgift:
1 190kr
Säckavgift:
2 x 73 kr x 12 månader = 1 752kr
Summa årskostnad 2022:
2 942 kr
Summa årskostnad 2021:
2 720 kr

Slamtömning
EXEMPEL:
Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning
Avgift för tömning
Summa årskostnad 2022:
1 420 kr
Summa årskostnad 2021:
1 330 kr
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Bilaga t ill avfallstaxan för Kungälvs kommun
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15

kap. 20 § miljöbalken.
Helårshämtning vid villor och radhus
Typ av tjänst
Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.

Avgift
300 kr per besök
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas
250 kr per besök

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande

150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order

130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering

610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering

615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering

665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering

745 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.
Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför.
Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp,
storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.

Kap 2
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-10-05
13 (22)

§ 126/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.
För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.
Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter
Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med
den 1 januari 2022.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020)
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Stefan Bohlin

1(5)

9/6/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152-2)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig.
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.
En grundavgift per år och fastighet
om 3000 kr
En avgift per år och bostadsenhet
om 1 600 kr
Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.
Juridisk bedömning
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet
att anlägga och driva allmänna anläggningar.
Förändringen bedöms inte 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 och följer
gällande lagstiftning.
ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
VA-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och
en brukningsavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.
Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. Taxans
utformning följer Svenskt Vattens normalförslag som är kontrollerad utifrån kravet på
rättvis och skälig grund.
VA-verksamheten kommer de närmaste åren utföra ett flertal stora byggnationer av vaanläggningar. De kommer även innebära ett stort antal nyanslutningar de närmaste åren.
Detta kommer innebära ökade kostnader framöver, samtidigt som intäkterna ökar.
Därför görs varje år en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma
nästa års eventuella taxehöjning. Detta har i år föregåtts av ett beslut KS 2021/0107 om ny
modell av taxeuttag för 2022, från vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/
lägenhet).
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna på ca –
10 miljoner till övriga fastigheter och verksamheter på ca + 18 miljoner. Den totala intäkten
på de fasta avgifterna beräknas för 2022 till ca 60 miljoner.
Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningarna inom de befintliga
äldre bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya
detaljplaneområden.
Taxan skall vara generell och anläggningsavgiften skall motsvara den genomsnittliga
kostnaden i kommunen för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Det
vill säga att avgiften tillämpas samma för alla fastigheter inom kommunen som ansluts inom
verksamhetsområdet.
Avgifterna behöver dock inte höjas ytterligare för att klara de kostnader som utbyggnaderna i
omvandlingsområden och nya detaljplaneområden kommer att medföra nästa år.
Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på
800 m² och med vattentjänsterna V, S, D (typhus A) är oförändrad på 278 025 kr inkl moms.
Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för
industriändamål) med en tomtyta på 3 500 m² och med vattentjänsterna V, S, D lämnas
oförändrad på 470 930 kr inkl moms.
Brukningsavgifter
Utbyggnaden av överföringsledningar och förnyelse av äldre va-anläggningar kommer att
belasta verksamheten med kapitalkostnader som ska finansieras i stort sett enbart med
brukningsavgifterna.
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För att klara de kommande investeringskostnaderna behöver den totala brukningsavgiften
höjas med 3 % där det enbart läggs på den rörliga avgiften. De fasta brukningsavgifterna för
V+S och D lämnas oförändrade.
Den rörliga avgiften blir 35,69 kr/m3 för vatten och spillvatten.
En grundavgift per år och fastighet

om

3000 kr

En avgift per år och bostadsenhet

om 1 600 kr

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med ca 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.
Verksamhetens bedömning
Nedanstående avgifter är redovisade inkl moms.
Anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med
vattentjänsterna V, S, Df blir oförändrad på 278 025 kr.
Anläggningsavgiften för en fastighet avsedd för industriändamål och med tomtytan 3 500 m²
och med vattentjänsterna V, S, Df blir oförändrad på 475 218 kr.
Brukningsavgiftens rörliga del höjs med 3 % och den fasta lämnas oförändrad.
Den rörliga avgiften blir 35,69 kr/m3 för vatten och spillvatten.
För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på
150 m³ blir det en årskostnad på 10 832 kr inkl moms vilket är en sänkning med 2 338 kr
eller 195 kr/månad.
För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 99 252 kr inkl moms vilket är en
höjning med 3 640 kr eller 20 kr/månad och lägenhet.
Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m²,
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15
lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade
vattenmätare qn 2,5 m3/h
Brukningsavgifterna för allmän platsmark lämnas oförändrade.
Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver
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I investeringsprognosen visas ett behov om ca 850 miljoner kronor för planerade satsningar
under perioden 2022-2024.
De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för vatten och spillvatten som
krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda spillvattenavloppet från kustområdet.
Investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem. Investeringar
görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse.
Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på befolkningstillväxt i
Kungälv ska uppfyllas.
För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är
planerade inom de närmsta åren.
VA-verksamhetens ekonomi är nu mycket räntekänslig och om ränteläget förändras kan
ytterligare höjning av avgifterna krävas.
Underlaget just nu visar på höjning av brukningstaxan med 3 % år 2022 och därefter ca 3%
varje år under perioden 2023-2024.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär
en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen. Krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar för att möta bostäder och kommande
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Delmål 6, Rent vatten och sanitet för alla.
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en
förutsättning för en hållbar utveckling.
För att skapa bra förutsättningar för tillgång på rent vatten och bra fungerande avlopp är det
mycket viktigt att kostnader för dessa är fördelade på en rättvis och skälig grund som
möjliggör ett bra boende.
Delmål 11, Hållbara städer och samhällen
Det hållbara samhället ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart sätt. Detta görs vid finansieringen av infrastruktur för vatten och avlopp
fördelas på en rättvis och skälig grund.
Delmål 14, Havs och marina miljöer
Kommunal utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp säkerställer att hav och marina
miljöer inte belastas av oönskade ämnen. Finansieringen av detta sker genom att tillämpa
kommunens anläggningstaxa för vatten och avlopp.
Utöver detta har kommunen föreläggande från länsstyrelsen utifrån LAV §6. Ett av dessa är i
dagsläget försett med vite om kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss tid.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och
föreslagna åtgärder.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan
då överlämnas till kommande generationer med gott samvete.
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte va-kollektivet belastas
oskäligt har en omfördelning i den fasta brukningsavgiften gjorts så att man tar betalt per
ansluten bostadsenhet och för verksamheter gör man om ytor till bostadsenheter enligt
gällande taxeföreskrifter.
Detta kommer innebära en avgiftssänkning för enfamiljsbostäder och en förhållandevis låg
avgiftshöjning för gruppen med föreningar, samfälligheter och verksamheter.
Ekonomisk bedömning
Underlagen just nu visar på behov av en höjning av intäkten från brukningstaxorna på totalt
3% (den rörliga avgiften med 3 %, den fasta avgiften och dagvattenavgiften lämnas
oförändrad) för 2022 och därefter ca 3 % i total ökning varje år under perioden 2023-2024.
Inför 2023 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och
hur mycket av va-taxan som behöver höjas.
När anslutningen av en större mängd av fastigheter kommer igång i områden som Aröd med
flera kommer intäkterna från brukningsavgifterna att öka. Detta är med i den
beräkningsmodell som tillämpas.
Taxemodellen har gjort att vi når ytterligare ett steg i riktningen att få en taxa i balans och
som ger eventuella taxehöjningar på en jämn nivå i framtiden.
Förslag till beslut
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas
att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och med
2021-12-31.
Martin Hollertz
Verksamhetschef teknik

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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Sammanträdesprotokoll

2021-09-07
12 (28)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 106/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig.
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.
En grundavgift per år och fastighet
om 3000 kr
En avgift per år och bostadsenhet
om 1 600 kr
Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Enhetstaxa inarbetas i VA taxan inför 2023 års VA-taxa.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons yrkande.
Omröstning begärs inte.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll

2021-09-07
13 (28)

Sammanträdesdatum
Sida

Förslag till kommunstyrelsen

__________

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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VA-taxa
för
Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut:
Datum för beslut:
Gäller från:
Handläggare:
Foto försättsblad:

KS2021/1152
Samhälle och utveckling/VA-teknik
Utskottet för samhälle och utveckling
Kommunfullmäktige §xxxx
KS2020/1448 § 148/2020
2021-xx-xx
2022-01-01
Stefan Bohlin
Hans Liljered
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I nledande bestämmelser
TAXA för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01.
Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungälvs kommun.
Förvaltningen sköts av Samhälle och utveckling/ VA-verksamheten under Kommunstyrelsen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungälv kommun.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vattentjänster
(SFS 2006:412)

1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § och 4 § i vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för dagvattenavledning är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

2 Typ av avgift
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3 Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsenhet: avses sådan fastighet som med en samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½
rum och kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.

Övrig och Annan Bostadsenhet: fastighet som är jämställd med bostadsenhet och sådana utrymmen i
övrig bostadsenhet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas – utöver
enheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en
enhet. Vid beräkning av antalet enheter för fastighet som är jämställd med övrig bostadsenhet
reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger

Stormarknader
Sporthallar
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Hantverk
Utbildning

Småindustri
Sjukvård

Obebyggd bostadsenhet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.
Tomtyta: är fastighetens areal enligt fastighetsregistret eller enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter1 fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning
4.1

Avgift tas ut för följande vattentjänster:
Vattentjänst
V, vattenförsörjning

Anläggningsav
gift
Ja

Brukningsavgif
t
Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av tjänsterna V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i vattentjänstlagen angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för tjänsten Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

1

Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt att bilda s.k. tredimensionella fastigheter, vilket innebär att fastigheter kan
avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare (Lantmäteriet).
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkten när avgiftsskyldighet
inträder.
4.6

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

4.7 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
4.8 Om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall enligt 36 § i vattentjänstlagen en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala
beloppet är betalt.
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.
4.9 Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6.7 respektive 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats.
4.10 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade
förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.7 ut för
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften
betalas.

5 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaden, för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 6–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
Avgift utgår per fastighet med:
Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)
a)

Tre ledningar två ledningar

Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185

Samtliga
vattentjänster
b)

c)

Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745

en ledning

65 607

54 030

(85 %)

(70 %)

Per vattentjänst
V

S

Df

17 324 28 873 11 549
(30 %) (50 %) (20 %)

Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta

103,00

30,90 51,50

-

(30 %) (50 %)

d)

e)*

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487

18 209 30 348

(30 %) (50 %)

Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

-

-

-

-

20,60
(20 %)

-

(30 %) (50 %)

12 746 21 243

Dg

12 139
(20 %)

-

20 690

8 497
(20 %)

-

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.
6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggningsavgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.
6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.
6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.
6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).
6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.
6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
anordnande av dagvattenbortledning.
Avgift utgår per m2 allmän platsmark

I nkl. moms

Hårdgjorda ytor, typ gatumark, torg

20 kr/ m²

Övrig allmän platsmark

10 kr/ m²

8 Serviser på annat sätt
8.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.
8.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
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8.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.

9 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 6 och 7 kan indexregleras. Avgifterna baseras då på entreprenadindex för
husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med
basmånad juli 2018. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Brukningsavgifter
10 Brukningsavgift
I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %).
10.1

I fråga om bostadsenhet, övrig och annan bostadsenhet för vilken avgiftsskyldighet för
försörjning av vatten och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med:
a) en grundavgift per år och fastighet
om 3000 kr
b) en avgift per år och bostadsenhet

om 1 600 kr

10.2 Bostadsenheter endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) samt en minsta mängd på 150 m³ spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.
Övrig och annan Bostadsenhet endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta
årsavgiften enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m3 spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b)
och år.
Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 10.1 a) och
b)
Övrig och annan Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) och b)
Bostadsenhet utan vattenmätare anslutna till både vatten och spillvatten erlägger 100 % av den fasta
årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och spillvatten per bostadsenhet
enligt 10.1 b) och år.
Övrig och annan Bostadsenhet utan vattenmätare, anslutna till både vatten och spillvatten, erlägger
100 % av den fasta årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och
spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.
För obebyggd bostadsenhet ska erläggas en årlig brukningsavgift med ett belopp motsvarande 100 % av
avgiften för bostadsenheten enligt 10.1 a), eller 100 % av avgiften för Övrig Bostadsenhet samt Annan
bostadsenhet, enligt 10.1 a).
För bostadsenhet med vattenmätare som har en pulsmätare utgår en extra avgift om 687 kr/ år
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10.3

Avgift per m³ levererat vatten

Fastighetskategori
Alla

Vatten och
spillvatten

Vatten

Spillvatten

(40%)

(60%)

35,69 kr

14,28 kr

21,41 kr

Dagvatten
fastighet

Dagvatten
från allmän
platsmark

10.4 Dagvatten
Fastighetskategori

Dagvatten
total

(90%)

(10%)

Småhus
Övrig- samt Annan
bostadsenhet

10.5

878 kr

790 kr

87 kr

1,09 kr/ m2

0,98 kr/ m2

0,11 kr/ m2

Byggvatten

Fastighetskategori

Avgift

Bostadsenhet

Avgift för 30 m3 vatten och spillvatten per påbörjad kalendermånad.

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

Vattenmätare monteras för mätning av vatten under byggtiden.
Avgift för vatten och spillvatten enligt 10.1 a) och 10.3 per uppmätt mängd

10.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden.
Avleds inte hela dricksvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade dricksvattenmängden, skall avgift för
avloppsavledning utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsledningsnätet.
Mängden spillvatten bestäms genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt.
Därefter träffas en överenskommelse om spillvattenmängden mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.
10.7 Kan brukningsavgift för viss fastighet inte beräknas enligt ovan angivna grunder eller på annat
sätt gör huvudmannen en bedömning i varje särskilt fall.
Är det inte skäligt att för en viss fastighet beräkna avgiften enligt 10.1-10.5 träffar huvudmannen
istället avtal om avgiftens storlek.
10.8 Brukningsavgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad dricksvattenmängd, eller efter annan grund som uppges i 10.1-10.5. Sker mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dessutom
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på räkningen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i
räntelagen.
8
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11 Brukningsavgift för ansvarig för allmän platsmark
Avgift utgår med (inklusive moms):
En avgift per m2 allmän platsmark för
omhändertagande av dagvatten

1,09 kr/ m2

12 Särskilda avgifter
Begär fastighetsägare att VA-verket skall utföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av
anläggningen eller om särskild åtgärd är påkallad på grund av fastighetens VA-förhållanden, debiteras
avgift med hänsyn till VA-verkets kostnader för åtgärden enligt nedan.
Åtgärd

Avgift inkl. moms

Hämtning av vatten för enskilt bruk (kostnad för vatten tillkommer enligt 11.4) 683 kr
Nedtagning av vattenmätare

1 379 kr

Uppsättning av vattenmätare

1 379 kr

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare, inklusive kostnad för ny vattenmätare

3 422 kr

Begärd kontroll av vattenmätare vid godkänd mätare, inklusive
kalibreringskostnad

1 626 kr

Vid ej godkänd mätare

0 kr

Vid upprepade besök för byte eller avläsning av mätare där mätaren varit
oåtkomlig eller där avtalade tiden ej hållits.

961 kr/ besök

För tjänster av vattenverkets personal debiteras aktuell timkostnadsersättning
för normal arbetstid, inkl. servicebil.

823 kr/ tim

För övrig tid

1 626 kr/ tim

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för avstängning

1 379 kr

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för återinkoppling

1 379 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1 379 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 11.4

1 095 kr

Därefter per dygn, samt avgift enligt 11.4

35,69 kr

13 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 11 och 12 indexregleras. Avgifterna baseras på entreprenadindex för husbyggnad
och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad
juli 2018.
9
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När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.
*************************
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungälvs kommun beträffande tillämpning och tolkning
av denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och
miljödomstolen.

Bilaga
I nkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens
verksamhetsområde, gällande från och med 2022-01-01
I nkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i
tillämpliga delar.
Inkopplingsavgiften gäller vid anslutning till det kommunala ledningsnätet som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Verksamhetsområde är ett, av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen
bygger vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen.
Vid inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utanför verksamhetsområdet
upprättas avtal mellan kommunen och abonnenten.
Inkopplingsavgiften som är en engångsavgift, används i avtalet för att bestämma kostnaden för att få
koppla in sig på den allmänna VA-anläggningen.
Inkopplingsavgiften baseras på VA-taxans Servisavgift (6.1a), Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och
Bostadsenhetsavgift (6.1d).
Alla avgifter är inkl moms
Servis och förbindelsepunktsavgift Fastighet
Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b)
Vatten
71 353 kr
Spillvatten
82 902 kr
Vatten och Spillvatten
111 803 kr
Bostadsenhetsavgift (avgift per lägenhet/ bostadsenhet)
Vatten
Spillvatten
Vatten och Spillvatten

18 209 kr
30 348 kr
48 556 kr

Brukningsavgift:
Betalas en eller flera gånger varje år i enlighet med gällande taxa.
Definition på Bostadsenhet:
Med bostadsenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.
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I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i
övrig bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas - utöver
bostadslägenheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10
50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet
som enligt § 3 är jämställd med övrig bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och
förrådslokaler med 80 %.
Ansökan om inkoppling görs till enheten VA-teknik som prövar om det är möjligt och lämpligt
att koppla in den/ de fastigheter och bostadsenheter som ansökan gäller.
Om VA-teknik finner det lämpligt med inkoppling ska ett avtal upprättas.
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Sammanträdesprotokoll

2021-09-07
12 (28)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 106/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).
Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig.
Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.
Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.
Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %.
En grundavgift per år och fastighet
om 3000 kr
En avgift per år och bostadsenhet
om 1 600 kr
Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad.
Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan.
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Tilläggsyrkande
Ove Wiktorsson (C): Enhetstaxa inarbetas i VA taxan inför 2023 års VA-taxa.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons yrkande.
Omröstning begärs inte.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll

2021-09-07
13 (28)

Sammanträdesdatum
Sida

Förslag till kommunstyrelsen

__________

1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf
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9/28/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr
KS2021/1161-1)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt
11%.
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften
för typhus A 278 025 kr.
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion.
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att
försvåras kraftigt.
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga
taxesatser arbetas om.
ADRESS

VA

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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Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen
för majoriteten av fastigheterna.
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation
inte vara möjligt.
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större
andel av avgiften.
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket
olämpligt att genomföra.
Juridisk bedömning
Att införa enhetstaxa kan strida mot taxans krav på skälig och rättvis grund. Några tydliga
domar utifrån detta finns inte. Om någon vill överpröva taxan utifrån kravet i
vattentjänstlagen på en taxa som är utformad rättvis och på skälig grund kommer utgången
av ett sådant ärende att vara oviss. Den första instans som överprövar vid ett eventuellt
överklagande blir Mark- och miljödomstolen.
Förvaltningen menar att fördelarna med nuvarande taxekonstruktion är stora jämfört med
att införa en enhetstaxa utan tomtytefaktorn. Detta styrks även av att Svenskt Vattens nya
normalförslag inte innehåller en enhetstaxa.
Förvaltningen har varit i kontakt med jurist på Svenskt Vatten och på SKR (Sveriges
kommuner och regioner) vilka båda anser att en enhetstaxa inte är att föredra i en kommun
som Kungälv. En enhetstaxa blir svår att motivera utifrån rättvis och skälig grund.
Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt Alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
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Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Av beslutet framgår inte om det avses att tomtyteavgiften slopas i hela taxan eller vilka av
delarna, småhusfastighet, övrig bostadsfastighet, och/eller annan fastighet. De resonemang
som förs i denna tjänsteskrivelse hanterar enbart anläggningsavgift för småhusfastighet.
Vidare har förvaltningen antagit att den nya anläggningstaxan ska vara kostnadsneutral
jämfört med den gamla, det vill säga att vi förväntas sikta efter samma eller bättre
täckningsgrad för de kostnader som taxan avser att täcka.
Allmän beskrivning av en va-taxa.
Vattentjänstlagens 34 § anger att va-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska
framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om va-taxan. Det totala
avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vaanläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och
rättvist.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän vaanläggning och gäller vid anslutning av fastighet mot det kommunala ledningsnätet.
Kungälv har sedan ett tiotal år en beslutad utbyggnad av vatten och avlopp i kustområdena,
vilket innebär infrastrukturutbyggnad som inte finns i områdena sedan tidigare.
Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av
kostnaden för att ordna va-anläggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av va (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till
en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka direkta kostnader i samband med själva
anslutningen (till exempel installation av vattenmätare och upprättande av abonnentregister).
Anläggningsavgiften kan också bidra till finansiering av nödvändiga kapacitetsåtgärder i vaanläggningen, det vill säga i vattenverk, avloppsreningsverk och huvudledningar. Man kan se
det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har
gjorts investeringar.
Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader
för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna
som inte täcks av anläggningsavgiften.
Huvudmannens kostnader är vanligen till 80-90% fasta (dvs. oberoende även av väsentliga
förändringar av vattenförbrukning och spillvattenmängd.) En brukningstaxa med större fast
del blir därför mer stabil i relation till kostnader.
Den taxa som är beslutad och gäller för Kungälvs kommun är baserad på Svenskt Vattens
normalförslag och är juridiskt granskad utifrån rättvisa och skälighet.
Kort om tomtyteavgiften.
En taxekonstruktion utan tomtytefaktorn gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet
utifrån fastighets beskaffenhet. Denna konstruktion kan vara lämplig om man inom
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kommunen har ett homogent fastighetsbestånd och likartade anläggningstekniska
förhållanden i hela kommunen. Detta är inte fallet i Kungälvs kommun.
Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan
parametern tomtyta ses som nyttorelaterad. Tomtyteavgiften speglar således både kostnad
och nytta. Huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek och tomtyteavgiften är
en avgift för utbyggnad av det lokala nätet.
För att inte tomtytan ska ha för stort genomslag i anläggningsavgiften infördes
begränsningsregel 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, gällande P96 och i kommande P120, finns en begränsningsregel
som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet i bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna i anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en
fastighet beräknas på följande sätt:

De matematiska förhållandena i ekvationen innebär att den maximala debiterbara tomtytan
varierar beroende av storleken på de olika avgiftsparametrarna. För en vanlig villafastighet i
Kungälv blir brytpunkten 1900 m2. Vilket vid en jämförelse med omkringliggande
kommuner redan är lågt.
Ökar täljaren (ovan strecket i ekvationen) ökar den maximala debiterbara tomtytan. Ökar i
stället nämnare (under strecket i ekvationen – här tomtyteavgiften) minskar den maximala
debiterbara tomtytan. Varje gång någon av avgifterna förändras så förändras balansen i
anläggningstaxan och det innebär också att skillnaden i avgift för stora och små tomter
ändras.
Vi vet att begränsningsregeln bygger på praxis och att det med största sannolikhet av
överprövande juridiska instanser (där första instans är Mark- och miljödomstolen) skulle
anses rättvist och skäligt att ha denna avgiftsskillnad i sin taxa. Denna regel är avsedd just
för att stora fastigheter inte ska kunna debiteras orimligt höga avgifter.
Kungälvs kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor
över denna brytpunkt.
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Kommun

Typhus A Kr

Göteborg
Ale
Tjörn
Uddevalla
Strömstad
Kungsbacka
Kungälv

254 500
201 532
300 430
278 605
284 213
298 109
278 025

Max avgift
Kr
365 500
318 132
392 227
460 330
461 500
456 000
391 000

600 kvm

900 kvm

1200 kvm

1900 kvm

Brytpunkt kvm

236 500
190 932
286 608
266 495
270 881
288 241
257 425

263 500
206 832
307 341
284 660
290 879
303 043
288 325

290 500
222 732
328 074
302 825
310 877
317 845
319 225

353 500
259 832
376 451
345 210
324 989
352 383
391 250

2 027
4 001
2 128
3 801
8 600
4 000
1 900

Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra
betungande för stora fastigheter.
För Kungälvs del är det rimligt att för de utbyggnader vi står inför i kustnära
omvandlingsområde kan man göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500
m2. (Medelytan i hela Aröds område är 1600 m2 och i Håffrekullen 1250 m2.)
Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för
större.
Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 71 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr). Detta kommer sannolikt att vara
en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet av kommunens fastigheter som
får en kraftig höjning.

Typhus A (800 m2), som finns med i Svenskt Vattens jämförelser, får en taxehöjning på 26%
medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning
med upp till 11 %.
1. Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna
Bostadsenhet, Servisavgift och förbindelsepunktsavgift. Det innebär att täckningsgraden
sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas med hjälp av höjning av
brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela VA-kollektivet finansierar sänkningen av
anläggningsavgifter för ett litet antal större tomter. Detta innebär att täckningsgraden i
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omvandlingsområden likt Aröd sjunker kraftigt.
2. En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen
väljer att nästa år kraftigt sänka taxorna. Detta kommer sannolikt att leda till juridiska
processer och oönskad publicitet.
Aröd Etapp 1 och Nordtag är de områden som kommer att beröras tidigt i detta avseende.
Dessa områden debiteras under hösten 2021 för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så
snart det är möjligt.
För aktuell utbyggnad i Brunnefjäll kommer 13% av de fastigheter som ansluts att hamna
över begränsningsregelns tomtyta. Det innebär att dessa kommer att debiteras en
tomtyteavgift på maximalt 1900 m2. Alltså samtliga dessa fastigheter skulle med dagens taxa
endast betala tomtyteavgift för 1900 m2.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömning är att det är mycket olämpligt att införa enhetstaxa. De
ekonomiska konsekvenserna för kommunens majoritet av fastigheter är mycket stor och
väldigt svår att kommunicera på ett acceptabelt sätt. Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en
taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900
m2) får en sänkning 10 %.
Skulle kommunen ändå besluta om en enhetstaxa utan tomtyteavgift kommer detta att få
som konsekvens att den taxa som kommunen avser besluta om i kommunfullmäktige
(beslutad i USU 7/9) under hösten 2021 måste arbetas om i sin helhet både avseende nivåer
och textmässiga innehåll. Detta bedöms inte vara genomförbart så att beslutet blir gällande
från 2022-01-01.
Enhetstaxa skulle även påverka kostnaderna för anslutning enligt Alternativ
utbyggnadsmodell genom att denna anläggningsavgift ökar. Tomtyteavgiften är främst
kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har därför varit ett instrument
för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-byggnationer enligt Alternativ
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna kommer det att innebära att den
Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en
reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
Ett nytt taxeförslag från Svenskt Vatten, benämnt P120, har nyligen publicerats. Detta
taxeförslag innehåller inte någon enhetstaxa. Detta förslag bör vid en större taxeförändring
tas hänsyn till och eventuellt arbetas in i en ny taxa.
Uttag av anläggningsavgifter gällande för bland annat dagvatten baseras i detta taxeförslag på
att nyttan av en dagvattenanslutning är större för en stor fastighet än för en liten. Tas
tomtytan bort faller för denna bedömning som har sin grund i en rättvis fördelning av
kostnader som speglar nyttan.
Förvaltningen delar branschorganisationen, Svenskt Vattens bild att det sannolikt inte finns
tekniksprång eller paradigmskifte runt hörnet som skulle kunna förändra bilden av att vakostnaderna kommer att öka i Sverige. Det innebär att sänkningar av taxeuttaget sannolikt
inte kommer att bli aktuell för någon kommun i Sverige.

12 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta - KS2021/1161-1 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta : Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta

7(11)

Det är därför viktigt att hela den kommunala organisationen ställer sig bakom den taxa som
beslutas och gemensamt hjälps åt att sprida kunskap om dess funktion samt avgiftsnivåer.
Inom ramen för en ansvarstagande taxeutveckling anser förvaltningen att en enhetstaxa är
mycket olämplig att genomföra. Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en
osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för medborgarna.
Förvaltningen genomför årligen arbetet att i detalj simulera kostnader för att undvika
ryckighet med drastiska kostnadsökningar för va-kollektivet. Genom kontinuitet i
taxemodellen undviks stora förändringar i taxan som kan ge dramatiska konsekvenser i det
enskilda fallet. Och därvid medföljande oönskad negativ publicitet.
Tomtyteavgiften är främst kopplat till utbyggnaden av det lokala nätet. Det har därför varit
instrumentet för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och alternativ
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort kommer det att innebära att alternativa
utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en reduktion av
avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan, vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en högre
avgift.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär
en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar och andra va-anläggningar. Detta för att
möta bostäder och kommande detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via va-avgifter
enligt va-taxan.
Det är därför viktigt att dessa taxor är utformade på en rättvis och skälig grund och att
fastighetsägare så långt möjligt kan förutse framtida avgifter.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3. (Hälsa och välbefinnande),
6(Rent vatten och sanitet), 9. (Motståndskraftig infrastruktur), 11.(Motståndskraftigt och
hållbart samhälle) och 14.(Nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och
uppnå hållbar utveckling) krävs att va-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav
som ställs på den kommunala va-hanteringen. Finansieringen av detta sker genom vataxorna.
Utöver detta har kommunen föreläggande från länsstyrelsen om att bilda
verksamhetsområde för vattentjänster (Vatten, spill och dagvatten utifrån Lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV). Ett av dessa föreläggande är i dagsläget försett med vite om
kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss tid.
Viktigt i detta sammanhang är förståelsen för att föreläggande bygger på att vatten och
avloppsituationen i ett område är allvarligt utifrån människors hälsa och miljön i ett större
sammanhang.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och
föreslagna åtgärder.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En enhetstaxa skulle innebära en kraftig avgiftsökning för flertalet fastigheter som i
framtiden ansluts till kommunens vatten och avloppsnät, vilket anses som icke önskvärt. I
jämförelse med Sveriges övriga kommuner kommer Kungälv att med enhetstaxa få en av de
högsta anläggningsavgifterna.
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.
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte va-kollektivet belastas
oskäligt har kommunen en va-taxa utformad på rättvis och skälig grund.
VA-verksamheten arbetar med att genom simuleringar av taxan utifrån planerade
byggnationer undvika ryckighet i taxans nivåer. Detta underlättar för de boende att planera
för kommande kostnader.
Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för
medborgarna.
Ekonomisk bedömning
Väljer kommunen att införa en enhetstaxa som bygger på att tomtytan inte inverkar på
avgiftens storlek för olika fastigheter innebär detta att de övriga tre parametrarna
förbindelsepunktsavgift, servisavgift och avgift för bostadsenhet behöver höjas för att
täckningsgraden ska bli densamma.
För Kungälvs del är det rimligt att, för de utbyggnader vi står inför i kustnära
omvandlingsområde göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500 m2.
Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för
större.
Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 70 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr).
Detta kommer sannolikt att vara en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet
av kommunens fastigheter som får en kraftig höjning.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till 11 %.
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Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är 320 000 kr. Det innebär att med
en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige med 350 000 kr.

Kungälv
nuvarande
taxa
Kungälv
med
enhetstaxa

Se även kommentarer-till-2021-taxestatistik.pdf (svensktvatten.se)
Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna.
Det innebär att täckningsgraden sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas
med hjälp av höjning av brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela va-kollektivet
finansierar sänkningen av anläggningsavgifter för större tomter.
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En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen
väljer att nästa åt kraftigt sänka taxorna.
Detta kommer sannolikt att leda till juridiska processer. Aröd Etapp 1 och Nordtag är de
områden som kommer att beröras. Dessa områden kommer att debiteras under hösten 2021
för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så snart det är möjligt.
Kungälv kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor
över denna brytpunkt.

Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra
betungande för stora fastigheter genom att ha en för området låg brytpunkt.
En enhetstaxa där tomtytan inte finns med innebär en höjning av taxans övriga parametrar
om inte täckningsgraden i utbyggnadsområden ska minskas drastiskt.
Om en höjning av de andra parametrarna ej sker kommer intäktsbortfallet att behöva täckas
av en höjning av brukningsavgifterna. Eftersom 10% av anläggningsavgifterna tillförs vaverksamheten första året kommen detta bortfall att ge ett tidigt utslag på va-ekonomin. Det
vill säga övriga taxekollektivet får bära en större grad av kostnaderna av utbyggnaden av
lokala va-nät.
I Aröd är den genomsnittliga tomtytan 1600 m2.
Intäkten för Aröd etapp 1 (klar i september 2021) i form av anläggningsavgifter med dagens
taxa blir cirka 18 miljoner kronor.
Om tomtyteavgiften inte tas ut minskar intäkten med cirka 8 miljoner kronor. Det vill säga
drygt 44% av intäkten från dagens taxa. Vilket ger en täckningsgrad på cirka 30%. Denna
låga täckningsgrad innebär att området ger ett finansiellt underskott i cirka 60-70 år.
I det fall att varken anläggningarnas övriga parametrar höjs eller att brukningsavgifterna inte
heller höjs kommer underskottet att behöva täckas av skattekollektivet. Hur detta kan ske är
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starkt reglerat och innebär i korthet att efter tre år av finansiellt underskott ska skattemedel
tillföras för att täcka detta underskott om inte taxehöjning sker.
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.
Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
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§ 130/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt
11%.
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften
för typhus A 278 025 kr.
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion.
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att
försvåras kraftigt.
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga
taxesatser arbetas om.
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen
för majoriteten av fastigheterna.
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation
inte vara möjligt.
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större
andel av avgiften.
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket
olämpligt att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.
__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Anteckning till (KS2021/ 1161-1) enhetstaxa tomtyta
Här kommer ett exempel i bilagan på tre grannar i Kovikshamn.
Enligt nuvarande taxa blir anslutningsavgiften på
Minsta tomten med yta 1033m2 = 308 925 kronor.
Mellersta tomten med yta1234m2=329 525 kronor.
Största tomten med yta 1900m2=391 325 kronor i tomtyteavgift.
82 400 kronor i skillnad mellan grannar som är exakt lika dyra för VA kollektivet att ansluta, och
dagvattnet rinner rakt ut i havet, vilket inte orsakar VA kollektivet någon kostnad för
omhändertagande. Vi har svårt att se något annat än ett orättvist taxesystem.
Tomt storlekar har över tid förändrats i kommunen, från 70 talet då tretusen kvadratmeter tomt inte
var ovanligt fram till dagens frimärke på femhundra kvadrat. VA dras fram till tomtgräns, därav får
fastighetsägaren själv bekosta en längre grävning på sin egen tomt.
En kommentar som ofta kommer är att man kan bygga mer på en större tomt, det är helt rätt men då
kommer andra parametrar in och reglerar exempelvis ett Atterfallshus med indraget VA. En extra
lägenhetsavgift debiteras.
Om man tittar på andra anslutningar som El, Fjärrvärme och Fiber så är avgiften inte knuten till
tomtstorleken.
Räkne exemplen i förvaltningens svar beror på var man sätter den nya brytpunkten, om man skulle ta
de tre tomterna som exempel så vore det mest rättvisa att använda kostnaden för den mellersta
tomten.
Diskussionen kring att ett nytt taxesystem skulle bli orättvist för de som nu får betala enligt
nuvarande taxa, kan inte ses som relevant. Taxor kommer årligen justeras i kommunen.
Ove Wiktorsson (C)
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§ 130/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”
Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt
11%.
Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften
för typhus A 278 025 kr.
Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.
De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en
omfattande rättvisediskussion.
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att
försvåras kraftigt.
En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga
taxesatser arbetas om.
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen
för majoriteten av fastigheterna.
Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation
inte vara möjligt.
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och vabyggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.
Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större
andel av avgiften.
Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket
olämpligt att genomföra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.
__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

1(4)

10/13/2021

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692-1)
Sammanfattning
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans.
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar.
Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas
att anta förslaget till sammanträdestider.
Juridisk bedömning
Tidpunkter för budgetprocessen och redovisning finns angivna i kommunallagen.
Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna och fullmäktige senast den 15 april året
efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen skall sedan godkännas av fullmäktige
efter det att fullmäktige tagit ställning till frågan om ansvarsfrihet vilket skall ske före
utgången av juni månad. När det gäller budgeten anges att kommunstyrelsen skall utarbeta
förslag till budget före oktober månads utgång. Budgeten skall därefter fastställas av
fullmäktige före november månads utgång.
Bakgrund
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul där ärendeflödet mot
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt ekonomiska boksluts- och budgetprocessen
finns med. Sammanträdesdagarna för 2020 är planerade efter följande inriktning:
-

Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar
Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar
Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar
Utskottet för samhälle och utveckling (USU) och utskottet för bildning och lärande
(UBL) sammanträder på tisdagar
Kultur- och fritidsberedningen och beredningen för trygghet och stöd sammanträder på
tisdagar
Beredningen för samhälle och utveckling, ekonomiberedningen och beredningen för
bildning och lärande och sammanträder på onsdagar
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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-

Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar

Nämnderna och kommunrevisionen fastställer sina egna sammanträdestider men ingår i den
övergripande planeringen kommunkansliet genomför.

Verksamhetens bedömning
Nämndordförande planerar och bedömer tidsåtgång för aktuell nämnd.
Nämndorganisationen anpassar därefter sammanträdena så att ärendena på ett effektivt sätt
skall kunna nå kommunfullmäktige. För att optimera hanteringen av kommunens
övergripande planeringsprocesser är det viktigt att dessa synkroniseras med
förvaltningsledningens och politikens inlämnings- och sammanträdestider.
Kommunkansliet föreslår att föreslagna sammanträdestider godkänns.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
När och hur ofta de politiska instanserna sammanträder har ingen direkt koppling till
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen
nedan särskilt kan nämnas.
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande
på alla nivåer
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Förutom kommunallagagen, styr kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas
reglementen över instansernas sammanträdestider. De skiljer sig inte från kommunallagen
som anger att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. För nämnder och beredningars anges att
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnd och beredning får dock besluta att
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. I Kungälvs
kommun har något sådant beslut inte fattats.

Ekonomisk bedömning
Arvoden utgår enligt arvodesreglementet och finansieras inom ramen för den politiska
detaljbudgeten.
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Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar klockan 09.00 (om inget
annat anges) den: 12 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22
juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december.
2. Kommunstyrelsens informationssammanträden sker på onsdagar klockan
09.00 (om inget annat anges) den: 6 april, 1 juni, 12 oktober, 23 november.
3. Utskottet för bildning och lärande (UBL) sammanträder på tisdagar
klockan 11.00 (om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3
maj, 8 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november, 29 november.
4. Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar klockan
13.00 (om inget annat anges) den: 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj. 9
juni, 7 september, 5 oktober, 9 november, 30 november.
5. Utskottet för samhälle och utveckling (USU) sammanträder på tisdagar
klockan 10.00 (om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3
maj, 8 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november, 29 november.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30
juni, 1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1
december (val till nämnder och beredningar), 8 december.
2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21
juni, 20 september.
3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21
juni, 20 september.
4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget
annat anges) den: 20 januari, 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj,
22 juni, 21 september.
5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan
15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18
maj, 22 juni, 21 september.
6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00
(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj,
22 juni, 21 september.
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7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22
september.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Erik Lindskog
administrativ chef

Expedieras till:

Kommunkansliet

För kännedom till:

Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen

Ärenden till kommunfullmäktige - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 :

Denna punkt på agendan är sekretessbelagd
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Sida 1 av

5
Handläggare: Jenny Andersson
Datum: 2021-07-13

Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
och strålskyddslagen (Dnr MOBN2021/0789)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs
den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi
utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta
ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
-

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att gälla
från och med den 1 januari 2022.

-

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som antogs
av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed att gälla från
och med den 1 januari 2022.

Bakgrund
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs
den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021.
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi
utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta
ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.
De ändringar som föreslås redovisas nedan under rubrik för respektive sakområde och berör
taxebilaga 1-3.
Hälsoskydd, taxebilaga 1
Handläggning av anmälan enligt 9 kap miljöbalken
Ändring av lagstiftning från den 1 juli 2021 innebär att anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk
verksamhet inte bara gäller för behandling som innebär risk för blodsmitta utan även annan smitta
vilket lagts till i texten enligt nedan:
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Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta.

Konsekvens för verksamhetsutövare:
Den här förändringen i taxan påverkar verksamhetsutövarna i viss grad då de kan bli
anmälningspliktiga i och med lagändring och därmed behöva anmäla sin verksamhet och få tillsyn
oftare på grund av bedömd större smittorisk.
Tillsyn enligt miljöbalken
Lagrumshänvisningen i taxebilaga 1 för tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kompletteras med
hänvisning till paragraf 38.
Radontillsyn enligt miljöbalken är borttaget och allmänt råd om detta är upphävt. Tillsyn sker
numera enligt Strålskyddslagen som redan finns i taxan.
Hälsoskydd, taxebilaga 3
Tillsyn enligt miljöbalken
Ändring av lagstiftning från den 1 juli 2021 innebär att tillsyn av anmälningspliktig yrkesmässig
hygienisk verksamhet inte bara gäller för behandling som innebär risk för blodsmitta utan även
annan smitta vilket lagts till i texten enligt nedan:


Hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta (övriga)

Konsekvens för verksamhetsutövare:
Den här förändringen i taxan påverkar verksamhetsutövarna i viss grad då de kan bli
anmälningspliktiga i och med lagändring och därmed få tillsyn oftare på grund av bedömd större
risk.
Miljöskydd, taxebilaga 1-3
Handläggning enligt 15 kap miljöbalken
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Då det finns en ny avfallsförordning (2020:614) har laghänvisningar behövt ändras för flera
punkter.
Miljöskydd, taxebilaga 1
Handläggning av underrättelse enligt 14 kap miljöbalken
För underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 tillämpas idag
avgiftsnivå 1 enligt taxebilaga 1. Detta bedöms inte motiverat för alla underrättelser som
inkommer. Framför allt gäller detta i de fall pågående sanering sker hos samma verksamhet som då
skickar återkommande underrättelser varje månad. För denna typ av ärende passar avgiftsnivå 4
(timavgift) bättre.
Konsekvens för verksamhetsutövare:
Den här förändringen i taxan påverkar inte flertalet av verksamhetsutövarna. För dem med
återkommande saneringar innebär förändringen en lägre avgift.
Handläggning av ärenden om lagring av brandfarliga vätskor
I nuvarande taxa tillämpas avgiftsnivå 2 (3h) gällande skrotning av cistern, nyinstallation av cistern
samt granskning av besiktningsrapport. Detta är en typ av ärenden där nedlagd tid varierar från
ärende till ärende. Förslaget är att samtliga cisternärenden (installation, skrotning och granskning
av besiktningsrapport) ska debiteras enligt avgiftsnivå 4 (timavgift).
Konsekvens för verksamhetsutövare:
Den här förändringen i taxan innebär att avgiften anpassas bättre till arbetsinsatsen i det enskilda
ärendet.
Tillsyn på små avlopp
Vi återgår till tillämpning av individuell timavgift (avgiftsnivå 4) vid tillsyn på små avlopp. Fast
avgift enligt taxebilaga 1 (avgiftsnivå 2 utan platsbesök och 3 vid platsbesök) som använts under år
2020 och 2021 blir för oflexibelt då bland annat fastigheter med enkel VA-standard riskerar att bli
överdebiterade. I dessa fall tar oftast inte handläggningen 3 h (avgiftsnivå 2) utan snarare ca 2 h.
Även i en del fall där tillsynsbesök genomförs och anläggning fungerar som avsett finns risk för en
viss överdebitering med nuvarande 6 h (avgiftsnivå 3).
Konsekvens för verksamhetsutövare:
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Totalt sett en något lägre debitering då vi bedömer att med nuvarande modell så innebär taxan en
för hög avgiftsnivå i vissa fall.
Miljöskydd, taxebilaga 2
Tillsyn på lantbruk
Tillsyn på anmälningspliktiga lantbruk (kod 1:20) debiteras med nuvarande taxa 9 h per år. I
praktiken tar oftast inte tillsynen mer än 6 h per år så därför föreslås avgiften sänkas för dessa
verksamheter till 6 h per år.
Konsekvens för verksamhetsutövare:
Föreslagen ändring i taxan innebär en avgiftssänkning.
Nya koder för verksamheter
En del nya koder har skrivits till i taxan på grund av ändrad lagstiftning samt nya och förändrade
verksamheter i Kungälv. Det är främst koder för s k B-verksamheter som tillkommit.
Miljöenhetens bedömning
Miljöenheten bedömer att de föreslagna justeringarna av tillämpning av avgiftsnivå kommer att
möjliggöra en mer flexibel och rättvis debitering i berörda ärenden. Detta gäller där fast avgift
(avgiftsnivå 1-3) idag har inneburit en begränsning i att anpassa avgiften i det enskilda fallet i
ärenden där tidsåtgången varierar.
Nya tillkommande anmälningspliktiga verksamheter kan innebära att tillsynsbehovet ökar.
Ekonomisk bedömning för föreslagna ändringar
Förslaget innebär att debiteringar i vissa ärenden kommer att tas ut som timavgift och att den tid
som debiteras blir mer anpassad till nedlagd tid i det enskilda fallet. Totalt sett bedömer
miljöenheten att ändringarna kan innebära en något lägre intäkt men det är svårt att bedöma
utfallet i förväg.
Beslutsunderlag
Bilaga Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen (inledande
bestämmelser samt taxebilaga 1 - 3)
Förslag till kommunfullmäktige
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1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed
att gälla från och med den 1 januari 2022.
Kristina Franzén
Miljöchef

Expedieras till:

Jenny Andersson
Miljöinspektör

Miljöenheten
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Taxa för tillsyn och prövning
inom miljöbalkens område
samt strålskyddslagen
Taxa

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:
Senast uppdaterad av:

KS2021/XXX
2021-XX-XX Kommunfullmäktige §XXX/2021
Miljö- och byggnadsnämnden
2019-11-07 Kommunfullmäktige §258/2019
Tillsvidare
Samhälle och utveckling/Miljöenheten/Miljöchef
Jenny Andersson
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Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor, avfall och producentansvar. Taxan gäller också avgifter för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område
överklagas,
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Miljö- och
byggnadsnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa,
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1
(fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme
handläggningstid 948 kr (innevarande år), se även 9 §.
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8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller
i övrigt, debitering, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.
9 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
webbplats i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (kommunfullmäktiges beslutsår).
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timavgiften.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.
12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.
13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan
som återkallas innan handläggning påbörjas.
14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap.
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd.
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15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgifter för anmälningsärenden
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt
(C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår
av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som
framgår av taxebilaga 2. För de hälsoskyddsverksamheter (H) som inte finns nämnda i bilaga 2
ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timavgiften.
För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt ska fast årlig avgift betalas i de fall det framgår av taxebilaga 2.
Industriutsläppsverksamhet
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20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning
besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt
utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna
tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden
eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.
Avgift för regelbunden tillsyn
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med flera verksamhetskoder är grundregeln
att avgift endast tas för verksamhetskoden med det högst angivna timantalet i bilaga 2.
Undantaget är om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, då ska total avgift
motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med
ett tillägg om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav
på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av
bilaga 3, undantaget de verksamheter som enligt bilaga 2 ska ha fast årlig avgift.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats
eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilaga 1.
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
Nedsättning av avgift
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt
fall sättas ner eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart, även om det överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och
dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
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Taxebilaga 1 samt Avgiftsnivåer
Filtrering:
Du kan ändra filtreringen för att ändra vad som visas. I exemplet till höger så
selekterar vi enbart de rader som har timavgift och därmed ska vara i bilaga
3
För att återställa filtrertingen, tryck "Rensa filter i…". De kolumner som har
en filtrering har en liten tratt bredvid nerpilen
1. Se till att aktivera redigering samt godkänna användningen av makron (se bilder ovan)
Om makron fortfarande inte är aktiverade kan du behöva ändra makroinställningarna.
Enklast är att klicka på följande länk och följa instruktioner för din Office version:
Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer
2. Ställ in handläggningskostnad per år
3. Fyll i avgiftsnivåer
3. Gå
nedan
in på flik Data
4. Gå igenom kolumn C och ange vilken typ av avgift som ska appliceras
5. Beroende på valet i kolumn C, välj avgiftsnivå, fyll i timavgift eller fyll i fast avgift
6. Tryck "Uppdatera Taxebilagor
Nya bilagor skapas i separata flikar.
Handläggningskostnad per år:
920 kr

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1
Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 3
Avgiftsnivå 4

Timmar
1 tim
3 tim
6 tim
timavgift

Exempel
2 tim
4 tim
8 tim
timavgift

Bara bekräfta
Skrivbordsgranskning
Platsbesök/åka ut
Komplex/varierande kan vara i alla avgiftsnivåer och mycket mer tid
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Huvudrubrikerna (miljöbalkskapitlen) har så långt möjligt samma ordningsföljd
och lydelse som rubrikerna i förordning (1998:948) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).
Beskrivning
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för upp till 25
personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för mer än 25
personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Lagrum

Typ av avgift

Avgiftsnivå

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 3

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp till 5 borrhål
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller
miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5 borrhål
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller
miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan
39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att
verksamhet och hälsoskydd
förhindra olägenheter för människors hälsa.
Ansökan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, enligt vad 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenhet för människors hälsa.
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 3

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)
1 kap 11 § miljöprövnings-förordningen
(2013:251)
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
40 och 42 § § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsyns- Avgiftsnivå
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen
26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen
26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen
26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå 3

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddVärdkommun
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddGästkommunen, vid inspektion med sådana anmärkningar att värdkommunen
behöver informeras eller uppföljande inspektion behöver genomföras.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken
38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa om tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

9 kap 10 § 2 st miljö-balken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa
och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljö-balken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vatten-förorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)
6 kap 1 § Naturvårds-verkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen
(2011:13)
3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vatten-förorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13)
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 § p5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

14 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)
15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr Avgiftsnivå
1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-förordningen
(2011:13)
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och
Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr Avgiftsnivå
analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens
291/2011,
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen
taxebilaga 2.
(2011:13)
VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. 2 kap 40 § förordningen (2014:425) om
Avgiftsnivå
bekämpningsmedel
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter Avgiftsnivå
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
om spridning och viss övrig hantering av
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om Avgiftsnivå
eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter bekämpningsmedel
eller bete.
Handläggning av anmälan
2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.
Avgiftsnivå
bekämpningsmedel
Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller 9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
Avgiftsnivå
kan befaras
spridning och viss övrig hantering av
läcka ut.
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag
befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

Avgiftsnivå
9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.
BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och
underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).
Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som
allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)
Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st
miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

7 kap 18 b § miljöbalken
Gällande föreskrifter

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

7 kap 24 § miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § Avgiftsnivå
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § Avgiftsnivå
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.
7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ Avgiftsnivå
samt 2 kap
8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av
länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

12 kap 10 § miljö-balken, 2 kap 32 § miljötillsyns- Avgiftsnivå
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförord-ningen (2011:13)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i
jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7 samt
1 kap 19 och 20 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd
Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen 10 kap 11 § miljöbalken
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet
eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens
tillsynsansvar och andra miljöskador om skadorna har orsakats av en
verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret
för.
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken
2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4
Avgiftsnivå 4

15 kap 25 § p 2 miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska
ansvara för en viss hantering av avfall.
Tillstånd till eget omhändertagande av eget slam från
slamavskiljare/reningsverk eller uttjänt fosforfiltermaterial
Tillstånd för kompostering av latrin vid fastigheten
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall, längre tömningsintervall
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering
Övriga ansökningar
Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 25 § p 1 miljöbalken

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

75 § avfalls-förordningen (2011:927)
75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå
Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 2

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Välj avgiftsnivå

15 kap 19 och 24 §§ miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 1

Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om Avgiftsnivå
solarier och artificiella solningsanläggningar
(SSMFS 2012:5)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.
Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom ett område med detaljplan.
Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som annars
används av många människor.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.
Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt
strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit
tillsynen till kommunen.
Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 personekvivalenter, med
platsbesök.
Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 personekvivalenter, utan
platsbesök.
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.
Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och
som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga
3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och
andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar.

Information om cistern som tagits ur bruk.

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader 17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.
och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.
17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2
Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3
§ 3 st miljöbalken,
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)
KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 §
stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig miljötillsyns-förordningen (2011:13)
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt
artikel 27.1 i förordningen.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer 2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)
och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den (2011:13)
tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers
utsläppande på marknaden
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14,
enligt taxebilaga 2.
p 16, p 17, p 19 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i
verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i
taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens
avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde.
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller Gällande föreskrifter
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden,
vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område
eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljö-tillsynsförordningen

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP
MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken
ÄRENDEN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN
Handläggning av anmälan om kosmetiska solarier

Tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier samt radonhalten i bostäder 8 kap 2 § 3 p. strålskyddsförordning (2018:506)
och lokaler som allmänheten har tillträde till.

Avgiftsnivå

Fast belopp

Avgift

Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 2

Välj avgiftsnivå
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Avgiftsnivåer
Handläggningskostnad per år:
920 kr
Avgiftsnivå
Avgiftsnivå 1
Avgiftsnivå 2
Avgiftsnivå 3
Avgiftsnivå 4

Timmar
1 tim
3 tim
6 tim
timavgift

15 Översyn taxa 2022 - MOBN2021/0789-1 Översyn taxa 2022 : Taxebilaga 1

Taxebilaga 1
Avgiftsnivå 1: Bekräfta handlingar/mycket enkel handläggning..........................1 timme
Avgiftsnivå 2: Göra en bedömning vid skrivbord…..............................................3 timmar
Avgiftsnivå 3: Göra en bedömning på plats…......................................................6 timmar
Avgiftsnivå 4: Komplexa ärenden/ärenden som inte går att schablonisera….......Timdebitering
Beskrivning

Lagrum

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
13 § förordningen
avloppsanordning för upp till 25 personekvivalenter
(1998:899) om miljöfarlig
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och verksamhet och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
hälsoskydd

Avgift

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en
13 § förordningen
avloppsanordning för mer än 25 personekvivalenter
(1998:899) om miljöfarlig
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och verksamhet och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
13 § förordningen
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
(1998:899) om miljöfarlig
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors verksamhet och
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt
hälsoskydd
taxebilaga 2.
17 § förordningen
Ansökan om tillstånd till inrättande av
(1998:899) om miljöfarlig
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp till 5 verksamhet och
hälsoskydd
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att
skydda människors hälsa eller miljön och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att
skydda människors hälsa eller miljön och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om inrättande av en avloppsanordning utan 13 § förordningen
vattentoalett, enligt vad kommunen har föreskrivit för (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
att förhindra olägenhet för människors hälsa.
hälsoskydd
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
verksamhet och
olägenheter för människors hälsa.
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.
9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 3

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
verksamhet och
hälsoskydd
37 och 42 §§ förordningen
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
(1998:899) om miljöfarlig
detaljplan.
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
40 och 42 § §
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
förordningen (1998:899)
intill sådant område enligt vad kommunen har
om miljöfarlig verksamhet
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors och hälsoskydd, 9 kap 12 §
hälsa.
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

40 § förordningen
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsa.
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 38 § förordningen
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt (1998:899) om miljöfarlig
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
verksamhet och
blodsmitta eller annan smitta.
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
allmänheten, eller som annars används av många
människor.
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen
26 kap 3 § 3 st
Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25
miljöbalken,
personekvivalenter, utan platsbesök.
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen
26 kap 3 § 3 st
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljöenligt taxebilaga 3.
tillsynsförordningen
Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver
26 kap 3 § 3 st
särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av miljöbalken,
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 45 § förordningen
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder
(1998:899) om miljöfarlig
och tillhörande utrymmen,
verksamhet och
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
hälsoskydd
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd- Värdkommun

Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (2018:396) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.
Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25
personekvivalenter.

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

38 och 45 §§
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

38 och 45 §§
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet
förordningen (1998:899)
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om
om miljöfarlig verksamhet
miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddoch hälsoskydd
Gästkommunen, vid inspektion med sådana
anmärkningar att värdkommunen behöver informeras
eller uppföljande inspektion behöver genomföras.

Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Avgiftsnivå 2

9 kap 10 § 2 st miljöbalken

Avgiftsnivå 1

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt
11 kap miljöbalken.
Handläggning av anmälan
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.
Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern
föreskrifter om skydd mot
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 mark- och vattenliter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande förorening vid hantering
av
rörledningar.
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)
Information om cistern som tagits ur bruk.
6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

3 kap 1 § 2 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

14 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthus-gaser,
2 kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)
Rapport om det under någon del av ett kalenderår
15 § förordning
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär (2016:1128) om
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av fluorerade växthusgaser, 2
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra kap 31 och 32 §§
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för Förordning (EG)
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som
1005/2009, förordning
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning
(EG) nr 291/2011,
(EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för 2 kap 31 § p 5 miljötillsynstillsyn enligt taxebilaga 2.
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller
kontrollerade ämnen.

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel
6 kap 1 och 2 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda
2 kap 37 och 39 §§
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är förordningen (2014:425)
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller om bekämpningsmedel
bete.
Handläggning av anmälan
2 kap 41 § Förordningen
Anmälan om yrkesmässig användning av
(2014:425) om
växtskyddsmedel.
bekämpningsmedel
Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd
9 kap 1 §
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
Naturvårdsverkets
läcka ut.
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 9 kap 3 §
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
Naturvårdsverkets
växtskyddsmedel.
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
(2011:13)
BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
4 kap 4 §
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
Naturvårdsverkets
information och underrättelse i
föreskrifter
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).
biocidprodukter
(NFS2015:3)
Tillsyn
4 kap 2 §
Underrättelse i samband med spridning av
Naturvårdsverkets
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn föreskrifter
om spridning av vissa
enligt taxebilaga 2.
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av Naturvårdsverkets
föreskrifter
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)
PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 17 b § förordningen
produkt i byggnader och anläggningar och som inte
(2007:19) om PCB m.m.
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari
2018.

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte Förordningen (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)
KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
Förordning (EG) nr
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och
1223/2009, 2 kap 34 §
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av
miljötillsyns-förordningen
behörig myndighet, samt rådgöra med
(2011:13)
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel
27.1 i förordningen.
ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
biotekniska organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast (2011:13)
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar
över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

2 kap 2-4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för
att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet
av ett område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 §.
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

7 kap 24 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om
tillstånd eller dispens avseende natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st
miljöbalken, 1 kap 19 och
20 §§ samt 2 kap
8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- Gällande föreskrifter
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde.
Tillsyn
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen,
2 kap 9 § miljöbiotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
tillsynsförordningen
kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt
7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Avgiftsnivå 4

12 kap 10 § miljö-balken,
2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

2 kap 8 § p 7 samt
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 1 kap 19 och 20 §§
miljötillsyns-förordningen
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.
(2011:13) eller 26 kap 3 §
3 st miljöbalken
ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador.

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

10 kap 11 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken
2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

15 kap 25 § p 2
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall.
Tillstånd till eget omhändertagande av eget slam från
slamavskiljare/reningsverk eller uttjänt
fosforfiltermaterial
Tillstånd för kompostering av latrin vid fastigheten

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)
5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 9 kap 2 §
avfallsförordningen
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall, längre tömningsintervall enligt
(2020:614)
kommunens föreskrifter om avfallshantering

Avgiftsnivå 2

Övriga ansökningar

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)
9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)
9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara
för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
miljöskada har uppstått.
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.
ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 9 kap 2 §
avfallsförordningen
avfallshantering.
(2020:614)
Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
26 kap 3 § 3 st miljöbalken
tillsyn enligt taxebilaga 2.
ÄRENDEN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN
10 §
Handläggning av anmälan om kosmetiska solarier
Strålsäkerhetsmyndighete
ns föreskrifter om
solarier och artificiella
solningsanläggningar
(SSMFS 2012:5)
Tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier samt 8 kap 2 § 3 p.
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten
strålskyddsförordning
har tillträde till.
(2018:506)

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 2

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4

Avgiftsnivå 4
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Taxebilaga 2 & 3
Filtrering:
Du kan ändra filtreringen för att ändra vad som visas. I exemplet till höger
så selekterar vi enbart de rader som har timavgift och därmed ska vara i
bilaga 3
För att återställa filtrertingen, tryck "Rensa filter i…". De kolumner som har
en filtrering har en liten tratt bredvid nerpilen
1. Se till att aktivera redigering samt godkänna användningen av makron (se bilder ovan)
Om makron fortfarande inte är aktiverade kan du behöva ändra makroinställningarna.
Enklast är att klicka på följande länk och följa instruktioner för din Office version:
Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer
2. Ställ in timavgiften
3. Gå in på flik Data
4. Gå igenom kolumn C och ange om tillsynsbehovet är Högt, Normalt, Lågt eller Sporadiskt
Om verksamhetskoden inte finns i er kommun, väljer ni alternativet "Ej aktuell".
Då kommer verksamhetskoden ej med i bilagan.
Om tillsynsbehovet sätts till "Sporadiskt", så sker debitering enligt bilaga 1.
5. Om du vill att några rader med Prövningsnivå U eller UH ska vara med i Bilaga 2, ändra kolumn D till "Fast avgift"
OBS. Om dessa ändras måste en verksamhetskod fyllas i i kolumn A.
Denna ska anges i form av tillägg ..01, ..02, ..03 till huvudkoden i fråga. Är raden gul beror det på att detta inte är gjort!
9. Tryck "Uppdatera Taxebilagor
Nya bilagor skapas i separata flikar.
Timavgift:
920 kr
OBS, rör ej!! Om man uppdaterar här så kommer det saknas layout/detaljer i flikarna Taxebilaga 2 och Taxebilaga 3
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Verksamhetskod

Prövn.nivå

Tillsynsbehov

Avgift

Timmar

Taxebilag
Kodnr
a

Verksamhet
1
1 Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

Ej aktuellt

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

9

Bilaga 2

1.20

C
U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

1.30

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

Bilaga 2

1 Djurhållning

1 Djurhållning
1 Djurhållning
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
1
jordbruksproduktion
1

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

1

5
5.10
5.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

5
5
5
10

10.10

10.11

B

18

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

B

9

6

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift

9

6

Bilaga 2

Bilaga 2

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

18

9

B

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

B

B

10.11

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.11

10.11

10.11

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.11

B

6

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20

B

9

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer
än 200 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer
än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller för mer
än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller för mer
än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet gäller för mer
än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte omfattas
av någon av 1-5.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20

B

18

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

11 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20

B

18

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

12 Berg, naturgrus och andra jordarter

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

13 Berg, naturgrus och andra jordarter

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.20

B

9

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

10.20

B

9

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

14 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20

B

6

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

15 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.20

B

6

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

16 Berg, naturgrus och andra jordarter

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst
5 000 ton.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.30

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

10.40

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50

10.60

11.10

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10 Berg, naturgrus och andra jordarter

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

11 Råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11 Råpetroleum, naturgas och kol

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

11.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

11 Råpetroleum, naturgas och kol

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för utvinning i vattenområde.

11.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

11 Råpetroleum, naturgas och kol

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för utvinning på land.

11.30

13.10

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

11 Råpetroleum, naturgas och kol

Bilaga 3

11 Råpetroleum, naturgas och kol

Bilaga 2

13 Malm och mineral

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.10

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.10

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.10

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.10

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.20-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.20-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol
inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol
inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uraneller toriummalm.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar, om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-4.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

13.40

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm.

13.40

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.40

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.40

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.50

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.50

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13.60

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

13 Malm och mineral

13 Annan utvinningsindustri

13.70

C

Högt (18 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

U

Ej aktuellt

Timavgift

Ej aktuellt

Bilaga 3

13 Annan utvinningsindustri

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Slakterier

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Slakterier

Ej aktuellt

Fast avgift

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
bearbetning av animaliska biprodukter. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

3

Bilaga 3

15 Slakterier
15 Livsmedel av animaliska råvaror

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Livsmedel av animaliska råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
rökning. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15 Livsmedel av animaliska råvaror

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

B

C

Ej aktuellt

Lågt (6 tim/år)
Lågt (3 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift
Timavgift

Ej aktuellt

6
3

Bilaga 2

Bilaga 2
Bilaga 3

15 Slakterier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Timavgift

Årlig tillsynsavgift

U

Bilaga 2

15 Slakterier

Lågt (3 tim/år)

Ej aktuellt

15.40-i, 15.45

18

Bilaga 2

C
U

B

15.50

Fast avgift

Ej aktuellt

15.30

15.40-i, 15.45

15.80

Högt (18 tim/år)

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

B

B

B

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion baserad på
slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.10-i

15.10-i

15.20

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uraneller toriummalm.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1-3.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uraneller toriummalm.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1.

13 Annan utvinningsindustri
15
15 Slakterier

15 Livsmedel av animaliska råvaror
15 Livsmedel av animaliska råvaror
15 Rökeri

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

15 Rökeri

U

Normalt (6 tim/år)

Timavgift

6

Bilaga 3

15 Rökeri
15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

16 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

17 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling med en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95

B

Ej aktuellt

Bilaga 3

15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror
15 Kvarnprodukter

Bilaga 2

15 Kvarnprodukter

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

15 Kvarnprodukter
15 Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Livsmedel av kombinerade råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15 Livsmedel av kombinerade råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

C
U

Normalt (6 tim/år)

Timavgift

6

Bilaga 3

15 Livsmedel av kombinerade råvaror
15 Mjölkprodukter

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Mjölkprodukter

C
U

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

15.151

15.170-i

15.180

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

3
6

Ej aktuellt

Bilaga 2

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
rostning av kaffe. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Timavgift
Årlig tillsynsavgift

Normalt (9 tim/år)

9

Bilaga 2

Lågt (3 tim/år)
Lågt (6 tim/år)

B

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

C
U
C

15.131-i, 15.141

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

15.101

15.125

Bilaga 2

15 Livsmedel av kombinerade råvaror

15 Mjölkprodukter

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

15 Mjölkprodukter
15 Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190 B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190 B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan verksamhet som
inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200
15.210
15.220

C
B
C

Normalt (9 tim/år)
Ej aktuellt
Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift

9
Ej aktuellt
9

Bilaga 2
Bilaga 2
Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning
15 Annan livsmedelstillverkning
15 Annan livsmedelstillverkning

15.230

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

15.240

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

15.250

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av malt.

15.250

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 20
000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.250

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 10
000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260
15.270

C
B

Lågt (6 tim/år)
Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift

6
Ej aktuellt

Bilaga 2
Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning
15 Annan livsmedelstillverkning

15.270

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

15.280

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

15 Annan livsmedelstillverkning

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för tillverkning
av jäst.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för tillverkning
av startkulturer av mikroorganismer.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

15.310

C
U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

15 Annan livsmedelstillverkning
15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.330-i, 15.350-i
och 15.370-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för
bearbetning av animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10
000 ton råvara per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-i
och 15.370-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340

C

Högt (18 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.360

C
U

Normalt (9 tim/år)
Lågt (3 tim/år)

Årlig tillsynsavgift
Timavgift

9
3

Bilaga 2
Bilaga 3

15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror
15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror
17

17.10-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

17

17.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

17

17.20
17.30

18.10-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

17

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

17

U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

17
18

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

18

18.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

18

18.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

18

18.20

B

Ej aktuellt

12

Bilaga 3

18
20

Ej aktuellt

Bilaga 2

20

Årlig tillsynsavgift

18

Bilaga 2

18

Timavgift

Årlig tillsynsavgift

Högt (18 tim/år)

18

Bilaga 2

Högt (12 tim/år)

Ej aktuellt

C

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

C
U

B

20.10

Högt (18 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

18.30

20.05-i

Bilaga 2

18

20

20.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

20

20.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

20

20.30

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

20

20.40

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

20

20.50-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

20

20.50-i

20.60

B

C

Ej aktuellt

Högt (18 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

18

Bilaga 2

Bilaga 2

20

20

20.70

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

20

20.80

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

20

20.90

C

Lågt (6 tim/år)
Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift
Årlig tillsynsavgift

6
6

Bilaga 2
Bilaga 2

20
20

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för hantering
av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
annan beredning av hudar och skinn än garvning.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som omfattar
mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som omfattar
mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

20.91

C
U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

20
21

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för en
produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår om
verksamheten har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av högst
300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av sulfateller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning av halvkemisk massa. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än de
som avses i 1-4 med en produktion av mer än 200 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av någon av 1-5. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 10
000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

21

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40

B
U

Ej aktuellt
Lågt (3 tim/år)

Årlig tillsynsavgift
Timavgift

Ej aktuellt
3

Bilaga 2
Bilaga 3

21
21
22

22.10

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

22

22.20

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

22

22.30

B

30

Årlig tillsynsavgift

30

Bilaga 2

22

Timavgift

6

Bilaga 3
Bilaga 2

23

VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 200 megawatt.

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

9

Ej aktuellt

Bilaga 2

Bilaga 2

22

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

Normalt (6 tim/år)

Ej aktuellt

A

Årlig tillsynsavgift

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

C
U

A

23.05

Normalt (9 tim/år)

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.

22.40

23.05

22

23

23.05

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

23.05

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

23.10-i

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

23.11-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men
högst 100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

23.11-i
23.12-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

23.13

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

23.20

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

23

23.30-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

23.40 och 23.50

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och 24.22-i
24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och 24.22-i

Bilaga 2

23

Bilaga 2

23

Bilaga 2

24
24 Organiska kemikalier

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Organiska kemikalier

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

90

Bilaga 2

24 Organiska kemikalier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

24.23-i

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

A

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

184

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

24.24-i

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och 24.32-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och 24.32-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

24.33-i och 24.34-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

24.33-i och 24.34-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Oorganiska kemikalier

Bilaga 2

24 Gödselmedel

Bilaga 2

24 Gödselmedel

Bilaga 2

24 Gödselmedel

Bilaga 2

24 Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Växtskyddsmedel och biocider

24.37

B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2
Bilaga 2

24 Läkemedel

24.38-i och 24.39-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Läkemedel

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

24.40

C

Högt (18 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

18

24.41

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

Bilaga 2

24 Växtskyddsmedel och biocider

24 Läkemedel

24 Läkemedel

Bilaga 2

24 Läkemedel

Bilaga 2

24 Sprängämnen

24.42-i och 24.43-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24.42-i och 24.43-i

A/B

Ej aktuellt

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

Bilaga 2

24 Sprängämnen

24 Sprängämnen

24 Annan kemisk tillverkning
24.44

C

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

6

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24.45

B

30

Årlig tillsynsavgift

30

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24.45

B

64

Årlig tillsynsavgift

64

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24.45

24.45

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

A/B

24.23-i

24.38-i och 24.39-i

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om högst 10 megawatt.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till vätskeformigt bränsle. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

A

A

B

B

30

30

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift

30

30

Bilaga 2

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24 Annan kemisk tillverkning

24.45

B

13

Årlig tillsynsavgift

13

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24.46

C

Normalt (9 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

9

Bilaga 2

24 Annan kemisk tillverkning

24.47

C
U

Lågt (3 tim/år)

Timavgift

3

Bilaga 3

24 Annan kemisk tillverkning
25

25.10

B

Ej aktuellt

Lågt (6 tim/år)

Årlig tillsynsavgift

Årlig tillsynsavgift

Ej aktuellt

6

Bilaga 2

Bilaga 2

25

24 Annan kemisk tillverkning

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
kloralkali med användning av amalgammetoden. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser
annan tillverkning av gas än den som omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser
tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av sprängämnen.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av pyrotekniska artiklar.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser
tillverkning av ammunition.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR
1. För en verksamhet som är

15 Översyn taxa 2022 - MOBN2021/0789-1 Översyn taxa 2022 : Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhetskod

Prövn.nivå

Timmar

1.20

C

6

1.30

C

9

5.20

C

6

10.11

B

18

10.11

B

18

10.11

B

9

10.11

B

9

10.11

B

6

10.11

B

6

10.20

B

9

10.20

B

18

10.20

B

18

10.20

B

9

10.20

B

9

10.20

B

6

10.20

B

6

10.30

C

6

10.40

C

6

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING
AV FISK
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.50

C

6

10.60

C

6

11.30

C

9

13.70

C

18

15.30

C

18

15.40-i

B

30

15.45

B

30

15.50

C

6

15.80

C

6

15.101

C

9

15.125

C

6

15.151

C

9

15.180

C

9

15.200

C

9

15.220

C

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av
torv.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton
men högst 200 000 ton.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton
men högst 50 000 ton.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap 4§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap 5§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.240
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15.260

C

6

15.280

C

6

15.310

C

6

15.340

C
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15.360

C
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C

9
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C
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C

18

20.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

20.40
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20.60

C
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20.80

C

6

20.90

C

6

20.91
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6
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22.20

C

9

22.30

B
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22.40

C

9

24.40

C
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24.41

C

9

24.44

C

6

24.45

B
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24.45

B
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24.45

B
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24.45

B
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24.45

B
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24.46

C

9

24.47

C

6
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C

9

25.20

B

13

25.20

B
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Läkemedel
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom
extraktion ur biologiskt material.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.30

C

9

25.40

B

30

25.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap 3§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden13 timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap 3§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30
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9

26.40

C

9

26.60

C

18

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips
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28.25

C

6

28.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

28.71

C
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28.80

B
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28.90

C

9

28.95

C

9

31.30

C
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C

9

34.10

C
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34.20

C

6

34.40

C

9

34.50

C

9

34.70

B
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1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
tankvolym på mer än 50 kubikmeter.

34.70

B

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70

B

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.
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9
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6
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B

30
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, om tvättning sker
av mer än 6 bilar per dag under högsäsong (oktober till mars), är
tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Hamnar
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, med över 50
uppställningsplatser utomhus eller där mer än 50 båttvättar sker
per år, är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
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För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000
ton per kalenderår.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

92.20

C

9

92.30

C

9

93.10

C

6

38 § FMH, punkt
H
3
38 § FMH, punkt
H
3

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

3

För skolor är tillsynstiden 3 timmar.

3

För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch

Verksamhet

Prövn.nivå

Avgift

Djurhållning

U

Timavgift

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

U

Timavgift

U

Timavgift

Berg, naturgrus och andra
jordarter

U

Timavgift

Råpetroleum, naturgas och
kol

U

Timavgift

Slakterier

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Annan livsmedelstillverkning

U

Timavgift

Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror

U

Timavgift

U
U
U

Timavgift
Timavgift
Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Motorer, turbiner och
reaktorer

U

Timavgift

Motorfordon

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Annan trafikinfrastruktur

U

Timavgift

Flygplatser

U

Timavgift

LABORATORIER

U

Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

U

Timavgift

U

Timavgift

Biologisk behandling

U

Timavgift

Deponering

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

JORDBRUK

Verksamhetskod

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK

UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

TEXTILVAROR
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
TRÄVAROR
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION
KEMISKA PRODUKTER

Livsmedel av animaliska
råvaror
Rökeri
Livsmedel av vegetabiliska
råvaror
Kvarnprodukter
Livsmedel av kombinerade
råvaror
Mjölkprodukter

Annan kemisk tillverkning

GUMMI- OCH PLASTVAROR
Glas, glasvaror och
keramiska produkter
Cement, betong, kalk, krita
MINERALISKA PRODUKTER
och gips
Andra mineraliska produkter
STÅL OCH METALL
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning
FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL
HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
Förbränning
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA
FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

50.2001

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

RENING AV
AVLOPPSVATTEN
AVFALL

Lagring som en del av att
samla in avfall
Mekanisk bearbetning och
sortering
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hygienisk behandling med
risk för blodsmitta, tatuerare

38 § FMH,
punkt 1

H

Timavgift

Hygienisk behandling med
risk för blodsmitta, fotvård

38 § FMH,
punkt 1

H

Timavgift

Hygienisk behandling med
38 § FMH,
risk för blodsmitta eller annan
punkt 1
smitta, övriga

H

Timavgift

Bassängbad

38 § FMH,
punkt 2

H

Timavgift

Fritidsverksamheter

38 § FMH,
punkt 3

H

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Bostäder m.m.
ETER

45 § FMH,
punkt 1

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Undervisning, vård m.m.
ETER

45 § FMH,
punkt 2

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Samlingslokaler m.m.
ETER

45 § FMH,
punkt 3

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Hotell m.m.
ETER

45 § FMH,
punkt 4

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Idrottsanläggningar, camping, 45 § FMH,
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
bad m.m.
punkt 5
ETER

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Lokaler för hygienisk
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
behandling
ETER

45 § FMH,
punkt 6

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH Lokaler för förvaring av djur
ETER

45 § FMH,
punkt 7

UH

Timavgift
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Sporadiskt tillsynsbehov
Bransch

Prövn.nivå

Verksamhet

Tillsynsbehov

Vindkraft

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Värme- och kylanläggningar

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

VATTENFÖRSÖRJNING

AVFALL

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Förbränning

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

TEXTILTVÄTTERIER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H
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Sammanträdesprotokoll

2021-08-26
77 (83)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 261/2021

Översyn taxa 2022 (Dnr MOBN2021/0789)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa.
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
-

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.

-

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022
Bilaga Inledande bestämmelser
Bilaga Taxebilaga 1
Bilaga Taxebilaga 2 och 3
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.
__________
Expedieras till:

Miljöenheten

Justeras sign
MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa.
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
-

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.

-

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022
Bilaga Inledande bestämmelser
Bilaga Taxebilaga 1
Bilaga Taxebilaga 2 och 3
Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas
att gälla från och med den 1 januari 2022.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.
__________
Expedieras till:

Miljöenheten

Justeras sign
MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Mats Mikulic

1(3)

10/13/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422-3)
Sammanfattning
Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo
AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna
bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter
och/eller ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget
att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa.
Verksamheten i bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter.
Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet.
Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.
Juridisk bedömning
Ernst & Young har på uppdrag av ägarrådet granskat styrdokumenten för Förbo AB, det vill
säga bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv. Granskningen har baserats på
kommunallagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och
aktiebolagslagen.
Slutsatsen i utredningen (bifogas) är att aktuella åtgärder ryms inom bolagets bolagsordning
och aktieägaravtalet, men kräver ändring av bolagets ägardirektiv. Förvaltningen delar denna
bedömning och tillstyrker förslaget.
Den huvudsakligen verksamheten i Förbo AB kommer alltjämt vara att förvalta hyresrätter i
enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell beskaffenhet och ska
beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det
fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.

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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Bakgrund
Ägarrådet i Förbo AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett
behov av att kunna bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter. Bolaget menar även att styrelsen behöver kunna fatta
beslut om att placera exempelvis parkeringsverksamhet (exklusive fastighet) i separat bolag.
Ägarrådet i Förbo AB har inhämtat en utredning från Ernst & Young över om bolagets
styrelse kan fatta sådana beslut utifrån nuvarande styrdokument. I utredningsuppdraget
ingick att vid behov utreda vilka ändringar eller kompletteringar av styrdokumenten som
kan göras för att ge styrelsen den möjligheten.
Ernst & Young har granskat styrdokumenten för Förbo AB, det vill säga bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv. Granskningen har baserats på kommunallagen, lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och aktiebolagslagen.
Slutsatsen i utredningen är att åtgärderna ryms inom bolagets bolagsordning och
aktieägaravtalet, men kräver ändring av Förbo AB:s ägardirektiv. Ernst & Young har lämnat
förslag på kompletteringar av ägardirektivet.
Vidare har ägarrådet i Förbo AB sett behov av att ändra intervallet för rapportering för att
stämma överens med bolagets återrapportering till ägarkommunerna, vilket kräver ändring
av ägardirektivet.
Ägarrådet i Förbo AB har, efter avstämningar med bolagets presidium och ledning, tagit
fram föreliggande förslag till reviderat ägardirektiv.
Verksamhetens bedömning
Ärendet avser tre ändringar av ägardirektivet för Förbo AB, närmare bestämt avseende
möjlighet för bolaget att bygga och avyttra bostadsrätter/ägarlägenheter (p. 4), att bolaget ska
kunna bilda dotterbolag av affärsmässiga- eller verksamhetsmässiga skäl (p. 5) samt ändrat
intervall för återrapportering till ägarkommunerna (p. 7).
Ändringarna framgår av bifogat förslag till reviderat ägardirektiv, se tillägg enligt gul
markering under punkterna 4, 5 och 7.
Förvaltningen bedömer att förslaget är förenligt med verksamheten i Förbo AB och
tillämpliga styrdokument samt gällande författningar.
Den huvudsakligen verksamheten i Förbo AB kommer alltjämt vara att förvalta hyresrätter i
enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderat ägardirektivet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet angår inte direkt något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringarna i ägardirektivet och Förbo AB:s ökade möjligheter att bygga
bostadsrätter/ägarlägenheter kan bidra till mål nr 11 om Hållbara städer och samhällen i
Agenda 2030. Enligt detta mål ska städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. Verksamheten kan också bidra till minskad öjämlikhet
(mål nr 10).
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ändringar av ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun.
Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Verksamhet i Förbo AB ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Enligt förslaget till reviderat ägardirektiv ges Förbo
AB möjlighet att även bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter.
Förslaget bedöms kunna bidra till integration och mångfald bland kommunmedborgarna.
Vidare kan ombildning av hyresrätter till bostadsrätter och ägarlägenheter bidra till att säkra
social hållbarhet med blandande upplåtelseformer även i befintliga bostadsområden.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till reviderat ägardirektiv har inga direkta ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar
likalydande beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Expedieras till:
Förbo AB

För kännedom till:
Härryda kommun
Lerums kommun
Mölndals stad

Erik Lindskog
administrativ chef
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1. Bakgrund och syfte
Förbo AB (”Bolaget”) har uppmärksammat att det kan finnas ett behov av att se över och
eventuellt genomföra förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Frågan har
aktualiserats i samband med att ledningen och styrelsen i Bolaget har identifierat ett behov av att
bygga ett parkeringsgarage för boendeparkeringar vid Säteriet samt överväger att installera
solpaneler på taken på vissa av Bolagets fastigheter (vilket kan medföra att Bolaget i mindre
omfattning kan komma bedriva viss energihandel), installera laddstolpar för hyresgästernas
elfordon samt bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter.
Frågan som uppstått och som diskuterats är om sådana åtgärder kan vidtas inom ramen för
gällande bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal eller om de förutsätter ändringar i dessa
dokument. Bolaget upplever också att det finns ett behov att rent generellt skapa en tydlighet i
vilka beslut som kan fattas av Bolagets styrelse och vilka beslut som är av ” principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt” och därmed alltid måste lyftas till fullmäktige i
respektive ägarkommun. Ledningen och styrelsen skulle gärna se att deras mandat blev tydligare
och mer transparant, så att beslut som kan anses ligga inom- eller har ett naturligt samband med
den ”normala” verksamheten, dvs. styrelsens och verkställande direktörens ansvar, inte behöver
lyftas för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige.

2. Uppdrag
Mot bakgrund härav har vi, EY, fått i uppdrag att, baserat på Bolagets bolagsordning,
aktieägaravtalet mellan Bolagets ägare och ägardirektivet för Bolaget samt kommunallagen,
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och aktiebolagslagen, utreda om Bolagets
styrelse kan besluta om att:
•
•
•
•

bygga parkeringsgarage/bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller
parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten),
förse Bolagets fastigheter med solpaneler som kan komma att medföra viss energihandel
av överskottsenergi,
installera laddstolpar för elfordon, och
bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa (gemensamt de
”Övervägda Åtgärderna”).

Om så inte är fallet, består uppdraget också i att utreda om det är möjligt att genom
ändringar/tillägg till bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektivet, möjliggöra för
styrelsen att besluta om och vidta de Övervägda Åtgärderna.
Uppdraget består också i att lämna förslag på hur man hade kunnat tydliggöra och konkretisera
vilka beslut som typiskt sett kan anses vara av ”principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt” enligt kommunallagen och säkerställa att Bolagets styrelse/ägarkommunerna har en
gemensam uppfattning om vilka beslut som behöver fattas av ägarkommunernas fullmäktige.
Nedan inleder vi under avsnitt 3 med att beskriva tillämplig lagstiftning och relevanta
bestämmelser i bolagsordningen, ägardirektivet samt aktieägaravtalet. Under avsnitt 4 redogör vi
för slutsatserna på de fyra specifika frågeställningar som det redogjorts för ovan. Under avsnitt 5
lämnar vi förslag på hur man skulle kunna tydliggöra och konkretisera vilka beslut som typiskt
sett kan anses vara av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Och avslutningsvis
under avsnitt 6 sammanfattar vi våra slutsatser och förslag på förändringar i ovan nämnda
dokument.

————————————————————————————————
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3. Tillämplig lag samt relevanta bestämmelser i bolagsordningen,
ägardirektivet samt aktieägaravtalet
3.1.

Kommunallagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och
aktiebolagslagen

När en kommun väljer att bedriva verksamhet i aktiebolagsform måste som utgångspunkt två
regelsystem beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen som gäller
för aktiebolaget. Eftersom Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag behöver
även lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beaktas.
Enligt kommunallagen får fullmäktige i kommuner besluta att lämna över skötseln av en
kommunal angelägenhet till en juridisk person, dvs. exempelvis ett aktiebolag. I kommunallagen
görs skillnad på ”helägda” och ”delägda” kommunala aktiebolag. Ett delägt kommunalt aktiebolag
är ett aktiebolag där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Någon minimigräns
för kommunens ägande i aktiebolaget uppställs inte. Aktiebolaget kan vidare vara delägt av andra
kommuner eller privata företag.
Om en kommun lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt
aktiebolag ska enligt 10 kap 3 § kommunallagen fullmäktige bland annat
-

fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som
utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, och
se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas.

Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt aktiebolag
ska enligt 10 kap 4 § kommunallagen fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som
uppställs för helägda kommunala aktiebolag i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Syftet med bestämmelserna i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen är att säkra fullmäktiges kontroll
över de kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i bolagsordningen med
viss tydlighet beskrivna kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de
uppdrag som kommunen har lämnat dem. Väsentligt att notera är att det kommunala ändamålet
med verksamheten måste stå i överensstämmelse med den kommunala kompetensen enligt
kommunallagen eller enligt specialförfattning. Bolagisering av kommunal verksamhet innebär inte
att den kommunala kompetensen kan utökas.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över de kommunala bolagens
verksamhet, precis som den har uppsikt över all annan kommunal verksamhet. En del i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen genom årliga beslut ska bedöma om
verksamheten i bolaget varit förenlig med det kommunala ändamål fullmäktige fastställt och har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten.
Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses enligt lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte
•
•
•

i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts
med hyresrätt,
främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och
erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
————————————————————————————————
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Enligt kommunallagen får kommuner bedriva näringsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte
(självkostnadsprincipen) och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster
åt kommuninvånarna. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag undantas
dock kommunala bostadsaktiebolag från självkostnadsprincipen. Enligt lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag ska allmännyttiga bostadsaktiebolag bedriva verksamheten enligt
affärsmässiga principer vilket utgör ett undantag från ”självkostnadsprincipen” och från det
generella förbudet för kommuner att driva näringsverksamhet i vinstsyfte. Att verksamheten ska
bedrivas enligt ”affärsmässiga principer” innebär att bolagen alltid ska utgå från vad som är
långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i
att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler
och normer som gäller för denna sektor.
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda
fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan
ägaren och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. Kommunerna ska därför
ställa motsvarande marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsföretag som andra
likartade aktörer, det vill säga aktörer som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande.
Eftersom Bolaget är ett aktiebolag är också aktiebolagslagens regler avseende styrelsens
behörighet och befogenhet (dvs. vad styrelsen enligt aktiebolagslagen ”kan” och ”får” göra)
tillämpliga och måste beaktas. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Begreppet ”förvaltningen av bolagets
angelägenheter” är mycket vittgående. Förvaltningen omfattar i princip alla de uppgifter i bolaget
där stämman inte är exklusiv beslutsfattare. Här ingår därför såväl långsiktiga beslut om bolagets
framtida policy och inriktning, åtgärder för organisation och planering, åtgärder för löpande drift
och förvaltning som nödvändig bokföring, redovisning och medelsförvaltning. Det kan noteras att
det av författningskommentaren till kommunallagen framgår att bestämmelserna i 10 kap 3 och
4 §§ i kommunallagen inte utgör något ingrepp i aktiebolagsrätten och får inte uppfattas så att
fullmäktige skulle ha någon formell vetorätt i företaget.
Det kan mot bakgrund av ovanstående konstateras att de Övervägda Åtgärderna avser frågor
hänförliga till förvaltningen av Bolagets angelägenheter och att det därmed är frågor som enligt
aktiebolagslen omfattas av styrelsens behörighet och som styrelsen därmed rent principiellt
”kan” besluta om ut ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Vi kommer nedan att utreda om de
Övervägda Åtgärderna är också är frågor som styrelsen enligt bolagsordningen, ägardirektivet
och aktieägaravtalet ”får” besluta om.
3.2.

Bolagsordningen

Styrelsen i Bolaget kan inte fatta beslut i strid med bolagsordningen. Följaktligen behöver som
konstaterats utredas om Övervägda Åtgärder är tillåtna enligt relevanta bestämmelser i Bolagets
bolagsordning. De bestämmelser i bolagsordningen som är relevanta vid bedömningen av om de
Övervägda Åtgärderna är tillåtna är följande:
§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuner eller i
anslutning till nämnda kommuners verksamheter förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med
bostäder, verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anläggningar.
§4
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 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.
Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och för ägarkommunerna användas till
främjande av kommunala angelägenheter i respektive kommun.

————————————————————————————————
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§ 13
Ägarkommunernas fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

3.2.1.

Verksamhetsföremålet

Verksamhetsföremålet i § 3 i Bolagets bolagsordning sätter ramarna för styrelsens befogenhet
(dvs. vad styrelsen får göra). Av förarbetena till aktiebolagslagen framgår att bestämmelsen
avseende bolags verksamhet i bolagsordningen ska utformas så att bolagets aktieägare,
borgenärer och andra intressenter inte ska behöva hysa någon tvekan om vad bolaget får ägna
sig åt. Vidare framgår att det av den anledningen är angeläget att beskrivningen är tydlig men
avgränsningen ska inte behöva vara så snäv att den ligger i vägen för smärre omläggningar av
bolagets rörelse.
Av förarbetena framgår att styrelsen borde vara oförhindrad, även om det inte uttryckligen
anges i bolagsordningen, att vidta alla åtgärder som - även om de inte uttryckligen framgår av
den i bolagsordningen angivna verksamheten - till art, innebörd och syfte framstår såsom ett
ändamålsenligt understödjande av denna verksamhet. Ett bolag som till föremål för sin
verksamhet t.ex. har att driva visst slag av industri, kan oavsett om bolagsordningen innehåller
uttrycket ”eller annan därmed förenlig verksamhet” förvärva en fastighet avsedd för industrin,
råvarutillgångar för verksamheten som exempelvis skog, transportmedel såsom bilar, fartyg m.m.
Köp av fastigheter på spekulation eller fartyg i så stor omfattning att de huvudsakligen kommer
att användas för transporter för annans räkning skulle dock inte vara förenligt med
verksamhetsföremålet.
I förarbetena konstateras också att det vid bildandet av ett aktiebolag för drivande av verksamhet
av viss art kan vara svårt att förutse den kommande utvecklingen och de krav denna kan ställa på
omläggning av verksamheten. Om bolagsordningen t.ex. anger att föremålet för verksamheten
ska vara att driva ångbåtstrafik och den tekniska utvecklingen medför att det blir lämpligt att i
större eller mindre utsträckning använda motordrivna fartyg synes detta kunna ske utan en
bolagsordningsändring. Däremot skulle en bolagsordningsändring vara nödvändig om
förhållandena medförde övergång till helt annat typ av transportmedel.
3.2.2.

Kommunala ändamålet med verksamheten

Som redogjorts för ovan, ska fullmäktige innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas
över till ett delägt kommunalt aktiebolag, i den mån det är rimligt med hänsyn till
andelsförehållandena, fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten samt se till att det
fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för
verksamheten anges i bolagsordningen. Syftet därmed är att säkra fullmäktiges kontroll över de
kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i bolagsordningen beskrivna
kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de uppdrag som kommunen har
lämnat dem. Bolagets kommunala ändamål framgår av § 4 i Bolagets bolagsordning.
3.2.3.

Fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Som redogjorts för ovan, ska fullmäktige innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas
över till ett delägt kommunalt aktiebolag, i den mån det är rimligt med hänsyn till
andelsförhållandena, också se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
innan de fattas. Syftet därmed är att säkra fullmäktiges och nämndernas kontroll över de
kommunalt ägda bolagen. En sådan bestämmelse har förts in som § 13 i Bolagets bolagsordning.
Enligt förarbetena till kommunallagen så avses med ”beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt” exempelvis ändringar i bolagsordningen, förändringar av
kapital- eller andelsförhållanden, företagsfusion, förvärv eller bildande av dotterföretag, eller
————————————————————————————————
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förvärv och försäljning av fast egendom över en viss beloppsgräns. Vidare framgår att om det i
något fall skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt bör frågan föras upp till fullmäktige för ställningstagande. Frågor som rör den löpande driften
bör inte omfattas av bestämmelsen.
Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och Regioner har gemensamt tagit fram en
handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se
över ägardirektiv med titeln ”Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - En
handledning från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och Regioner” (nedan ” Sveriges
Allmännytta och SKRs handledning”). I handledningen ges exempel på vilka beslut som typiskt
sett är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunala bostadsaktiebolag.
Enligt denna kan det exempelvis handla om bildande av dotterbolag, köp av företag och större
fastighetsaffärer.
3.3.

Ägardirektiv

För att undvika att ett kommunalt bolag allt för ofta ska behöva lyfta frågor med fullmäktige kan
fullmäktige i ett ägardirektiv tilldela bolaget uppdrag. Dessa uppdrag behöver då inte lyftas till
fullmäktige ytterligare, även om de skulle vara av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. De bestämmelser i ägardirektivet som är relevanta vid bedömningen av om de Övervägda
Åtgärderna är tillåtna är följande:
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 for bostadsmarknaden i ägarkommunerna.
5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktige i Ägarkommunerna ska erhålla tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt beträffande Bolagets verksamhet. Vilka typer av beslut som avses exemplifieras i
aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna.

Som framgår hänvisas det i andra meningen i punkten 5 i ägardirektivet till aktieägaravtalet för
vägledning avseende vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av annars
större vikt beträffande Bolagets verksamhet.
3.4.

Aktieägaravtalet

Eftersom Bolaget ägs av fyra kommuner har delägarkommunerna ingått ett aktieägaravtal i syfte
att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets verksamhet samt delägarkommunernas
mellanhavanden. De bestämmelser i aktieägaravtalet som är relevanta vid bedömningen av om de
Övervägda Åtgärderna är tillåtna är följande:
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9 Särskild majoritet vid vissa beslut
9.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor på bolagsstämma, och i förekommande fall i styrelsen, erfordras två
tredjedels majoritet.
•
Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.
•
Förvärv av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag samt finansiering av sådana
förvärv.
•
Försäljning av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag.
9.2 Om erforderlig majoritet inte kan uppnås enligt ovan ska frågan avföras från dagordningen utan att något
beslut tas i frågan.
9.3 Styrelsen ska tillse att kommunfullmäktige i Kommunerna får möjlighet att ta ställning innan Bolaget fattar
beslut i en fråga som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, såsom
•
ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till ny-teckning eller vinstandelsbevis,
•
fusion,
•
förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag, dock med undantag för förvärv eller försäljning av
aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är att
jämställa med förvärv eller försäljning av fastighet,
•
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Som framgick under avsnitt 3.3 ovan avseende ”Ägardirektiv” innehåller punkten 9.3 i
aktieägaravtalet exempel på vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av
annars större vikt beträffande Bolagets verksamhet.

4. Kan Bolagets styrelse besluta om de Övervägda Åtgärderna?
4.1.

Bygga parkeringsgarage/Bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller
parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten)

Bygga parkeringsgarage
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) är det fastighetsägaren som har ansvaret för att
tillgodose det behov av parkering som användningen av en fastighet ger upphov till. Följaktligen
har Bolaget enligt lag skyldighet att tillgodose det parkeringsbehov som Bolagets fastigheter ger
upphov till. Hur detta behov ska tillgodoses, dvs. genom att bygga en parkeringsplats eller ett
parkeringsgarage, är det upp till styrelsen i Bolaget att besluta om utifrån affärsmässiga
överväganden. Så förutsatt att det huvudsakliga syftet med byggnationen av parkeringsgaraget
är att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till Bolagets fastigheter borde det vara förenligt
med Bolagets verksamhetsföremål att bygga sådant garage. Dessutom anges det uttryckligen i
verksamhetsföremålet att verksamheten också omfattar till fastigheterna ”hörande kollektiva
anläggningar” vilket rimligtvis borde innefatta parkeringsanläggningar.
Beslut om byggnationen av parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till
Bolagets fastigheter borde som utgångspunkt inte vara av principiell beskaffenhet eller av större
vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel som det redogörs för i punkten 9.3 i
aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den löpande driften av Bolagets verksamhet.
Mot bakgrund av att Bolaget i egenskap av fastighetsägare enligt lag har ansvaret för att
tillgodose det behov av parkering som användningen av en fastighet ger upphov till borde ett
beslut om att bygga parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till Bolagets
fastigheter även ligga inom ramen för verksamhetens ändamål samt vara förenligt med
ägardirektivet och aktieägaravtalet.
Om däremot det huvudsakliga syftet med byggnationen av parkeringsgaraget skulle vara att
erbjuda parkeringsplatser till allmänheten skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med
verksamhetsföremålet eller ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet.

————————————————————————————————

70

16 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - KS2021/1422-3 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB : Utredning Ernst & Young ang Förbo

Bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller bolagisera parkeringsverksamheten
(exklusive fastigheten)
Som nämnts ovan framgår av förarbetena till aktiebolagslagen att bestämmelsen avseende
bolags verksamhet i bolagsordningen ska utformas så att bolagets aktieägare, borgenärer och
andra intressenter inte ska behöva hysa någon tvekan om vad bolaget får ägna sig åt. Mot
bakgrund av att det av affärsmässiga skäl är väldigt vanligt att fastigheter placeras i separata
bolag (dvs. bolagiseras) borde Bolagets aktieägare, borgenärer och andra intressenter inte
förvånas över att ett fastighetsbolag väljer att bolagisera en eller flera fastigheter. Begreppet
”förvalta fastigheter” borde därmed anses innefatta möjligheten att bolagisera fastigheter om
styrelsen bedömer att det är det för Bolaget mest fördelaktiga sättet att förvärva eller förvalta
fastigheten på.
Förvaltnings- och holdingbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier i
dotterbolag har vanligtvis ett verksamhetsföremål som anger att bolaget ska bedriva sin
verksamhet ”indirekt” eller ”genom dotterbolag”. Eftersom Bolagets verksamhet i huvudsak
bedrivs av Bolaget ser vi inget behov av att utvidga Bolagets verksamhetsföremål på
motsvarande sätt. Det kan också konstateras att det finns flera andra allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag som bedriver viss verksamhet genom dotterbolag utan att sådant tillägg till
verksamhetsföremålet. Ett exempel är Aktiebolaget Stockholmshem som har två dotterbolag och
EKSTA Bostadsaktiebolag som har ett dotterbolag.
Vår bedömning är mot bakgrund härav att både beslut att bolagisera parkeringsgaraget (inklusive
fastigheten) eller bolagisera parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten) ryms inom ramen
för Bolagets verksamhetsföremål.
Enligt både förarbetena till kommunallagen och Sveriges Allmännytta SKRs handledning anges att
”förvärv eller bildande av dotterföretag” kan utgöra exempel på en fråga som skulle kunna vara
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Som nämnts ovan kan dock fullmäktige, för att
undvika att frågor allt för ofta ska behöva lyftas till fullmäktige, genom ägardirektiv tilldela
kommunala bolag uppdrag. Dessa uppdrag behöver då inte lyftas till fullmäktige ytterligare även
om de skulle vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vad avser tolkningen av
vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt hänvisar
ägarkommunerna i ägardirektivet till aktieägaravtalet. I punkten 9.3 i aktieägaravtalet anges
dock att ”förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som faller
inom Bolagets löpande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller försäljning av fastighet”
inte ska anses vara en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Det framgår därmed
uttryckligen av aktieägaravtalet att ägarkommunerna utgår från att fastigheter kan komma att
ägas genom bolag. Förutsatt att det inte finns skäl att argumentera för att bolagiseringen av
parkeringsgaraget inte faller inom Bolagets löpande verksamhet borde därmed ett beslut om att
bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) inte behöva lyftas till fullmäktige i
ägarkommunerna. Även om ”bilda bolag” inte uttryckligen undantas borde även det omfattas av
undantaget. Det borde exempelvis inte göra någon skillnad om Bolaget bildar dotterbolaget själv
eller om Bolaget förvärvar ett lagerbolag. Det borde inte heller strida mot ändamålet i
bolagsordningen eller ägardirektivet att styrelsen av affärsmässiga skäl väljer att bolagisera en
eller flera fastigheter.
Eftersom punkten 9.3 endast undantar ”fastighetsförvaltande bolag” omfattas ett bolag som
bedriver parkeringsverksamhet (exklusive fastigheten och förvaltningen därav) inte av
undantaget. Ett beslut om att bedriva parkeringsverksamhet genom dotterbolag borde därmed
vara ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som behöver lyftas med
ägarkommunerna. Förutsatt att ägarkommunerna bereds möjlighet att ta ställning till beslutet att
bolagisera parkeringsverksamheten borde det dock inte strida mot ändamålet i bolagsordningen
eller ägardirektivet att styrelsen av affärsmässiga skäl väljer att bolagisera
parkeringsverksamheten.
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4.2.

Förse Bolagets fastigheter med solpaneler som kan komma att medföra viss
energihandel av överskottsenergi

För det fall det huvudsakliga syftet med att förse Bolagets fastigheter med solpaneler är att säkra
fastigheternas energiförsörjning borde det vara förenligt med Bolagets verksamhetsföremål att
installera sådana. Att det kan komma att medföra viss energihandel av överskottsenergi påverkar
inte denna bedömning. Fastigheterna behöver energi och det står styrelsen fritt att på
affärsmässiga grunder besluta om hur energiförsörjningen till Bolagets fastigheter ska
tillgodoses.
Beslut om att förse Bolagets fastigheter med solpaneler borde som utgångspunkt inte heller vara
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel
som det redogörs för i punkten 9.3 i aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den
löpande driften av Bolagets verksamhet.
Av både Bolagets ändamål och ägardirektiv anges att verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer och förenat med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Följaktligen
borde det även vara förenligt med Bolagets ändamål och ägardirektiv att besluta om att förse
Bolagets fastigheter med solpaneler. Ett sådant beslut borde inte heller strida mot villkoren i
aktieägaravtalet.
Om däremot syftet med installationen av solpaneler skulle vara att producera energi för att
bedriva energihandel skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med bolagsordningen,
ägardirektivet eller aktieägaravtalet.
4.3.

Installera laddstolpar för elfordon

Allt fler, såväl privatpersoner som företag, väljer att köra elfordon och har därmed behov av att
kunna ladda fordonen i samband med att de står parkerade. Om installationen av laddstolpar sker
vid parkeringsplatser som Bolaget tillhandahåller till Bolagets hyresgäster borde det vara
förenligt med Bolagets verksamhetsföremål att installera sådana laddstolpar.
Ett beslut om att installera laddstolpar borde som utgångspunkt inte heller vara av principiell
beskaffenhet eller av större vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel som det
redogörs för i punkten 9.3 i aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den löpande
driften av Bolagets verksamhet.
Genom installation av laddstolpar vid de parkeringsplatser som Bolaget tillhandahåller till
Bolagets hyresgäster möjliggör Bolaget för hyresgästerna att köra elbil vilket anses vara mer
miljövänligt än bilar som drivs på fossilt bränsle. I både Bolagets ändamål och ägardirektiv anges
att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och förenat med miljömässigt och
socialt ansvarstagande. Följaktligen borde det även vara förenligt med Bolagets ändamål och
ägardirektiv att besluta om att installera laddstolpar vid Bolagets parkeringsplatser. Ett sådant
beslut borde inte heller strida mot villkoren i aktieägaravtalet.
Om däremot syftet med installationen av laddstolpar skulle vara att erbjuda laddningsmöjligheter
till allmänheten skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med bolagsordningen,
ägardirektivet eller aktieägaravtalet.
4.4.

Bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter

Enligt verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning har Bolaget till föremål för sin verksamhet
att ”förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med bostäder”. Enligt
verksamhetsföremålet skulle det därmed vara tillåtet att bygga bostadsrätter och/eller
ägarlägenheter och sedan avyttra dessa.
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Som redogjorts för ovan, avses med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ett aktiebolag
som i allmännyttigt syfte i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner
som är ägare till bolaget, och erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och
inflytande i bolaget. Att det anges att verksamheten ”huvudsakligen” ska bestå i att förvalta
fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt öppnar för att viss del (dock ej en
majoritet) av Bolagets verksamhet kan bestå i annan verksamhet. Också i ändamålet i Bolagets
bolagsordning och i ägardirektivet anges att Bolagets verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt
syfte men ändamålet ger genom att det hänvisar till ”hyresgästerna” snarare utryck för att
utgångspunkten är att Bolagets verksamhet ska vara inriktad på hyresfastigheter än stöd för att
byggnation av bostadsrätter och/eller ägarlägenheter skulle omfattas av Bolagets uppdrag.
Om styrelsen önskar bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter bör frågan därmed först lyftas
med fullmäktige i ägarkommunerna. För det fall fullmäktige i ägarkommunerna bedömer att det
är förenligt med kommunallagen och att Bolagets uppdrag ska innefatta att bygga bostadsrätter
och/eller ägarlägenheter bör detta tydliggöras i ägardirektivet. Exempel på hur sådan
komplettering till ägardirektivet skulle kunna utformas framgår under avsnitt 6.
I dialogen med ledningen i samband med utredningen har också fråga uppkommit i vilken mån
styrelsen kan besluta om att avyttra fastigheter till av hyresgästerna på eget initiativ bildade
bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att ombilda sina
lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt.
I både verksamhetsföremålet i bolagsordningen och i ägardirektivet anges att Bolagets
verksamhet innefattar att ”avyttra fastigheter” och det finns inga specifika begränsningar i
ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet om vem Bolaget får avyttra
till. Förutsatt att beslutet att avyttra en fastighet fattas baserat på affärsmässiga principer borde
utgångspunkten därmed vara att beslut om att avyttra fastigheter kan fattas av styrelsen. Vad
avser frågan om styrelsen kan besluta om att ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att
ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan konstateras att det varken finns något
uttryckligt hinder eller stöd för sådant initiativ i ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller
aktieägaravtalet.
Bedömningen av om ett beslut om avyttring av fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller
att ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till
bostadsrätt är av principiell beskaffenhet måste göras i varje enskild situation baserat på aktuella
omständigheter. Vid en sådan bedömning bör vägas in att frågan om ombildning av allmännyttiga
hyresrätter till bostadsrätter är omdebatterad. Utan något uttryckligt stöd i ändamålet i
bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet att Bolaget kan medverka till ombildning av
hyresrätter till bostadsrätter skulle det mot bakgrund därav kunna vara en fråga som fullmäktige
av principiella skäl kan ha intresse av att få ta ställning till. Om styrelsen önskar avyttra
fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet
att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan det därmed vara lämpligt att
beskrivningen av Bolagets uppdrag i ägardirektivet kompletteras så att det framgår att
ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan omfattas av Bolagets uppdrag. Exempel på hur
sådan komplettering av ägardirektivet skulle kunna utformas framgår under avsnitt 6.

5. Förslag på hur man skulle kunna tydliggöra och konkretisera
vilka beslut som typiskt sett kan anses vara av ”principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt”
Vi har ovan under avsnitt 2.3.2 redogjort för vad som enligt förarbetena till kommunallagen samt
Allmännyttan och SKRs handledning kan utgöra exempel på beslut av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Vidare har vi konstaterat att man i ägardirektivet kan specificera vilka
frågor som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och på så vis kan
undvika att allt för ofta behöva lyfta frågor med fullmäktige. I Bolagets ägardirektiv hänvisas till
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aktieägaravtalet för vägledning avseende vilka beslut som ska anses vara av principiell
beskaffenhet eller av annars större vikt. Som framgår är de exempel som anges i punkten 9.3 i
aktieägaravtalet med två avsteg i princip identiska med de exempel som anges i förarbetena till
kommunallagen och Allmännyttan och SKRs handledning. Ett avsteg består i att det uttryckligen
anges att frågor avseende förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande
bolag som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller
försäljning av fastighet inte ska behövas lyftas till fullmäktige i ägarkommunerna. Det andra
avsteget består i att det inte anges att förvärv och försäljning av fast egendom över en viss
beloppsgräns ska undantas. Följaktligen kan konstateras att styrelsen redan har getts större
utrymme att fatta beslut utan att behöva ge fullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att först ta
ställning till frågan än vad som är utgångspunkten i förarbetena till kommunallagen och
Allmännyttan och SKRs handledning.
Vid genomgång av ägardirektiven i andra allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har vi
konstaterat att merparten av dessa exemplifierar frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt på i huvudsak samma sätt som i förarbetena för kommunallagen och Allmännyttan
och SKRs handledning.
Som konstaterats har Bolaget relativt stor frihet att fatta beslut inom ramen för det som framgår
av Bolagets verksamhetsföremål och ändamål med verksamheten. Utöver de preciserade
frågorna i de tre första punkterna i punkten 9.3 i aktieägaravtalet ska enligt fjärde punkten även
”övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” lyftas till respektive
fullmäktige. Frågan är därmed om, och i så fall hur, man hade kunnat tydliggöra och konkretisera
vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som redogjorts för
ovan, finns det här inte så mycket vägledning att få. Mot bakgrund av syftet med bestämmelserna
i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen1 kan dock antas att ”övriga frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt” avser frågor av sådan art att det kan förväntas att ägarkommunerna
ska ges möjlighet att behandla frågan innan beslut. Det skulle exempelvis kunna avse beslut om
att:
• genomföra större exploateringar som väsentligt skulle kunna påverka Bolagets ekonomi,
likviditet eller ställning i övrigt,
• försälja ett större antal fastigheter eller ett helt område, eller
• vidta åtgärder som innebär/medför en större förändring av Bolagets verksamhet.
Ett sätt att tydliggöra och konkretisera är att kombinera exempel såsom exemplen ovan med
beloppsgränser. Även om det kan skapa en tydlighet gentemot styrelse och ledning om vilka
frågor som måste lyftas till fullmäktige finns det också en risk att den typen av beloppsgränser
riskerar att medföra att fler frågor måste lyftas med fullmäktige än när man lämnar till styrelsen
att göra en bedömning utifrån en den enskilda situationen. Ofta är det inte så enkelt att det
endast är beloppet utan många omständigheter som behöver vägas in.
Ledningen och styrelsen i Bolaget kan också vid bedömningen av om en fråga är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt söka vägledning genom att samråda med ägarrådet. Som
framgår av aktieägaravtalet ska ägarkommunerna utse ett ägarråd bestående av företrädare för
alla fyra kommuner. Även om ägarrådet saknar beslutanderätt kan det vid osäkerhet om en fråga
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt vara lämpligt att först lyfta frågan med
ägarådet och sedan baserat på vad som framkommer i den dialogen besluta om frågan är av
sådan karaktär att den bör lyftas med fullmäktige i ägarkommunerna. Om det även efter dialog
med ägarrådet skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt bör dock frågan alltid föras upp till fullmäktige för ställningstagande.

1

Dvs. säkra fullmäktiges kontroll över de kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i
bolagsordningen med viss tydlighet beskrivna kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de uppdrag
som kommunen har lämnat dem.

————————————————————————————————

110

16 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - KS2021/1422-3 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB : Utredning Ernst & Young ang Förbo

6. Sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis kan konstateras att vår bedömning är att styrelsen som utgångspunkt kan
fatta beslut om att bygga parkeringsgarage/bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten)
för att tillgodose parkeringsbehovet för Bolagets hyresgäster, förse Bolagets fastigheter med
solpaneler för att tillgodose fastigheternas energibehov (oaktat att det kommer medföra viss
energihandel av överskottsenergi) samt installera laddstolpar för elfordon vid parkeringar som
tillhandahålls till Bolagets hyresgäster utan att dessförinnan låta fullmäktige i ägarkommunerna
ta ställning. Vi har då förutsatt att de kostnader som är hänförliga till dessa åtgärder inte i sig är
så höga att besluten av den anledningen skulle kunna anses vara av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
Om styrelsen istället för att bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) önskar
bolagisera parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten) bör dock fullmäktige i
ägarkommunerna ges möjlighet att ta ställning i frågan. Om styrelsen framgent önskar kunna
besluta om att bedriva annan verksamhet än fastighetsförvaltning genom dotterbolag utan att
först behöva låta ägarkommunerna ta ställning därtill, behöver det anges i ägardirektivet eller
aktieägaravtalet. Mot bakgrund av att det av förarbetena till kommunallagen framgår att ”förvärv
eller bildande av dotterföretag” är ett typexempel på vad kan anses vara ett beslut av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, kan antas att ägarkommunerna inte är beredda att lämna
det helt fritt till styrelsen att bedriva verksamhet genom dotterbolag. Sannolikt skulle krävas att
rätten avgränsas på motsvarande sätt som gjorts avseende ” aktier eller andelar i
fastighetsförvaltande bolag” i punkten 9.3 i aktieägaravtalet.
Vad avser frågan om styrelsen kan besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter
och sedan avyttra dessa så är det vår bedömning att sådant beslut inte bör fattas utan
förtydligande i ägardirektivet med innebörden att Bolagets uppdrag även innefattar att bygga
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och sedan avyttra dessa. Som framgår under avsnitt 4.4
är det vår bedömning att Bolagets verksamhetsföremål inte utgör hinder för besluta om att bygga
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa och att det faktum att det i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anges att verksamheten ”huvudsakligen” ska bestå i
att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt öppnar för att viss del
(dock ej en majoritet) av Bolagets verksamhet kan bestå i annan verksamhet. Om styrelsen ska
kunna besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa bör dock
tredje stycket i punkten 4 i ägardirektivet som utvecklar vad Bolagets uppdrag består i och hur
ändamålet i bolagsordningen ska tolkas kompletteras.
Som konstaterats under avsnitt 4.4 är ombildning av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter
en fråga som är omdebatterad och därmed en fråga som skulle kunna vara av principiell
beskaffenhet och behöva lyftas med fullmäktige om möjligheten att ombilda hyresrätter till
bostadsrätter inte omfattas av Bolagets uppdrag i ägardirektivet. Om styrelsen önskar avyttra
fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet
att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan det vara lämpligt att föreslå att
beskrivningen av Bolagets uppdrag i ägardirektivet kompletteras så att det uttryckligen framgår
att ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan omfattas av Bolagets uppdrag.
De kompletteringar till ägardirektivet som övervägs ovan hade exempelvis kunnat bestå av ett
nytt fjärde stycke i punkten 4 med följande lydelse:
”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 samt ombilda hyresrätter till bostadsrätter.”
Vår bedömning är att ändamålet i bolagsordningen eller aktieägaravtalet inte behöver ändras
med anledning därav.

————————————————————————————————
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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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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Kenneth Fondén

1(3)

9/28/2021

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 (Dnr KS2015/1826-59)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna
verksamheter. Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby
österifrån på Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 451/2018 har samråd för detaljplanen genomförts under
tiden 25 januari – 19 februari 2019. Under samrådet inkom synpunkter från sex fastighetsägare/boende i området. Deras synpunkter gällde bl.a. buller, ljusinfall, insyn, vibrationer,
trafikförhållanden och naturmiljö. Preem befarar att ökad trafik försvårar tillfart till bensinstationen. Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar
samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande.
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby tagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid
har gått ut. Plan-förslaget tas fram genom byggherredriven planprocess.
Juridisk bedömning
Planförslaget tas fram genom byggherredriven planprocess enligt beslut av kommunstyrelsen
den 23 mars 2016 § 81/2016. Planhandlingar och utredningar tas fram av konsulter på
uppdrag av byggherren. Förvaltningen bidrar med underlag, kvalitetssäkring och formell
handläggning. Samverkansavtal och uppdragsavtal har tecknats för planarbetet.
Exploateringsavtal samt marköverlåtelseavtal upprättas med exploatören före planens
antagande.
Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. MKB har därför
inte tagits fram. Planförslaget handläggs med standardförfarande, då planen överensstämmer
med ÖP och FÖP Ytterby.

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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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna
verksamheter. Byggherrens skisser omfattar cirka 80 lägenheter och 4 200 m² bruttoarea för
verksamheter, varav handel högst 3 000 m². Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de
som närmar sig Ytterby österifrån på Marstrandsvägen.
Planförslaget ger också ett bättre nyttjande av marken, som ligger i ett bra läge för kollektivtrafik och med god tillgång till kommunal och kommersiell service.
Verksamhetens bedömning
Sedan detaljplanen startades har fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby tagits fram och
antagits av kommunfullmäktige 2021-04-15. I detta arbete eftersträvas komplettering och
förtätning inom Ytterby. Aktuellt planområde ligger inom det som definieras som Centrala
Ytterby i FÖP:en. Från allmän synpunkt eftersträvas en högre exploatering inom
planområdet. Byggherren bedömer dock att detta blir en mer kostsam lösning, då parkering i
så fall måste ske i parkeringsdäck. Föreslagen exploateringsgrad får därmed anses som
acceptabel.
Planförslaget påverkar området kring Kyrkebäcken. Detta är viktigt för fiskbeståndet och
vattnets kvalitet bl.a. då bäcken mynnar i Nordre Älv som utgör Natura 2000-område.
Kyrkebäcken nedströms planområdet har risker avseende stabilitet. Det innebär att rimligt
flöde i bäcken måste säkerställas. Dagvattenutredning har tagits fram som stöd för planförslaget. Även en studie av miljön kring bäcken har tagits fram med förslag om hur naturvärdena kan utvecklas. Trafiksituationen vid korsningen Hollandsgatan – Torsbyvägen och
rondellen vid väg 168 är ansträngd.
Under samrådet inkom 10 yttranden från statliga organ samt kommunala nämnder och
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar inkom 10 yttranden.
Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande. Även bäckmiljön och miljömålen måste studeras
vidare. Trafikverket ansåg att FÖP:en bör färdigställas för att kunna bedöma planens
påverkan på trafiknätet och buller för bostäder närmast väg 168 studeras ytterligare. SGI
anser att vissa geotekniska frågor behöver belysas och säkerställas. Polisen ser
kapacitetsproblem vid cirkulationsplatsen väg 168 – Torsbyvägen samt infarten mot
Hollandsgatan.
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar bättre ljudmiljö för bostäder samt utredning av
luftmiljö och risker. De påtalar också naturmiljöintresset kring Kyrkebäcken. Räddningstjänsten framförde synpunkter angående tillgänglighet vid brand.
Preem befarar ökad trafik, vilket kan försvåra för deras kunder att komma till
bensinstationen. Kringboende framförde farhågor om ökade störningar genom buller,
minskad framkomlighet för biltrafik, insyn, geoteknik, naturfrågor och luftmiljö.
Naturskyddsföreningen vill att ett rikt växt- och djurliv samt hållbart byggande säkerställs.
Bedömning
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De utredningar som ligger till grund för planen har uppdaterats utifrån inkomna
synpunkter. Planförslaget har justerats med underlag utredningarnas och kan därmed ligga
till grund för granskning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Området ligger nära skolor och förskolor. Närhet till gång- och cykelbanor samt
kollektivtrafik ökar de äldre barnens möjlighet att självständigt nå sina aktiviteter.
Hollandsgatan har en begränsad trafik och behöver inte korsas för att nå
Kastellegårdsskolan, där de yngsta barnen kommer att gå.
Statistiskt finns skillnader mellan mäns- och kvinnors levnadsmönster. Även andra faktorer
påverkar individers behov och möjligheter. Föreslaget område har goda förutsättningar för
alla att få ett bra vardagsliv genom nära tillgång till service som skolor och handel samt att
området nås med alla trafikslag, inte minst kollektivtrafik med god kapacitet.
Ekonomisk bedömning
Området berörs av utbyggnad av ny huvudledning för VA. Denna passerar inte genom
området som sådant, men förutsätter ny pumpstation. Lokala ledningar byggs ut i
Hollandsgatan.
Planarbetet bekostas av byggherren, som därmed friskrivs från planavgift vid sökande av
bygglov. Kostnader för utbyggnad regleras i exploaterings- och marköverlåtelseavtal.
Förslag till beslut
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt Ytterby-Tunge 1:11,
1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5
§18.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:
Kenneth Fondén, Planarkitekt
Johan Hellborg, Planarkitekt
Sandra Vokstrup, Mark och Exploateringsingenjör
För kännedom till:
Fredric Norrå, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
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Cykelväg

Utförande PBL 4 kap. 16 §

GÅNG

Gångväg

b1

NATUR

Naturområde

Fasader mot väg 168 ska utföras obrännbara.
Utrymningsvägar och friskluftsintag ska vara
vända bort från väg 168.

b2

Byggnad som belastar marken mer än 10 kPa
ska grundläggas genom pålning.

B

Bostäder

Skydd mot störningar PBL 4 kap. 12 §

C1

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1400
kvm bruttoarea (BTA).

m1

Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.

C2

Centrum, varav detaljhandel får uppta högst 1600
kvm bruttoarea (BTA).

m2

Lastrestriktion 10 kPa. Marken får ej tillföras mer
belastning än 10 kPa.

last

Lastrestriktion 0 kPa. Marken får ej tillföras
belastning.

geo1

Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.

1:1
9

1:106

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.

CYKEL

Skydd PBL 4 kap. 12 §

geo2
last

geo2

geo3
YTTERBY-TUNGE

Gata

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP

m2 b2 b1

b2
a1

e1 b2
m3 m2
m1

GATA

Kvartersmark PBL 4 kap. 5 §

GÅN

b1

9

1:109

3

9

PUMPEN

geo1
last
13

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning PBL 4 kap. 11 §
e1

8

Inom användningsområde B gäller att huvudbyggnader får uppföras med en
sammanlagd bruttoarea (BTA) om högst 8300 kvm. Därutöver får
komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd byggnadsarea (BYA)
av högst 500 kvm.

11
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Grundkartans beteckningar
Byggnader

1:1000

Skärmtak

Marken får inte förses med byggnad

Skala grundkarta: 1:1000
Grundkartan upprättad 2018-10-19
Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras.
Släntkrönet ska schaktas av och marken ska
förstärkas.
Markföroreningar ska avhjälpas till nivå för känslig markanvändning.
m4

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små
bostäder med boarea max 35 kvm gäller istället att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå
vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad
som har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå
nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats
anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från trafikbuller inte överstiger 50
dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Villkor för startbesked PBL 4 kap. 14 §
a1

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde B förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder enligt egenskapsbestämmelse
m3 och geo1 har kommit till stånd

a2

Startbesked får inte ges för nybyggnad inom
användningsområde C2 förrän geotekniska
stabilitetsåtgärder enligt egenskapsbestämmelse
m4 och geo2 har kommit till stånd

Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar har avhjälpts
ned till angiven markanvändning.

Markreservat PBL 4 kap. 6 §
x1

Markreservat för allmännyttig gångtrafik

Underskrift
Kart- och mätchef

Väg, gångväg

Lokaliseringskarta

Dike

Till detaljplanen hör följande handlingar:

Staket
Höjdkurvor
1:106

Ytterby-Tunge

Fastighetsbeteckning
Traktnamn

Byggnadshöjd

20

Nockhöjd

10

m3

Balkong och skärmtak får kraga ut över
prickmark.

Inom användningsområde C1 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1400 kvm.
Inom användningsområde C2 är sammanlagd byggnadsarea (BYA) högst
1600 kvm. Sammanlagd bruttoarea (BTA) får uppta högst 3200 kvm.

0

Inom användningsområde C1 är högsta byggnadshöjd 5 meter.

kap. 5 §

1:56

PUMPEN

Utformning PBL 4 kap. 16 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap PBL 4 kap. 5 §

1:68

Placering PBL 4 kap. 16 §
Huvudbyggnad ska placeras minst 3 meter från gräns mot GATA, 2 meter
från gräns mot annan allmän plats och minst 4 meter från annan
fastighetsgräns. Huvudbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från gräns mot allmän
plats och minst 1 meter från annan fastighetsgräns. Byggnader ska placeras
så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA med
gång- och cykelbana.

Här är vi

Fastighetsgräns

Mark

Slänt
Markhöjder
Ledningsrätt
Gemensamhetsanläggning
Ledningsrätt
Servitut

Figur som visar hur nockhöjd och byggnadshöjd
beräknas.
Byggnadshöjd beräknas från markens medelnivå invid
byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter
från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den
allmänna platsens medelnivå invid tomten.

Upplysningar
Utformningen av dagvattensystemet förutsätts följa
Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd
dagvattenutredning.
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationskarta
• Samrådsredogörelse
Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
• Behovsbedömning
Utredningar:
• PM Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11
• Naturvärdesinventering inför detaljplan Entré Ytterby, Naturcentrum AB, 2017-05-11
• Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20
• Trafikanalys Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20, rev. 2020-05-08
• Trafikanalys handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10
• Trafikförslag Entré Ytterby, ÅF, 2018-02-20
• Trafikbullerutredning Entré Ytterby, ÅF, 2017-06-15, rev. av Efterklang (AFRY),
2020-06-30
• VA och dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område ”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge
1:11 m fl, Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30
• Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-09
• Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31
• PM Risk, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18
• Luftkvalitetsutredning, Ramböll, 2020-09-03
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:
www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-detaljplaner/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
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Efter samråd av planförslaget har inkomna synpunkter sammanställts i ett samrådsutlåtande med
förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Nu skickas detaljplanen ut för granskning.
Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast första kvartalet 2022.
Plankartan är ritad enligt Boverkets allmänna råd om planbestämmelser 1 augusti 2018 - 30
september 2020 (Focus bestämmelsekatalog v20180801).
Upprättandet av detaljplanen följer Kungälvs kommuns arbetsmodell för byggherredriven planprocess.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter. Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett
övergivet och delvis oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré
till Ytterby samhälle. Utbyggnaden inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och utveckling av Ytterby.

Huvuddrag
Detaljplanen innebär att södra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål och att
bostadshus i upp till fem våningar kan uppföras inom området. I den norra delen planläggs för
centrumanknutna verksamheter i upp till två våningar. Hollandsgatan säkerställs i planen och får
en ny vändplan samt en passagemöjlighet över Kyrkebäcken. Breddning av befintlig cykelbana
utmed Marstrandsvägen möjliggörs. Sammantaget bedöms cirka 80 bostäder och verksamheter
upp till 4600 kvm BTA kunna uppföras inom planområdet. Kyrkebäckens strandzon planläggs
som allmän platsmark, natur. Belastningsrestriktioner införs för att säkra området från skred.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på ömse sidor om
Hollandsgatan, vid norra infarten till Ytterby
samhälle, mellan Marstrandsvägen och Kastellegårdsskolan. I öster och söder gränsar planområdet
till Kyrkebäcken och ett biflöde till denna.

Areal
Planområdet har en yta av cirka 2 ha.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt YtterbyTunge 1:106 ägs av Kungälvs kommun. YtterbyTunge 1:109 ägs av Kungälv Energi. Pumpen 3 ägs
av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig
förteckning över fastighetsägare och rättighetshavare inom och intill planområdet framgår av den
fastighetsförteckning som hör till detaljplanen.

Orienteringskarta över planområdets läge i
kommunen.
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Översiktskarta med planområdets läge invid östra infarten till Ytterby. Plangränsen markerad med heldragen röd linje.

Utdrag ur grundkarta med planområdets avgränsning. Plangränsen markerad med heldragen röd linje.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
-

-

Kommunstyrelsen har 2015-12-16, § 446/2015, fattat beslut att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Pumpen 3, Ytterby-Tunge 1:11 m.fl.
med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kap 5 § 7, under förutsättning att planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Kommunstyrelsen har 2016-03-23, § 81/2016, fattat beslut om att påbörja byggherredriven planprocess med Saltholmsgruppen AB.

Översiktsplan
I Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, ingår
planområdet i utpekat möjligt förtätnings- eller omvandlingsområde.
Enligt översiktsplanen ska nya områden främst tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor utsträckning som möjligt ska befintlig infrastruktur utnyttjas. I centrala Ytterby
eftersträvas en bebyggelseutveckling med sammanhållen bebyggelse och korta avstånd. Ytterby
bör i första hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Framförallt i de
stationsnära lägena bör en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Ytterbys roll som väl integrerad del
av centralorten ska bestå och förstärkas. Sambandet mellan Kungälv och Ytterby kan förbättras
genom gång- och cykelvägar och ny bebyggelse som knyter samman de två orterna.
Översiktsplanen anger att planområdet ligger inom Tätortsavgränsningen av serviceort Kungälv,
Ytterby, Kareby. För den södra delen anges i översiktsplanen pågående markanvändning
centrumområde (rödskrafferad yta i kartutdrag nedan). Hela planområdet ingår i utpekat möjligt
förtätnings- eller omvandlingsområde (orange linje på kartutdrag nedan).
Aktuellt förslag till detaljplan överensstämmer med Översiktsplan 2010.

Utdrag ur Översiktsplan 2010. Mark- och
vattenanvändningskarta Kungälv, Ytterby, Kareby.
Planområdets läge markerats med svart ring.
Fördjupad översiktsplan för Ytterby
FÖP Ytterby antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2021 och beslutet vann laga kraft den 11
maj 2021. Den fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för Ytterbys utveckling på lång sikt.
Inom centrumområdet eftersträvas exempelvis en högre och tätare exploatering jämfört med de
mer perifert belägna områdena.
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På markanvändningskartan tillhörande FÖP:en anges för aktuellt planområde ”Centrumbebyggelse
förtätning”. Inom detta område föreslås en successiv förtätning av bebyggelsen, exempelvis genom
på- och ombyggnation av befintlig bebyggelse och komplettering med nya byggnader. Störande
verksamheter såsom industri föreslås ersättas av bostäder, kontor, handel och service. Aktuellt
förslag till detaljplan bedöms vara förenlig med inriktningen i den fördjupade översiktsplan.

Göteborgsregionens strukturbild
Kommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om en gemensam
strukturbild för hur en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling ska uppnås genom att stärka utpekade stråk och knutpunkter. Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala
huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt GR:s strukturbild. På lokal nivå är Ytterby utpekad
som en viktig knutpunkt för service och kollektivtrafik. Strukturbilden efterföljs i Översiktsplan
2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen
är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik,
etablera handels-, service- och arbetsplatser.

Detaljplan
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan. Merparten av planområdet omfattas av Förslag till
stadsplan för Ytterby stationssamhälle, område söder om Marstrandsvägen, aktnummer 109, som anger
markanvändning Parkeringsändamål, Idrottsändamål samt Gata och Park. Östra delen av
detaljplanen ersätts i sin helhet av aktuellt planförslag. (Blå färg på nedanstående illustration.)
Fastigheterna Pumpen 3 och Ytterby-Tunge 1:109, Hollandsgatan och gång- och cykelbanan
utmed Marstrandsvägen omfattas av detaljplan för Ytterbykrysset, aktnummer 313, som för Pumpen
3 anger markanvändning Småindustri, hantverk, för Ytterby-Tunge 1:109 Transformatorstation
och för Hollandsgatan Lokalgata. (Lila färg på nedanstående illustration.)
I söder gränsar planområdet till Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för Ytterby omfattande
del av Kastellegården 1:380 m.fl., aktnummer 168. Planen anger markanvändning Allmänt ändamål
(A) för Kastellegårdsskolan och Idrottsändamål (Ri) för bollplanerna. (Grön färg på
nedanstående illustration.)
Planernas genomförandetider har gått ut.

Illustrationskarta som redovisar planområdet i förhållande till underliggande och omgivande detaljplaner.
Planområdet markerat med röd streckad linje.
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Strategier, planer och program
I Kungälvs kommun finns ett flertal dokument som stöd för planering och beslut. För arbetet
med Entré Ytterby bedöms nedanstående vara av särskild betydelse.
Kommunfullmäktige har 2017-02-02 fattat beslut om Vision 2040. Visionsdokumentet är det
övergripande styrdokumentet i kommunen och ska genomsyra alla kommunens mål och
verksamheter samt ge vägledning vid beslut. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för
hur kommunen ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i.
I Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022 redovisas övergripande strategier för
bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bebyggelseutvecklingen ska i
första hand ske utmed kollektivtrafikstråket: Kungälv-Ytterby och Kode samt i kommunens
serviceorter. För att bidra till en hållbar utveckling ska kommunen sträva efter att få en blandad
bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform i alla kommunens delar.
Energiplan för Kungälvs kommun är antagen av kommunfullmäktige 2010-02-11. Syftet med energiplanen är att åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och transportanvändning som är
baserad på förnybara energikällor. Genom att tillämpa två strategier; minska den totala energiförbrukningen och övergå till förnyelsebara energikällor och hållbara transporter tar Kungälvs kommun ansvar för
att skapa ett fossilfritt, resurssnålt, energieffektivt och uthålligt samhälle. Åtgärder är bland annat:
• Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad.
• Kungälv arbetar för att uppnå K2020:s måluppfyllelse att 40 % av resorna i Göteborgsregionen ska ske kollektivt år 2025.
Grönplan för Kungälvs kommun är antagen i kommunfullmäktige oktober 2006. Det är en handlingsplan för hur kommunen ska planera, bygga och sköta park- och naturmark i tätorterna.
Övergripande mål är att:
• Öka den biologiska mångfalden och utöka antalet biotoper
• Värna om och utveckla platsernas identitet och kulturhistoriska värde
• Underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och naturmark
Ytterby ligger omgivet av odlingslandskap i en relativ flack terräng. Det omgivande odlingslandskapet är inte tillgängligt för rekreation. Samtliga boende i Ytterby har dock ett grönområde som
fungerar som kvarters- eller stadsdelspark eller en skog inom 300 meter från sin bostad. Brister
som konstateras är att grönområdena är ensartade, likformade och har brist på identitet.
Barriärerna splittrar upp den gröna strukturen. Förslag på projekt för att förbättra situationen i
Ytterby är att utveckla gång- och cykelnätet så att tillgängligheten till landskapet ökar.
Naturvårds- och friluftslivsplan, Kungälvs kommun beslutades av kommunfullmäktige 2005. I planen
beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller
också mål och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet.
Som en fördjupning till naturvårds- och friluftslivsplanen finns rapporten Närströvområden i
Kungälv-Ytterby, Inventering och åtgärdsplan som bland annat redovisar kvaliteter och funktioner för
friluftslivet samt viktiga närströvområden runt Ytterby tätort. Ytterby är i jämförelse med många
tätorter i samma storlek välförsett med lättillgänglig närnatur som dessutom ofta har höga
upplevelsevärden. Rapporten är antagen av kommunfullmäktige 2008.
Trafikplan 2017 - Plan för smart och effektiv parkering samt Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och
effektiv parkering beslutades av kommunfullmäktige 2015-12-10. En reviderad Parkeringsnorm har i
juli 2021 antagits av kommunfullmäktige. Trafikplan 2017 är ett inriktningsdokument med målår
2030 och innehåller en övergripande bristsanalys och strategier för utveckling av
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transportsystemet. Trafikplan 2017 har som resultatmål att öka andelen gångresor med 15%,
cykelresor med 10% och kollektivtrafikresor med 40% samtidigt som ensambilsåkandet ska
minska. Parkeringsnormen ger anvisningar för hur parkering ska beräknas i samband med bygglov och detaljplan för att uppnå trafikplanens mål.
Kungälvs kommun har en Dagvattenpolicy, antagen 2017-05-18, med tillhörande Dagvattenhandbok,
antagen 2017-04-26, som ska beaktas vid upprättande av va-utredningar. Policyn ger konkreta
ställningstaganden för hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i olika sammanhang, medan
handboken för ett utvecklat resonemang kring hur ställningstagandena ska eftersträvas och
uppnås.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. Sammantaget bedöms
detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som
vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella
miljömålen. Kommunen har tagit fram rapporten Kungälv kommuns lokala miljömål (reviderad
februari 2010). I det aktuella planförslaget bedöms främst följande miljömål beröras: God bebyggd
miljö, Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och
vattendrag.
God bebyggd miljö
Miljömålet ”God bebyggd miljö” innebär bland annat att städer, tätorter och annan byggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.
Översiktsplanen pekar ut vilka områden som är lämpliga att bebygga kopplat till kollektivtrafik,
värdefull natur mm. Ett åtgärdsområde som identifierats i de lokala miljömålen är buller.
Planförslaget har utformats för att minimera bullerpåverkan på planerade bostäder.
Begränsad klimatpåverkan, frisk luft
Målet ”Begränsad klimatpåverkan” innebär bland annat att halten av växthusgaser i atmosfären
ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Kommunens val när det gäller lokalisering av nya bostäder och verksamheter identifieras som en
viktig faktor för att begränsa framtida utsläpp i ett större sammanhang. Det är god resurshushållning att omvandla planområdet och nyttja det för bostäder och verksamheter även om
exploateringen innebär en viss lokal påverkan. Området har ett läge med god kollektivtrafik och
väl utbyggd service samt infrastruktur.
Giftfri miljö
Enligt det nationella miljömålet ”Giftfri miljö” ska miljön vara fri från ämnen och metaller som
skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Kända markföroreningar inom planområdet kommer att saneras när planområdet
byggs ut.
Levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv
Miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” avser bland annat att Sjöar och vattendrag skall vara
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Många växt- och djurarter är
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beroende av att vattendragen skyddas från alltför stor exploatering. Näringsämnesläckage och
miljögifter från t.ex. vägavrinning försämrar livsmiljöerna i dessa känsliga ekosystem. I Kungälv
finns 12 vattendrag som av länsstyrelsen klassats som regionalt fiskeintresse. Kommunen har
under flera år arbetat för att förbättra statusen i dessa, fiskvårdsåtgärder har bland annat genomförts i Kyrkebäcken. För att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för öring är det viktigt att
vattendraget beskuggas, att tillräckligt med lekbottnar finns och att eventuella vandringshinder tas
bort och att nya inte tillskapas.
Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att
ingen negativ påverkan uppkommer på recipient. Det är angeläget att stabilitetshöjande åtgärder
genomförs utan negativ inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.

Behovsbedömning
Alla planer som upprättas av kommunen ska i ett tidigt skede i processen behovsbedömmas
enligt Miljöbalkens 6 kap 11§. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning ska genomföras eller inte. Anses planens genomförande kunna
leda till betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt Miljöbalken 6 kap 11-13 §§
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I samband med behovsbedömningen ska även länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över denna.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses
i 6 kap 11§ Miljöbalken. Förslaget till detaljplan är förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel
och planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess. Därför
har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet och samråd om den har skett
med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 kap MB)
Planläggningen berör inte riksintresse enligt 3 kap miljöbalken. Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.
Hushållningsbestämmelser (4 kap MB)
Planläggningen bedöms inte påverka eller beröra område som omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland
annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Vattenförekomst
Kyrkebäcken som gränsar till planområdet i sydost mynnar i vattendraget Nordre Älv. Nordre Älv
omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Enligt den senaste klassningen är den ekologiska
statusen för vattenområdet måttlig, då älvens vattennivåer regleras på ett sätt som påverkar den
ekologiska statusen negativt. Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god
ekologisk status ska uppnås till 2021. Förslag till ny miljökvalitetsnorm är att god ekologisk status
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ska uppnås senast 2027. Den kemiska statusen är god, förutom gällande kvicksilver och kvicksilverföroreningar.
Föroreningar i utomhusluft
I anslutning till planerade byggnader finns två relativt hårt trafikerade vägar, Marstrandsvägen och
Torsbyvägen. En luftkvalitetsutredning ”Luftkvalitetsutredning, Entré Ytterby, Modellberäkning och mätning av kvävedioxid och PM10” daterad 2020-09-03 har därför tagits fram av Ramböll. Utredningen
baseras på mätningar av PM10 och kvävedioxid vid Marstrandsvägen samt modellberäkningar.
En uppräkning har gjorts med hänsyn till minskade trafikmängder under Coronapandemin.
Erhållna mätresultat och modellberäkningar visar att miljökvalitetsnormerna inte riskerar överskridas varken för dagens eller framtida förhållanden. Området kring Hollandsgatan bedöms ha
god luftväxling.
Natura 2000
Planläggningen berör inget Natura 2000-område, men recipient för dagvatten från planområdet
är Nordre älv, som utgör Natura 2000-område. Älvdalgången och älven utgör ett betydelsefullt
område för fågellivet, såväl för häckande, rastande som övervintrande arter.
Strandskydd (7 kap MB)
Kyrkebäcken omfattas inte av strandskyddsbestämmelser.
Vattenverksamhet (11 kap MB)
Kyrkebäcken ingår i markavvattningsföretag
(Castellegården mfl TF 1928, aktnummer O-E1a0101). Markavvattningsföretaget tillkom i syfte att
torrlägga omkringliggande marker för att kunna
bedriva jordbruk på dessa. Ett genomförande av
planförslaget bedöms inte inverka på
markavvattningsföretagets bedrivande.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 §
MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom
vattenområdet har gjorts till Länsstyrelsen.
Åtgärderna godkändes genom beslut daterat 202106-16. I beslutet anges försiktighetsåtgärder som
ska vidtas då ingreppen utförs. Om åtgärden inte
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från beslutets datum, ska förnyad anmälan ske till
Länsstyrelsen.

Ungefärlig utbredning
markavvattningsföretagets båtnadsområde i
anslutning till planområdet; Castellegården TF
1928, blåmakerat område. Utsnitt från
länsstyrelsens webb GIS.
Planområdets avgränsning markerad med svart
streckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet består till största del av öppna gräsytor och ruderatmarker. Nästan halva ytan utgörs
av hårdgjord asfalterad mark eller byggnader. Utmed planområdets östra och södra gräns rinner
Kyrkebäcken och ett biflöde till denna. Planområdet är så gott som plant. Marken sluttar svagt
mot sydost, från cirka +10,5 meter i väst till cirka + 8,5 meter i öst. Slänterna ner mot bäckarna
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är branta och ett par meter höga. Längs med bäcken och dess biflöde finns en bård av lövträd. I
planområdets södra kant finns också ett tätt och planterat bestånd med 30- till 60-åriga granar.
Inom planområdet utgörs jorden i regel av fyllnadsmaterial som underlagras av torrskorpelera
och lera. Fyllnadsmaterialet har en mäktighet av mellan cirka 0,7 och 2,6 meter och utgörs bland
annat av mulljord, asfalt, grusig sand, torrskorpelera samt lera. Den naturligt lagrade leran har en
mäktighet mellan cirka 14 och 28 meter och den övre delen av leran har utbildats till torrskorpelera. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan cirka 0,5 och 2,5 meter. Från ett djup av 5 meter
klassas leran som kvicklera. Djup till fast botten varierar mellan cirka 15 och 33 meter.
Grundvattenytan bedöms ligga mellan cirka 1,5 och 3,2 meter under markytan.
Grundvattennivåer varierar troligen med årstid och nederbörd.

Illustrationer över planområdet: nuläge (t.v.) och efter föreslagen utbyggnad (t.h.), KAKA Arkitekter.
Naturvärdesinventering
En Naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram som underlag för planarbetet. Utredningen har
utförts av Naturcentrum AB och redovisas i rapport Naturvärdesinventering, inför detaljplan Entré
Ytterby, daterad 2017-05-11. Förutom inventering av naturvärden har fördjupade undersökningar
gjorts av Kyrkebäckens lopp genom inventeringsområdet.
Vid inventering har tre naturvärdesobjekt identifierats. Två av dessa utgörs av strandnära lövskogsbårder utmed Kyrkebäcken och dess biflöde (visst naturvärde – klass 4), ett utgörs av själva
Kyrkebäcken (påtagligt naturvärde – klass 3).
Kyrkebäckens södra (västra) gren hyser ett reproducerande bestånd av öring Salmo trutta. I den
södra bäcksträckan har åtgärder som syftar till att gynna arten genomförts. Åtgärderna har lett till
att det idag finns fem mindre forssträckor med tillhörande lämpliga lekbottnar längs den berörda
delen av bäcken. En viktig komponent för att bäcken ska vara lämplig som livsmiljö för öringen
är att vattnet skuggas, åtminstone delvis. Beskuggning av träd skapar områden för öringen att
söka skydd i samt tillför grovt organiskt material som ökar mångformigheten på vattendragets
botten. Träden som står på södra sidan bäcken bidrar i en mycket högre utsträckning till beskuggningen än de som står på norra sidan bäcken. Skuggande träd är framför allt viktigt i anslutning
till forssträckorna och lekområdena. För att minimera risken för påverkan på öringbeståndet bör
bårder med lövträd och buskar sparas intill dessa sträckor.
Fyra naturvårdsarter (Skogsalm, getlav, glansfläck, myskbock) påträffades vid inventeringen.
Getlav är den enda av påträffade arterna som har ett formellt skydd. Getlaven är fridlyst i hela
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landet och dess skydd regleras i Artskyddsförordningen. Getlav påträffades på strandnära sälg vid
Kyrkbäcken.
En kompletterande inventering avseende förekomst av groddjur har utförts i anslutning till bäckområdet, Groddjursinventering Entré Ytterby, Naturcentrum, 2019-06-20. Inga groddjur noterades vid
inventeringen och sammantaget bedöms inga delar av investeringsområdet vara lämpligt som
fortplantnings- eller viloplatser för groddjur.

Inventeringsområdet markerat med röd linje. Naturvärdesobjekt 1 och 2 är markerade med gul färg och
Naturvärdesobjekt 3 med orange färg. De naturvårdsarter som påträffats är markerade med röda punkter.
Utdrag ur Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2017-05-11.
Planförslag
Vid genomförande av planen kommer markarbeten utföras för såväl stabilitetshöjande åtgärder,
marksanering, ledningsförläggning, grundläggning, dagvattenanläggningar som iordningsställande
av kvartersmark. I samband med dessa åtgärder kommer vegetationen inom kvartersmark tas
bort. Enligt föreslagen utbyggnad inom området kommer ny vegetation att planteras vid
iordningställande av kvartersmark.
För bäcken och bäckens närområde planläggs ett område med en varierande bredd om cirka 4–7
meter som allmän plats NATUR. Det ger kommunen fortsatt rådighet över bäcken, bäckens
kantzoner och dess närområde. Mellan kommunen och exploatören upprättas ett servitut som
säkerställer kommunens rätt att ta väg över bostadskvarteret för skötsel och underhåll av bäck
och naturområde. Åtkomst för drift förslås uppnås via gångvägar eller stickgator inom
kvartersmark.
Stabilitetshöjande åtgärder i from av erosionsskydd och mindre avschaktning av släntkrön behöver utföras i anslutning till bäckområdet. I samband med de stabilitetshöjdande åtgärderna
krävs att träd tas ned. Skuggande träd återplanteras i anslutning till forssträckorna och lekområden, exempelvis genom nyplantering av klibbal. Bäckens kanter kan med fördel tillåtas att växa
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igen med gräs och örter, i syfte att öka fårans stabilitet och minska erosionen. Det är dock angeläget att vass inte breder ut sig då det inte är positivt för öringbeståndet. De nedtagna träden
utgör endast en mindre andel av de befintliga träden utmed vattendragen. Vegetationen på
bäckens södra och östra sida påverkas inte av planens genomförande. Sälgen med Getlav
kommer inte att påverkas av åtgärderna.
Föreslagna erosionsskydd som utförs i form av stensamlingar kan bidra positivt med gömställen
för fisk. Slam och lera kan försämra de grusiga lekbottnarnas kvalitet och eventuellt kväva
öringens rom och yngel. Markarbeten i bäckens närhet ska utföras vid en tidpunkt då rom och
yngel inte riskerar att påverkas, och åtgärder ska vidtas så att slam och lera inte rinner ut och
grumlar bäcken. Känsliga perioder för arten är främst under lekperioden i oktober-november
samt under april-juni då fiskynglen kläcks och ska växa till sig.
Utformningsprincip Kyrkebäcken
På uppdrag av Kungälvs kommun har COWI studerat Kyrkebäckens årum och redovisar i
rapporten Utformningsprincip Kyrkebäcken Ytterby, COWI, 2018-10-31 övergripande förslag för
utveckling och gestaltning av bäckens närområde. Rapporten bifogas planhandlingarna.
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
Som underlag för planarbetet har en geoteknisk utredning genomförts, vilken redovisas i PM
Geoteknik, AFRY, 2021-02-11, och sammanfattas nedan.
Befintliga stabilitetsförhållanden mot bäcken bedöms ej vara tillfredsställande. Stabilitetshöjande
åtgärder behöver vidtas vid Kyrkebäcken och dess biflöde för att erforderliga stabilitetskrav både
för befintliga och planerade förhållanden ska kunna uppfyllas. Eftersom befintlig vegetation inom
bäckstråket i största möjligaste mån ska bevaras och markarbeten inom vattenområdet minimeras, rekommenderas en kombination av KC-pelarförstärkning, lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön. Vidare krävs erosionssäkring vid ytterkurvor av bäckfåran och
dess biflöde för att säkerställa geometrin och därmed stabiliteten hos slänterna. Bakåtgripande
skred bedöms inte utgöra en riskfaktor.
Leran inom planområdet bedöms vara sättningskänslig och långtidssättningar kan uppkomma vid
påförande av last eller grundvattensänkning. Grundläggning av byggnader bedöms lämpligast utföras med mantel- eller spetsburna pålar beroende på jorddjup.
Planförslag
I samband med markarbeten vid planens genomförande kommer stabilitetshöjande åtgärder behöva utföras inom planområdet för att kunna uppfylla erforderliga stabilitetskrav. En kombination av KC-pelarförstärkning, lastrestriktioner och viss avschaktning/nedsänkning av släntkrön
samt erosionssäkring i ytterkurvor hos Kyrkebäcken och dess biflöde föreslås i geoteknisk PM.
På plankartan finns därför planbestämmelser om att geotekniska stabilitetsåtgärder ska genomföras, släntkrönet ska schaktas av och marken ska förstärkas. Bestämmelserna är kopplade till
villkor om startbesked för utbyggnad av bostäder inom den södra delen respektive centrumverksamhet i den östra delen. Åtgärderna ska vara utförd innan startbesked för byggnation får ges.
Utifrån rekommendationer i geotekniskt PM om maxbelastning på marken införs även planbestämmelser om lastrestriktioner inom planområdets södra och östra delar närmast bäcken (0-10
kPa). Markens beräknade tålighet för laster enligt utredningen redovisas på kartan nedan.
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De delar av användningsområde B och C2 som får bebyggas bedöms enligt geotekniskt PM tåla
en belastning om 10 kPa längs bäcken och 30 kPa inom större delen av användningsområdena.
Med hänsyn till detta anges inom område B och C2 en bestämmelse om att ”Byggnad som
belastar marken med mer än 10 kPa ska grundläggas genom pålning”. Ny bebyggelse kommer
därmed inte påföra last utöver vad som rekommenderas i geotekniskt PM. Lättare byggnader
såsom förråd kan utföras med platta på mark.
Inom planområdets norra del som motsvarar användningsområde C1 bedöms marken klara 40
kpa. Planbestämmelser om lastrestriktion och pålning bedöms inte vara nödvändiga då de åtgärder som planen medger understiger den belastning som marken tål. Med hänsyn till sättningsrisken rekommenderas dock att grundläggning sker med pålning.
Inom gatumark föreskrivs att geotekniska åtgärder ska vidtas närmast bäcken. Åtgärden bör
utföras oavsett om gatan byggs ut eller inte men krävs inte för utbyggnad inom kvartersmark.
Bestämmelsen kopplas därför inte till villkor om startbesked. Belastningen av den förväntade
trafikmängden motsvarar markens tålighet, dvs 10 kPa.

Redovisning av markens tålighet för laster samt områden där förstärkning och erosionsskydd föreslås. Utdrag ur
PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11.
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Förorenad mark
Förutsättningar
Inom planområdet har det tidigare legat en isbana och nuvarande verksamhet är bland annat en
återvinningscentral (ÅVC Ytterby). I syfte att översiktligt identifiera vilka markföroreningar som
eventuellt kan finnas inom planområdet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning
genomförts. Utredningen redovisas i rapporten Översiktlig miljöteknisk markundersökning i område
”Entré Ytterby”, Ytterby-Tunge 1:11 m fl, Kungälvs kommun, ÅF, 2017-01-30.
Vid markundersökningen togs jordprover, asfaltsprov samt grundvattenprov vilka analyserades
och jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark med avseende på känslig
markanvändning (KM) då området ska bebyggas med bostäder. Jämförelse har även skett med
mindre känslig markanvändning (MKM) samt farligt avfall (FA) enligt Avfall Sverige. Förorening
över KM (samt även MKM i enskild punkt) har påvisats i tre punkter. Det är dock inte någon
omfattande föroreningssituation i området och det är enbart i en punkt där föroreningshalter
över MKM har påvisats (inom området för återvinningscentralen) samt två punkter med påvisade
halter över KM i anslutning till den före detta ishallen. Naturvårdsverkets riktvärden överskrids i
tre punkter med avseende på zink, PAH, enskilda parametrar av alifater och aromater samt PCB7. I grundvattnet har förhöjda halter av metaller påträffats, främst nickel och arsenik, inom
bedömningsklass 3 och 4 enligt SGU:s bedömningsgrunder.
Antalet undersökningspunkter är inte tillräckligt många för att med säkerhet kunna avgränsa
föroreningen i plan och djup. Enligt den bedömning som görs i utredningen kommer något slag
av avhjälpande åtgärder att krävas vid exploatering av området. Eventuell påverkan från området
vid återvinningscentralen till närliggande Kyrkebäcken är i dagsläget inte utrett.

MKM
KM

KM

Illustration över provtagningspunkter med förorening över KM och MKM, tre punkter.
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Planförslag
I samband med övriga markarbeten kommer planområdet saneras genom att förorenad mark tas
bort och körs till deponi. Planbestämmelse införs som reglerar att startbesked inte får ges innan
markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpande av markföroreningar. Marken ska klara
gällande krav för aktuell markanvändning.
Inför markarbeten ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas (28 § förordningen
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas
innan dess att tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna i anmälan. Miljökontroll i samband med
kommande schaktning bör ske för att säkerställa att inga föroreningshalter över tillämpningsbara
riktvärden kvarlämnas i schaktbotten/väggar och att masshantering avseende förorenad jord sker
på ett korrekt sätt.
Radon
Förutsättningar
Planområdet täcks med mäktiga lager lera. Jordlagren bedöms vara så täta att marken kan klassas
som lågradonmark. Inga byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt.
Risk för skred/höga vattenstånd
Förutsättningar
Marken närmast Kyrkebäcken är instabil, vilket redovisas i PM Geoteknik, AFRY, 2021-02-11. Se
avsnittet Geotekniska förhållanden.
Vattenflödet i Kyrkebäcken fluktuerar och översvämning intill bäckfårornas mötespunkt sydost
om planområdet inträffar emellanåt. Det är då de lägre liggande markytorna söder om bäcken
och planområdet som översvämmas. Kommunen har låtit ta fram en skyfallskartering över
Ytterby vilken redovisas i rapporten Översvämningskartering, WSP, 2016-11-24. Inom planområdet
kan delar av Hollandsgatan, främst vändplanen i öster, komma att ligga under 0,1-0,3 meter
vatten vid 100-årsregn (blått område). Kyrkebäcken och dess biflöde får också en högre vattenföring vid skyfall. Bäckarnas botten kan komma att ligga mer än en meter under vatten (rött
område). Se kartutdrag nedan.

Översvämningsrisk vid skyfall. Utdrag ur skyfallskartering över Ytterby. Kungälvs kommun 2017-03-04.
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Planförslag
Enligt geoteknisk utredning bör stabilitetshöjande åtgärder utföras inom planområdet och
erosionsskydd anläggas i bäcken för att höja stabiliteten inom området samt förebygga erosion av
bäckslänterna. Se avsnittet Geotekniska förhållanden.
Enligt skyfallskarteringen finns ingen risk för översvämning inom områden för planerad bebyggelse. Vid skyfall och höga flöden i vattendragen kan vattnet stiga och eventuellt översvämma
allmän platsmark, NATUR, i strandzonen. Vid skyfall kan vatten ansamlas vid Hollandsgatans
vändplan. Risken för översvämning inom kvartersmark, på grund av skyfall eller höga vattenstånd
i Kyrkebäcken, bedöms som liten. Gator bör höjdsättas så att de ligger lägre än omgivande
kvartersmark och inom kvartersmark bör marken höjdsättas så att vatten avleds mot föreslagna
dagvattenanläggningar. Dessa kan med fördel placeras något lägre än omgivande mark så att
vatten tillfälligt kan ansamlas vid extrema regn. Geotekniska åtgärder i form av avschaktning i
anslutning till bäcken medför att ytterligare fördröjningsvolymer tillskapas för skyfallsvatten.
Kulturmiljö & Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom, eller i anslutning till, planområdet.

Bebyggelseområden
Bostäder och verksamheter
Förutsättningar
Planområdet har ett centralt läge i Ytterby samhälle och omges av bostadsbebyggelse, mindre
verksamheter, skolor och öppna jordbruksmarker. Utmed Hollandsgatan finns några mindre
verksamhets- och industrifastigheter, varav Pumpen 3 ingår i planområdet.
Inom planområdet finns på fastigheten Pumpen 3, en kontorsbyggnad i ett plan som inhyser en
smådjursklinik, ljusterapi, vandrarhem/bed & breakfast och kontorslokaler. I nordöstra delen av
området finns en stor allmän parkeringsyta och en av kommunens återvinningscentraler, ÅVC
Ytterby. Verksamheten överensstämmer inte med gällande detaljplan som anger parkeringsändamål för platsen. Strax intill återvinningscentralen ligger en pumpstation ”Röda stugan” som
servar va-nätet. Södra delen av planområdet är planlagd för idrottsändamål. Inom området finns
idag en övergiven tennisbana och i den sydöstra delen har det tidigare legat en större isbana.
Marken är obebyggd.
Utanför planområdet, på norra sidan Hollandsgatan, ligger Preems bemannade bensinstation med
tvätthall och servicebutik, och fastigheten Pumpen 2 med en enplansbyggnad där det bedrivs
grossistförsäljning av batterier. På södra sidan Hollandsgatan ligger en enplansbyggnad som
inrymmer en kyltekniksfirma samt en telestation. Söder om planområdet, på andra sidan Kyrkebäcken, finns fotbollsplaner och väster om dessa ligger Kastellegårdsskolan med fritidshem.
I fördjupad översiktsplan för Ytterby föreslås flera områden för bostadsutbyggnad inom Ytterby,
bland annat på åkermarken öster om planområdet. Inga beslut har dock tagits om, eller när, en
sådan byggnation skulle kunna genomföras.
Planförslag
Planförslaget möjliggör utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter.
Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett övergivet
och delvis oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré till Ytterby
samhälle. Utbyggnaden inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och
utveckling av Ytterby.
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Söder om Hollandsgatan planläggs ett knappt 7400 kvm stort markområde för bostadsändamål.
Den sammanlagda bruttoarean (BTA) exklusive komplementbyggnader får uppgå till högst 8300
BTA inom området. Därutöver får komplementbyggnader uppföras med en sammanlagd
byggnadsarea av högst 500 kvm.

Illustration över möjlig utbyggnad inom planområdet (KAKA Arkitekter). Söder om Hollandsgatan uppförs sex
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Norr om Hollandsgatan uppförs en ny verksamhetsbyggnad i två våningar.
Inom Pumpen 3 ges möjlighet till ändrad disposition och användning av fastigheten. Hollandsgatan rustas upp och
förses med en ny vändplan i öster.
Inom det södra bostadsområdet medger planen en högsta byggnadshöjd om 16 meter och en
högsta nockhöjd om 20 meter. Regleringen av BTA i kombination med byggnadshöjd/nockhöjd
gör att femvåningshus kan uppföras inom delar av området. Avsikten är att en variation i
våningsantal ska möjliggöras. Bostadshusen är planerade att uppföras med relativt flacka tak.
Därutöver får teknikutrymmen, hisschakt, fläktar o.d. uppföras. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4 meter.
Bostadshus i fyra till fem våningar i söder

Verksamhetsbyggnader
i norr

Hollandsgatan

Exempel på möjlig variation i våningsantal och byggnadshöjd.
Sektion genom planområdet i nord-sydlig riktning. (KAKA Arkitekter)
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Utmed Kyrkebäcken planläggs ett allmänt stråk med natur. Föreslagen fastighetsgräns för
bostadskvarteret ligger cirka 5-7 meter från bäckområdet och byggrätten sträcker sig cirka 10-12
meter från bäckområdet. Byggrättens utbredning är anpassad efter föreslagna geotekniska
stabilitetsåtgärder utmed bäcken. Med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna är marken
längs vattendragen prickad på plankartan vilket innebär att den inte får bebyggas. Balkonger och
skärmtak tillåts dock kraga ut över prickmarksområdet eftersom de inte tillför last.
Norr om Hollandsgatan planläggs ett cirka 7000 kvm stort markområde för centrumanknutna
verksamheter. Användningsområdet centrum (C) är avsett för verksamheter som ligger centralt
eller på annat sätt ska vara lätta att nå. Utöver kontor och hotell möjliggör centrumändamålet
även för andra kombinationer av verksamheter såsom handel, service, samlingslokaler, gym,
vårdcentral och apotek vilket ger detaljplanen en flexibilitet över tid. Etableringsmöjligheterna för
olika typer av verksamheter begränsas dock av aktuell byggrätt, fastighetens storlek och
parkeringsbehovet.
Fastigheten Pumpen 3 planläggs för centrum (C1). Inom fastigheten får maximalt 1400 kvm av
ytan bebyggas. Yta för detaljhandel får uppgå till max 1400 kvm BTA. Byggnadshöjden är
begränsad till 5 meter vilket motsvarar bestämmelser i gällande detaljplan. Exploateringsgraden
för fastigheten motsvarar därmed vad som medges med stöd av gällande detaljplan.
Inom område som planläggs för centrum (C2) tillåts högst 3200 kvm bruttoarea (BTA). Byggnader får därtill uppta högst 1600 kvm av markytan inom användningsområdet. Yta för detaljhandel får uppgå till max 1600 kvm BTA. Byggnader inom användningsområde C2 får uppföras
med en högsta nockhöjd på 14 meter och en högsta byggnadshöjd av 10 meter. Byggnadshöjden
tillsammans med begränsningar i BTA innebär att högst två våningar kan byggas men samtidigt
möjliggörs för verksamheter med behov av generös rumshöjd.
Inom hela planområdet gäller att huvudbyggnader ska placeras minst tre meter från gräns mot
GATA för att säkerställa skötselområde mellan byggnad och fastighetsgräns utmed gång- och
cykelbana. Mot annan allmän plats gäller två meters byggnadsfritt avstånd. Mot annan fastighetsgräns gäller att huvudbyggnader ska placeras minst fyra meter från gräns, alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst två meter från gräns mot
allmän plats och minst en meter från annan fastighetsgräns. Mot cykelbanan och fastighetsgränsen i norr föreslås ett byggnadsfritt avstånd om 4 meter, vilket är markerat på plankartan.
Byggnader ska placeras så att fri sikt uppnås inom sikttriangel 5x5 meter vid utfart mot GATA
med gång- och cykelbana.
Exploatörens avsikt är att uppföra cirka 80 lägenheter söder om Hollandsgatan fördelat på sex
flerbostadshus i fyra till fem våningar. Lägenheterna planeras att upplåtas med hyresrätt eller
bostadsrätt. På parkeringsytan i nordost är avsikten att uppföra en ny byggnad i två våningar och i
denna kunna inrymma centrumanknutna verksamheter så som kontor, apotek, vandrarhem/
hotell. För fastigheten Pumpen 3 medger detaljplanen ändrad användning så att centrumändamål
möjliggörs. I övrigt motsvarar byggrätten i aktuellt planförslag i princip vad som anges i gällande
detaljplan. Fastigheten kan exempelvis nyttjas för djurvård, kontorshotell och gym. Andra
utbyggnadsalternativ, utöver vad som beskrivs ovan, är också möjliga med stöd av planförslaget.
Sammantaget bedöms cirka 80 bostäder och centrumanknutna verksamheter om cirka 4600 kvm
BTA kunna uppföras inom planområdet.
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Skuggstudie
För den föreslagna bebyggelsen har skuggstudier
tagits fram, vilka bifogas planhandlingarna
(Skuggstudie, KAKA Arkitekter, 2021-07-09).
Skuggstudien visar hur byggnader i föreslagna
lägen kan påverka omgivningen med skuggbildning under vår- och höstdagjämning samt
under vinter- och sommarsolstånd.
Bostadshusen i söder kommer till viss del att
skugga varandra och bostadsgården. Hur solförhållandena blir för de enskilda lägenheterna
beror på lägenheternas placering och orientering
i husen. På bostadsgården kommer det alltid
finnas solbelysta områden dagtid under höstoch vårdagjämning. Byggnaderna norr om
Hollandsgatan har goda solförhållanden och
påverkas inte av skuggning annat än vintertid.

Utdrag ur Skuggstudie, vårdagjämning kl 15:00.

Planerade byggnader inom planområdet har ingen påverkan på befintlig omgivande bostadsbebyggelse, förutom dagtid vintertid. Då har de högre bostadshusen viss skuggpåverkan på delar
av bostadsfastigheterna norr om Marstrandsvägen. Påverkan bedöms ej som betydande.
Service
Förutsättningar
I Ytterby finns ett gott utbud av kommersiell och kommunal service. Inom en kilometer från
planområdet finns vårdcentral, folktandvård, skola och förskola. Vid infarten till Hollandsgatan,
inom 100 meter från planområdet, finns bensinstation med servicebutik. Full offentlig service
finns i Kungälv, drygt 3 km öster om planområdet.
Direkt söder om planområdet finns Kastellegårdsskolan (årskurs F-3 och 4-6) med fritidshem
och cirka 300 meter väster om planområdet ligger Centralskolan. Närmaste förskola är Kastellegården som ligger cirka 300 meter söder om planområdet. Inom planområdet finns Ytterby
återvinningscentral, en smådjursklinik, ljusterapi samt vandrarhem/bed & breakfast, vilka alla är
verksamheter som utgör del av serviceutbudet i Ytterby.
Planförslag
Då planen medger utveckling och nyetablering av centrumanknutna verksamheter finns förutsättningar att stärka serviceutbudet i Ytterby. Befintlig återvinningscentral avvecklas inom planområdet. I övrigt är avsikten att alla nuvarande verksamheter ska kunna finnas kvar. Tillkommande bostäder stärker serviceunderlaget.
Landskapsbild och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet har ett exponerat läge invid Marstrandsvägen och Ytterbys östra infart. När man
anländer till Ytterby österifrån, är återvinningsstationen, pumpstationens teknikhus och de öppna
grus- och asfaltsytorna det första man möts av. Området ger ett lite övergivet och delvis oordnat
intryck. Det är önskvärt med en mer välkomnande och tilltalande entré till Ytterby samhälle.
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Entré Ytterby. Förslag till ny
bebyggelse, vy från Marstrandsvägen. KAKA Arkitekter
Även mot söder har området ett exponerat läge då det gränsar till Kyrkebäckens dalgång, som
söder om planområdet utgörs av ett öppet jordbrukslandskap. Dalgången omges av bebyggelse
på ömse sidor och kyrkan är ett exponerat landmärke. Utmed Kyrkebäcken och dess biflöde
växer trädridåer som utgör en viss avskärmning mellan planområdet och dalgången samt
Kastellegårdsskolan i söder. Inom planområdet finns även ett högt och tätt granbestånd som
utgör en kraftig avgränsande skärm mot dalgången. Befintliga byggnader inom och i anslutning
till planområdet är uppförda i ett plan. Högsta byggnadshöjd är enligt gällande detaljplan 5,0
meter.

Montage över föreslagen bostadsbebyggelse i planområdets södra del. KAKA Arkitekter.
Planförslag
Entré Ytterby är ett av flera pågående förtätnings- och omvandlingsområden utmed Marstrandsvägen som stärker sambandet mellan Kungälv och Ytterby. Utbyggnaden inom planområdet är
del i arbetet med att knyta samman de två orterna. Mot Marstrandsvägen ges förutsättningar för
en byggnation som inramar gaturummet och skapar en mer ordnad och gestaltad entré till

25

för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Planbeskrivning granskning

Planbeskrivning – Granskningshandling 2021-09-10

Ytterby. Förslaget medger olika byggnadshöjder och olika täthet inom planområdet. Mot
Marstrandsvägen tillåts en varierad byggnadshöjd mellan 5 och 10 meter och i det södra bostadskvarteret upp till 16 meter. På avstånd kommer kyrktornet fortfarande att synas över den nya
bebyggelsen.
När den höga granplanteringen tas ned kommer planområdet och de föreslagna bostadshusen bli
mer exponerat mot söder. Trädridån utmed Kyrkebäcken kommer i stort bestå och fortsatt
fungera som en avskärmning mellan planområdet och dalgången i söder.
Tillgänglighet
Planområdets geografiska läge med en flack terräng, närhet till
kollektivtrafik med hög turtäthet, tillgång till ett väl utbyggt
gång- och cykelvägnät som förbinder planområdet med omgivande rekreations- och serviceområden, innebär goda förutsättningar för hög tillgänglighet för boende och verksamma
inom planområdet, såväl inom allmän plats som inom kvartersmark. Det är enkelt att förflytta sig till fots eller med cykel.
Inom allmän plats möjliggörs för utbyggnad av nya gång- och
cykelbanor utmed Hollandsgatan. Föreslagen bredd för
gångbana på Hollandsgatans norra sida är 1,5 meter och på
gatans södra sida föreslås en 3 meter bred gång- och cykelbana.
Vägområdets planlagda bredd är 10,5 meter, vilket ger möjlighet
att bredda gångbanorna om så önskas. Inom kvartersmark kan
angöring enligt utbyggnadsförslag ske inom 25 meter från
bostadsentré.

Utdrag ur Grönplan 2006,
inventering delområde Ytterby.
Planområdets läge markerat med
röd ring.

Friytor
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar
Gällande detaljplan anger för den södra delen av planområdet idrottsändamål. Området används
inte längre för detta ändamål och något framtida behov av att kunna använda marken för idrottsanläggningar bedöms inte finnas. Mer funktionella ytor för idrott finns i direkt anslutning till
Kastellegårdsskolan, söder om planområdet. I kommunen pågår även planering för en större
multiarena på annan plats. Kastellegårdsskolans närområden används för lek, exempelvis bollplanerna söder om planområdet och den södra delen av Kyrkebäcken med biflöde.
Ytterby är i jämförelse med många tätorter i samma storlek välförsett med lättillgänglig närnatur
som dessutom ofta har höga upplevelsevärden. Öster om planområdet finns exempelvis närströvområden som Nordre Älvs dalgång och Iskällan-Grinden.
Planförslag
Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. Behovet av friyta invid
bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande parkstråk och lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet. Närområdet erbjuder lättillgängliga cykel- och promenadslingor. Stadsdelspark- och friluftsområde,
som kan nås utan att större barriärer behöver passeras, finns inom 500 meter från planområdet.
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Vattenområden
Förutsättningar
I planområdets södra och östra gräns rinner vattendrag. I öster finns ett öppet dike, som söder
om planområdet bildar Kyrkebäcken, och i planområdets södra gräns finns en mindre bäck, som
ansluter till Kyrkebäcken direkt sydost om planområdet.
Planförslag
Delar av vattendragen berörs av planläggningen och planläggs som allmän plats NATUR. Det ger
kommunen fortsatt rådighet över bäcken och dess närområde, och möjlighet att inom egen
fastighet underhålla vattenområdet och strandzonen. Avsikten med användningsområde NATUR
är att skötselnivån ska vara relativt låg inom området.

Gator och trafik
Angöring och trafik
Förutsättningar
Planområdet trafikförsörjs idag från Hollandsgatan
som ansluter via Torsbyvägen till väg 168 (Marstrandsvägen) i norr. Hollandsgatan är en återvändsgata för
biltrafik och avslutas inom planområdet mot en större
parkeringsyta i öster.
Hollandsgatan utgör även angöringsväg till Kastellegårdsskolan, bensinstationen och verksamhetsfastigheterna väster om planområdet. Längs Marstrandsvägen förekommer transporter av farligt gods, exempelvis transporter till bensinstationen. Transporterna
är dock av begränsad omfattning. Marstrandsvägen är
inte utpekad transportled för farligt gods. Se vidare
under avsnitt Störningar och risker.

Analyserade korsningspunkter i Trafikanalys.

Trafikanalyser har genomförts som underlag för planarbetet. Trafikanalyserna utreder kapaciteten
i de närmast berörda korsningarna intill planområdet samt redovisar trafikprognos vid exploatering. De två analyserade korsningspunkterna är 1. Cirkulationsplatsen vid Väg 168 – Torsbyvägen och 2. Fyrvägskorsningen vid Hollandsgatan – Torsbyvägen, se intilliggande kartöversikt.
Resultaten redovisas i PM Trafikanalys, ÅF, 2018-02-20, rev. 2020-05-08, samt PM Trafikanalys
handel Entré Ytterby, AFRY, 2021-09-10. Trafikanalyserna utgår från utbyggnad med ett 80-tal
bostäder söder om Hollandsgatan och olika scenarion för utbyggnaden norr om Hollandsgatan,
med olika fördelning av ytor för kontor, hotell och bostäder och handel.
Idag har Hollandsgatan cirka 2500 ÅDT (årsdygnstrafik). Trafik till och från bensinstationen och
skolan står för en betydande andel av den totala trafikmängden. Öster om infarten till bensinstationen är Hollandsgatan en lågtrafikerad gata. Enligt riktvärden för belastningstal bedöms
samtliga korsningar i nuläget ha önskvärd servicenivå.
Planförslag
Angöring till fastigheterna inom planområdet kommer fortsatt ske via Hollandsgatan. Fordonstrafik till och från området kommer att öka något och få en förändrad karaktär, från en hög andel
tung trafik till en övervägande del personbilar. Enligt utförda trafikanalyser är skattad färdmedelsfördelning efter genomfört planförslag cirka 50-60 % resande med bil, cirka 10-20 % med kollek-
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tivtrafik, och 20-25% till fots eller med cykel. Variationerna är beroende av vilka verksamheter
som etablerar sig inom området.
Trafikanalyserna utgår från utbyggnadsalternativ med ett 80-tal lägenheter och olika stora ytor för
verksamheter, från 4600 upp till 6000 kvm BTA. Aktuellt planförslag medger högst 4600 kvm
BTA verksamheter. Det är därmed sannolikt att ett fullt utbyggt planområde kan komma att
generera mindre trafik och ha mindre påverkan på vägnätet än vad trafikanalysen från 2020 anger.
Resultaten från trafikanalyserna är att samtliga tillfarter i korsningspunkterna uppfyller önskvärd
eller godtagbar servicenivå enligt VGU (Vägars och gators utformning) efter byggnation av
bostäder och verksamheter vid Entré Ytterby med trafikvolymer motsvarande nuläget. Högst
belastning i cirkulationsplatsen uppstår i det vänstersvängande körfältet från Väg 168 öster samt
från Hollandsgatan i korsningen. Slutsatsen är att framkomlighet och trafiksäkerhet bibehålls i de
analyserade korsningspunkterna efter byggnation av Entré Ytterby. Cirkulationsplatsen på väg
168 och korsningen vid Hollandsgatan överskrider år 2045 önskvärd servicenivå oavsett om
Trafikverkets prognostal eller Kungälvs kommuns uppräkningstal ihop med övrig planerad
exploatering används. Entré Ytterby står totalt sett för endast en liten del av den ökade trafiken.
Kapacitetsbrist beräknas uppstå år 2045 oavsett om Entré Ytterby byggs ut eller inte. I analyserna
är ingen hänsyn tagen till den förbifart som Trafikverket utreder norr om Ytterby. Skulle denna
byggas ut antas belastningen i korsningspunkterna minska jämfört med de nu genomförda
analyserna.
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Utmed Hollandsgatan finns gångbanor. Gångbanan på vägens södra sida ansluter via en bro över
Kyrkebäcken till befintligt gång- och cykelvägnät öster om planområdet. Direkt väster om planområdet finns en upphöjd gångpassage över Hollandsgatan, som del i en utpekad skolväg mellan
Kastellegårdsskolan och bostadsområdena norr om Marstrandsvägen.
Cykelvägnätet kring planområdet är väl utbyggt och håller generellt god standard. Utmed Marstrandsvägen, direkt norr om planområdet, löper ett av kommunens prioriterade cykelstråk.
Cykelbanan som förbinder Ytterby med centrala Kungälv håller hög standard. Hela området är i
stort sett platt och det tar omkring 10 minuter att cykla de dryga 3 kilometrarna till Kungälvs
centrum. Som en standardhöjning vill kommunen kunna bredda cykelbanan utmed Marstrandsvägen, från 3 till 5 meter. Breddningen planeras ske söderut, mot aktuellt planområde. Önskad
breddning överensstämmer inte fullt ut med gällande detaljplan och kräver fastighetsreglering
med Pumpen 3.
Planförslag
Med hänsyn till exploateringen föreslås anpassningar av Hollandsgatan. Föreslagna åtgärder redovisas i Trafikförslag, ÅF, 2018-02-20 och innebär att Hollandsgatan rustas upp inom planområdet
och avslutas med ny vändyta i öster. Planlagt område för väg blir 10,5 meter brett och sektionen
för Hollandsgatan har satts till 1,5 meter gångbana, 5,5 meter gata, 3 meter gång- och cykelbana
och stödremsa 0,5 meter. Vändytan har dimensionerats för att en sopbil (los) ska kunna vända
utan att backa. Utbyggd gång- och cykelbana föreslås på gatans södra sida, mot bostadskvarteret,
för att ansluta till befintlig gång- och cykelbana väster och öster om planområdet. På gatans norra
sida, mot verksamhetsfastigheterna föreslås gångbana. Planförslaget medger en eventuell framtida
förlängning av Hollandsgatan österut.
För att möjliggöra breddning och därmed standardhöjning av cykelbanan utmed Marstrandsvägen utökas det planlagda området cirka en meter mot söder. Befintligt planlagt område för
cykelbana inkluderas i planområdet i syfte att få ett sammanhängande planlagt område inför
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breddningen av cykelbanan. Ny planbestämmelse för gång- och cykelbanan blir GÅNG och
CYKEL.
För att ge allmänheten passagemöjlighet genom bostadskvarteret, mellan Hollandgatan i norr och
bron över bäcken i söder, föreslås en allmänt tillgänglig gångförbindelse genom det södra
kvarteret. På plankartan har ett 1,5 meter brett stråk markerats med en administrativ bestämmelse
(x) markreservat för allmännyttig gångtrafik. Allmänhetens gångpassage mellan Hollandgatan och
busshållplatsen vid Marstrandsvägen säkerställs med ett servitut. Föreslagna sträckningar för
gångpassager redovisas på illustrationskartan.

Trafikförslag med anpassningar av Hollandsgatan, ÅF.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Ytterby är ett stationssamhälle med väl utbyggd
kollektivtrafik och en viktig nod i kommunens
utpekade kollektivtrafikstråk Kungälv-YtterbyKode. Bebyggelseutvecklingen i kommunen ska
stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik,
bland annat genom att bostadsbyggande sker i
kollektivtrafiknära lägen.
Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet
håller god standard. Närmaste busshållplats är
Ytterby vägskäl utmed Marstrandsvägen. Hållplatsen ligger i direkt anslutning till planområdet och
trafikeras av ett flertal linjer, bland andra Grön Express och Marstrand express. I rusningstrafik
har hållplatsen ett tiotal förbindelser i timmen i vardera riktning. Inom gångavstånd från planområdet (cirka 700 meter) ligger Ytterby station med Västtågen mot Stenungsund/Uddevalla/Strömstad och Göteborg samt bussar mot Göteborg, Mölnlycke och övriga kommundelar.
Planförslag
Planförslaget medför ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken i Ytterby genom ett tillskott
av bostäder och verksamheter i ett läge med närhet till utbyggd kollektivtrafik. Boende, besökare
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och verksamma inom planområdet kommer att få goda möjligheter till resande med kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. Hållplatsläge för lokal- och regionbussar Ytterby vägskäl finns i
direkt anslutning till planområdet, inom 100 meter från det planerade bostadskvarteret. Stationsområdet i Ytterby, med tåg- och busstation, finns inom gångavstånd, cirka 700 meter från planområdet. Planförslaget medför inga förändringar för hållplatsläget Ytterby vägskäl.
Räddningstjänst
Vid behov bedöms räddningstjänsten kunna angöra byggnader genom att köra in på kvartersmark
och bostadsgårdar.
Parkering
Förutsättningar
Inom planområdet finns en större parkeringsyta, där kommunen erbjuder avgiftsfri besöksparkering. Parkeringen anlades främst för att tillgodose parkeringsbehovet för den inom planområdet
tidigare belägna isbanan. Parkeringen är idag sparsamt utnyttjad.
Parkeringsnorm
Enligt gällande parkeringsnorm Parkeringsnorm - Del av Plan för smart och effektiv parkering, antagen av
kommunfullmäktige juli 2021, är kommunen indelad i fyra zoner där planområdet ligger inom
Zon A, innerstaden. Nedan redovisas parkeringstal för bostäder, kontor hotell och handel inom
zon A inkl. besöksparkering. Parkeringstalen anges per 1000 BTA. Vid bygglov kan även antalet
parkeringsplatser beräknas per bostadsenhet/lägenhet såvida detta anges.
Bilparkeringstal (inkl. besöksparkering)

Cykelparkeringstal

Bostäder

8/1000 BTA

22/1000 BTA

Kontor

10/1000 BTA

16/1000 BTA

Hotell

8/1000 BTA

10/1000 BTA

Handel

25/1000 BTA

15/1000 BTA

Antalet parkeringsplatser kan reduceras vid samutnyttjande av olika parkeringsytor eller genom
att ett eller flera reduktionspaket genomförs. En grundprincip är att erforderlig parkering för
boende, verksamheter och besökare ska kunna anordnas inom egen fastighet eller säkerställas på
annan plats, exempelvis genom avtal. I parkeringsnormen anges att byggherren kan köpa sig fri
ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, om fastighetsägaren inte kan anordna parkering på
den egna fastigheten. Det vill säga att ansvaret för parkering överlåts till tredje part. Ett sådant
avtal måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där Bygglovenheten kan ta ställning
till avtalet.
Planförslag
Kvarteret söder om Hollandsgatan är tänkt att bebyggas med flerbostadshus, och planen medger
högst 8300 kvm BTA. En maximal utbyggnad för bostäder innebär enligt parkeringsnormen ett
behov av 66 bilparkeringsplatser och 183 cykelparkeringar. Parkeringsbehovet kan tillgodoses
som markparkering inom kvartersmark, vilket redovisas på illustrationskartan.
Norr om Hollandsgatan planeras för två verksamhetsbyggnader om totalt 4600 kvm BTA, varav
maximalt 3000 kvm BTA får utgöras av detaljhandel. Om 1600 kvm BTA inryms med kontor
och 3000 kvm BTA inryms med handel krävs enligt parkeringsnormen 91 bilparkeringsplatser
och 71 cykelparkeringsplatser. Om området däremot inryms med kontor krävs 46 parkeringsplatser. Parkeringstalet är flexibelt och avgörs utifrån de verksamheter som inryms i lokalerna.
Det är även sannolikt att parkeringsbehovet kommer att förändras över tid, både utifrån resvanemönster och allt eftersom verksamheter flyttar och nyetableras.
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På illustrationen redovisas drygt 80 bilparkeringsplatser inom centrumområdet vid en maximalt
utnyttjad byggrätt på mark. Vid behov av ytterligare parkeringsplatser skulle det kunna lösas
genom mobilitetsåtgärder, övervägande om att uppföra parkeringsdäck eller parkeringsfriköp.
Eftersom parkeringstalet är beroende av antal kvm BTA samt vilken typ av byggnad eller verksamhet som uppförs så görs en slutlig bedömning av parkeringsbehovet vid bygglovsprövningen.
Parkeringstalet och byggrätten i kombination med fastighetensstorlek begränsar även vilken typ
av verksamhet som kan etableras inom området. För att redovisa behov av, och lösning för,
parkering kan byggherren inför bygglov upprätta en mobilitets- och parkeringsutredning.
Potential finns exempelvis för samnyttjande av parkeringsplatser mellan fastigheterna norr om
Hollandsgatan eller att mobilitetsåtgärder vidtas för att minska parkeringsbehovet. Alternativt att
mindre parkeringskrävande verksamheter etableras inom området.
Den allmänna besöksparkeringen tas bort och avvecklas i samband med planens genomförande.

Störningar och risker
Blocknedfall
Berg i dagen förekommer inte inom planområdet, vilket medför att ingen risk för blocknedfall
eller bergras finns inom området.
Trafikbuller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från omgivande vägar, främst från väg 168 i norr men även
från Hollandsgatan inom planområdet. För att utreda hur höga bullernivåer som bostäder inom
planområdet kan komma att utsättas för, och hur bostäder inom planområdet klarar bullerförordningens riktvärden, har en trafikbullerutredning tagits fram som underlag för detaljplanen. Resultatet av utredningen redovisas i rapport Entré Ytterby, Trafikbullerutredning, ÅF-Infrastructure AB,
2017-06-15, rev. av Efterklang (AFRY), 2020-06-30. Bullerutredningen avser prognosår 2045.
Dominerande bullerkälla är väg 168. För bostäder söder om Hollandsgatan klarar samtliga punkthus riktvärdena, utom det nordvästra, och dessa kan därmed utformas fritt med avseende på
trafikbuller. För de övre våningsplanen där utredningen anger dygnsekvivalent ljudnivå som
överstiger 60 dBA ställer det krav på bostädernas planlösning. Minst hälften av bostadsrummen
ska vara vända mot en sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA nattetid
inte överstigs eller att bostad om 35 kvm planeras.
Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att anordna gemensam uteplats där riktvärdena
uppfylls på gården i bostadskvarterets södra delarna. Det kan även anordnas avskärmade uteplatser inom andra delar av kvarteret.
Beräknade maximalnivåerna nattetid är som högst 77 dBA för punkthusen. Det kan innebära att
det krävs ljudklassade fönster för att klara inomhusnivåerna.
Planförslag
Bostäder kan enligt planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden inte överskrids.
Planbestämmelser införs för att säkerställa bullerförordningens riktvärden för bostadsbebyggelse
inom planområdet enligt följande:
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Ljudutbredningskartan visar dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark. Fasadpunkterna redovisar följande;
Våningsplan, Dygnsekvivalent ljudnivå (med färgskala) samt Maximal ljudnivå, nattetid.

Ljudutbredningskartan visar maximal ljudnivå, dagtid 2 meter över mark.

32

för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 - KS2015/1826-59 Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 : Entré Ytterby Planbeskrivning granskning

Planbeskrivning – Granskningshandling 2021-09-10

”Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 kvm gäller
istället att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent
ljudnivå vid bostadens fasad överstiger 65 dBA. Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.
Om bostaden har uteplatser ska minst en uteplats anordnas där den ekvivalenta ljudnivån från
trafikbuller inte överstiger 50 dBA och den maximala ljudnivån inte överstiger 70 dBA.”
Stabilitet
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Geotekniska förhållanden.
Markföroreningar
Se vidare under avsnittet Förutsättningar - Förorenad mark.
Lukt och luft
En ny avloppspumpstation ska anläggas strax öster om planområdet. Befintlig pumpstation inom
planområdet ska slopas. Ett avstånd på minst 50 meter mellan bostad och pumpstation bedöms
som tillräckligt för att minimera störningar, exempelvis i form av luktstötar. Det exakta läget för
den nya pumpstationen är ännu inte klarlagt, men minsta avstånd mellan pumpstationen och
planområdet kommer inte underskrida 50 meter.
Med hänsyn till farligt gods på väg 168 ska friskluftsintag för ventilation i husen norr om
Hollandsgatan riktas bort från väg 168.
Bensinstation, farligt gods
Förutsättningar
En riskutredning har tagits fram inför granskningsskedet. Resultatet redovisas i rapporten PMRisk ny detaljplan för Entré Ytterby Pumpen 3 m fl, Bengt Dahlgren AB, 2020-06-18. Slutsatsen i
utredningen är att risknivåerna för det aktuella området kan betraktas som acceptabla givet att
rimliga åtgärder vidtas. De åtgärder som rekommenderas är obrännbara fasader mot väg 168,
samt utrymningsvägar och friskluftsintag vända bort från väg 168. Samtliga åtgärder rekommenderas för byggnader inom 30 meter från vägkant.
Vid infarten till Hollandsgatan ligger Preems bensinstation. Handboken Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer (2015) från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB)
anger 25 meter som godtagbart avstånd mellan plats där människor vanligen vistas, exempelvis
bostad, och cistern för drivmedel med flampunkt högst 30 grader.
Väg 168, Marstrandsvägen, trafikeras emellanåt av farligt gods transporter. Vägen är inte utpekad
som rekommenderad transportled för farligt gods, men det finns inte något förbud mot dessa
transporter på vägen. Identifierade målpunkter är Statoil i Marstrand och Preem i Ytterby. Inga
större industrier finns längs vägen som skulle kunna ge upphov till mera betydande transporter
med farligt gods. Preem i Ytterby tar emot transporter av drivmedel tre till åtta gånger i veckan.
Transporterna med farligt gods är inte betydande och förekommande transporter antas
huvudsakligen bestå av bensin och diesel. Risker med dessa ämnen är främst knutna till att de vid
en olycka kan antändas. Konsekvenserna brukar vara begränsade på några tiotals meter från
olycksplatsen om inte planområdet ligger lägre än vägen och den brinnande vätskan kan rinna ner
mot bebyggelsen. Längs delar av Marstrandsvägens södra sida finns avåkningsskydd.
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Planförslag
Föreslagen bebyggelse utmed Marstrandsvägen är som närmast placerad på ett minsta avstånd
om 25 meter från Marstrandsvägens vägmitt eller 15 meter från vägkant. Minsta avstånd mellan
vägkant och planområde, tillika möjlig parkeringsyta, är drygt 10 meter. Vägbana och planområde
ligger ungefär i nivå, men mellan planområdet och Marstrandsvägen finns ett lägre liggande dike
som vid en eventuell olycka förhindrar bränsle från att rinna in på planområdet. Mellan dike och
planområde finns också en gång- och cykelbana.
Marknivån vid Preem ligger högre än marknivån inom planområdet. Mellan Preem och planområdet finns en upphöjd gångpassage över Hollandsgatan, vilken stoppar upp och hindrar eventuella vätskor från att rinna mot planområdet. Minsta avstånd mellan cistern och föreslaget
bostadskvarter söder om Hollandsgatan är cirka 85 meter. Minsta avstånd mellan cistern och
byggrätt för verksamheter, norr om Hollandsgatan, är 45 meter.
För kvartersmarken inom 30 meter från vägkant för väg 168 anges planbestämmelser som återspeglar rekommendationerna i riskutredningen: fasader ska vara obrännbara och utrymningsvägar
och friskluftsintag ska vara vända bort från vägen.
Sammantaget bedöms risknivån i planområdet vara acceptabel med hänsyn till transporter med
farligt gods på väg 168 och avståndet till bensinstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för va, tjänsterna vatten, spill och dagvatten.
Kommunen erbjuder anslutningspunkt till varje fastighet och ansvarar för avledning av både
spillvatten och dagvatten från planområdet.
Allmänt ledningsnät finns i Hollandgatan. Det går även en vattenledning och två trycksatta spillvattenledningar i den nordöstra delen av planområdet. I nordöstra delen har kommunen en
pumpstation ”Röda stugan” som servar va-nätet. För att avlasta befintlig avloppspumpstation i
Valnäs projekterar Kungälvs kommun för ett utbyggnadsstråk för va Valnäs – Björkås samt en ny
avloppspumpstation öster om planområdet. När den nya avloppspumpstationen tagits i bruk
öster om planområdet ska befintlig pumpstation samt tillhörande ledningar inom planområdet
slopas.
För att förbättra dimension, läge och profil
på det allmänna ledningsnätet i Hollandsgatan, och därigenom skapa möjligheter till
påkoppling av fastigheter västerifrån,
planeras för en omläggning av det allmänna
va-nätet i Hollandsgatan. Omläggning av vanätet i Hollandsgatan kan ske oberoende av
aktuell planläggning för Entré Ytterby.
Befintlig pumpstation ”Röda stugan” i nordöstra delen
av planområdet.
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Planförslag
Planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Befintliga ledningar i
Hollandsgatan bedöms ha tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet med vatten och
spillvatten. Nya ledningar dimensioneras för att kommande bebyggelse kan försörjas. Nya servisavsättningar mot planerad bebyggelse utförs. Pumpen 3 bedöms kunna nyttja befintlig servisavsättning.
Pumpstationen ”Röda stugan” slopas inom planområdet och ersätts med en ny station öster om
Kyrkebäcken. Nordöstra och sydöstra delen av planområdet kan inte byggas ut förrän ”Röda
stugan” och tillhörande ledningsnät slopats. Befintliga ledningar för tryckspill och dricksvatten i
den östra delen av planområdet läggs om i samband med anläggandet av ny pumpstation. I
Hollandsgatan planeras för omläggning av både vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Omläggningen bör samordnas med detaljplanens markarbeten. Vid behov kan en tillfällig valösning anordnas för planområdet i väntan på kommunens planerade omläggning av va-nätet
med utbyggnadsstråk Valnäs – Björkås samt ny avloppspumpstation. Detta för att inte fördröja
genomförandet av bostadsutbyggnaden inom detaljplan Entré Ytterby.
Brandvattenförsörjning sker via allmän ledning, och befintlig brandpost, i Hollandsgatan.
Dagvatten
Förutsättningar
En dagvattenutredning har genomförts som underlag för planarbetet. Resultatet redovisas i
Rapport VA- och dagvattenutredning Entré Ytterby, AFRY, 2021-03-18. Med tanke på jordlagret och
grundvattennivån bedöms marken inom planområdet inte ha god infiltrationsförmåga.
I Hollandsgatan finns en dagvattenledning med en utloppspunkt i bäcken öster om området. Det
mesta av dagvattnet från planområdet tar sig naturligt mot Hollandsgatan och ner i befintliga dagvattenbrunnar. Vid kraftiga regn rinner även del av dagvattnet söderut till ett svackdike längs
bäcken. Bäcken i öster är recipient för avrinningsområdet och leder vattnet genom en trumma
vidare till Kyrkebäcken. Bäcken är igenvuxen och i behov av röjning för att bibehålla sin
kapacitet. Slutlig recipient för dagvattnet från planområdet är Nordre älv som är ett Natura 2000område. Nordre Älv bedöms vara en känslig recipient.
Kyrkebäcken är en av de bäckar som har fiskvägar för havsöring. Kommunen har jobbat med
biotopvård i Kyrkebäcken genom att lägga ut lekgrus och sten för att förbättra lek- och uppväxtmöjligheterna.
Nedströms planområdet finns stabilitetsproblem i Kyrkebäcken. Enligt kommunens dagvattenhandbok ska utsläpp av dagvatten från planområdet ej överstiga 15 l/s, ha. Från gång- och cykelvägen avrinner dagvatten i ett dike direkt till bäck i öster.
Planförslag
I samband med exploatering av planområdet anläggs större hårdgjorda ytor vilket bidrar till ökat
dagvattenflöde. Då bäcken är översvämningskänslig under regnperioder bör dagvatten ansamlas
och utjämnas innan utsläpp till bäcken. Kommunens utsläppskrav om högst 15 l/s, ha ger en fördröjningsvolym för planområdet om cirka 190 m³. Detta krav ger betydligt lägre belastning på
recipienten i förhållande till dagens utsläpp av dagvatten från planområdet.
Förslag till dagvattenhantering redovisas i utredningen. Dimensionerande dagvattenflöde har
beräknats för planområdet för dagens förhållande, efter exploatering samt efter exploatering med
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Principlösning för dagvattenhantering från planområdets kvartersmark. Utdrag ur Dagvattenutredning,
AFRY.
föreslagna åtgärder. Principen är att dagvatten från allmän plats ska omhändertas inom allmän
platsmark och dagvatten från kvartersmark omhändertas inom kvartersmark.
För kvartersmark rekommenderas en kombination av dagvattenanläggningar med gröna tak,
genomsläppliga beläggningar, makadamdiken, svackdike och växtbäddar för reducering och
fördröjning av vattnet från planområdet. Andra alternativ är dock möjliga för att uppnå samma
resultat. På plankartan finns en upplysning om att utformningen av dagvattensystemet förutsätts
följa Kungälvs kommuns dagvattenplan samt bilagd dagvattenutredning.
Föreslagen lösning bygger på att dagvatten avleds till bäcken i öster, efter rening och fördröjning i
markförlagda dagvattenlösningar inom kvartersmarken. Därmed krävs inte anslutning till det
allmänna dagvattennätet, vilket är överenskommet och regleras i avtal mellan exploatör och
kommunen. Servitut till förmån för exploatören att nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 till bäcken finns i avtal.
För hantering av dagvatten från allmän plats, GATA, föreslås att ett kassettmagasin förläggs i
vändplanen och kopplas på kommunal dagvattenledning.
Då gång- och cykelväg breddas föreslås att befintligt svackdike förses med strypt utlopp för
fördröjningsvolym.
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Dagvattnets föroreningsgrad är beräknad med data från StormTac. Med föreslagna åtgärder sker
en reduktion av utsläpp mot dagens situation. Enligt dagvattenutredningen kommer föroreningskoncentrationer i dagvatten som släpps till recipienten efter exploateringen att ligga under de riktvärden och målvärden som anges i kommunens va-plan. Utsläpp från planområdet bedöms inte
inverka negativt på möjligheterna att uppnå uppsatta kvalitetskrav för Nordre Älv.
Värme
Förutsättningar
Fjärrvärme finns inte utbyggt till eller inom planområdet. Bebyggelse i Ytterby ska i första hand
anslutas till fjärrvärmenätet enligt framtagna principer i kommunens energiplan och miljöprogram
för bostäder. Kungälv Energi ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmenätet.
Planförslag
Fjärrvärmeutbyggnad till planområdet kan bli aktuellt. Uppvärmning avses annars ske med
enskilda lösningar.
El
Förutsättningar
Kungälv Energi har en större transformatorstation i anslutning till planområdet och elanläggningar i form av ledningar och kabelskåp inom planområdet. Ett markförlagt ledningsstråk med 10
kV matarkabel löper parallellt med Hollandsgatan, inom blivande kvartersmark, österut mot
Enekullen. Då pumpstationen ”Röda stugan” ska flyttas ser Kungälvs Energi behov av en ny
transformatorstation intill föreslagen ny pumpstation, öster om planområdet.
Planförslag
Kapacitet finns för genomförande av föreslagen utbyggnad inom planområdet. Befintlig 10 kV
matarkabel behöver omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen
bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. En ny förläggning föreslås i Hollandsgatans vägområde, förslagsvis med rörläggning under planerad cykelbana. Ett utbyggt planområde ansluts
lämpligen från ny transformatorstation öster om planområdet. Anslutning kan ske till befintlig
transformatorstation i väster och lämplig förbindelsepunkt i öster.
Fiber
Förutsättningar
Kungälv Energi har utbyggt fibernät inom området. Ett markförlagt kabelstråk löper parallellt
med Hollandsgatan. Fiberkabeln ligger i samma rörledning som matarkabel för el. Utmed kabelstråket finns en fiberbrunn.
Planförslag
Kabelstråket behöver omförläggas inom planområdet för att inte komma i konflikt med föreslagen bostadsutbyggnad söder om Hollandsgatan. Befintlig fiberbrunn flyttas. Omförläggning av
el och fiber samordnas.
Avfall
Förutsättningar
Avfallshantering från verksamheter inom planområdet följer gällande föreskrifter inom Kungälvs
kommun. I östra delen av planområdet finns Ytterby återvinningscentral, ÅVC Ytterby, som är
en av kommunens återvinningscentraler.
Planförslag
ÅVC Ytterby kommer att flyttas från planområdet i samband med planens genomförande.
Återvinningscentralen ersätts genom utökning av Munkgärde ÅVC som ligger i norra delen av
Kungälv.
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Avfallshantering för fastigheterna ska följa gällande föreskrifter inom Kungälvs kommun. Avfallsutrymmen, exempelvis i form av miljöhus, kommer behövas för både bostäder och verksamheter. Sopbilar föreslås nyttja Hollandsgatan vid hämtning av sopkärl. Med ombyggnad av
Hollandsgatan, och föreslagen placering av miljöhus och nya byggnader, uppfyller planförslaget
de krav och mått som anges i kommunens Checklista för avfallshantering vid plan- och bygglovprocesser.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Planläggningen omfattar redan ianspråktagen mark. Det är god resurshushållning att omvandla
planområdet och nyttja det för bostäder och verksamheter. Området har ett läge med god kollektivtrafik och väl utbyggd service samt infrastruktur. Planen bedöms inte medföra någon negativ
effekt på användning av mark, vatten och andra resurser. Planens genomförande bedöms inte
innebära restriktioner för närliggande verksamheter eller i övrigt inverka negativt på omgivningen.
Förorenad mark kommer att saneras. Markföroreningar tas bort så att föroreningshalter faller
inom gällande riktvärden för avsedd markanvändning.
Planområdet ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvattenhanteringen ska ske så att
ingen negativ påverkan uppkommer på recipient och vattendrag nedströms planområdet.
Genomförandet av planen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå uppsatta kvalitetskrav
för Nordre Älv. Planen ska genomföras utan negativ inverkan på Kyrkebäcken som reproduktionsområde för öring.
I samband med planens genomförande kommer geotekniska stabilitetsåtgärder att utföras vilket
kommer att förbättra den geotekniska situationen jämfört med dagens situation. En stor del av
befintlig vegetation kommer att tas ned i samband med planens genomförande och som följd av
de föreslagna geotekniska stabilitetsåtgärderna utmed Kyrkebäcken i form av avschaktningar.
Avsikten är att träd med Getlav ska bevaras.
Fordonstrafik till och från området kommer att öka något och få en förändrad karaktär, från en
hög andel tung trafik till en övervägande del personbilar. Enligt utförd trafikanalys är skattad
färdmedelsfördelning med genomfört planförslag 50 % resande med bil och 20 % med kollektivtrafik, resterande till fots eller cykel.
Området kring Hollandsgatan bedöms ha god luftväxling och risken för höga partikelhalter kan
därmed betraktas som låg. Ytterbys läge, med tillgång till pendeltåg samt busslinjer, ett väl utbyggt
cykelnät och gångavstånd mellan bostad och service ger goda förutsättningar för transporter med
liten negativ inverkan på klimat och luftkvalitet.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl
nationella som lokala miljömål och motverkar inte att miljömålen uppfylls.
Genomförande av planförslaget bedöms inte medföra störningar. Bostäder och uteplatser kan
enligt planförslaget placeras och utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller inte överskrids.
Föreslagen ombyggnad av Hollandsgatan innebär god framkomlighet för såväl oskyddade
trafikanter som motortrafik. Separeringen av trafikslagen bidrar till ökad trafiksäkerhet inom
området och den nya vändplanens utformning möjliggör att fordon kan vända utan att behöva
backa. Efter planens genomförande kommer framkomlighet och trafiksäkerhet att kunna bibe-
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hållas i de studerade korsningspunkterna: cirkulationsplatsen vid Väg 168 – Torsbyvägen och
fyrvägskorsningen vid Hollandsgatan – Torsbyvägen.

Sociala konsekvenser
Boende- och arbetsmiljö
Ytterby är ett samhälle med blandade boendeformer. Planen möjliggör för lägenhetsutbyggnad i
ett attraktivt läge, vilket ger ett ökat bostadsutbud och skapar förutsättningar för såväl nyinflyttning som bostadsbyte inom Ytterby. De nya bostäderna planeras i första hand i bostadsrättsform,
men även hyresrätter planeras inom området.
Förutsättningarna för lek och rekreation i planområdets närhet är goda. Behovet av friyta invid
bostad kan uppfyllas. De blivande bostäderna ges inom kvartersmark möjlighet till bilfria gårdsmiljöer, angränsande parkstråk och lättillgängliga ströv- och naturområden i närområdet.
Förslaget bidrar till ett ökat bostadsbestånd och fler arbetstillfällen i kommunen, vilket stärker
underlaget för, och utbudet av, såväl kommersiell som offentlig service. Planens genomförande
innebär att befintliga verksamheter kan utvecklas och nya tillskapas. För verksamma inom planområdet erbjuder närområdet lättillgängliga cykel- och promenadslingor.
Tillgänglighet
Allmänhetens möjlighet att röra sig genom planområdet kvarstår. Upprustning av väg, med
möjlighet till nyanläggning av gång- och cykelbana, ger dessutom en förbättrad standard på
kommunikationsstråken för gående och cyklister.
Jämställdhet
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden. Villkoren
som styr vardagen grundläggs delvis i hur den fysiska miljön används och utformas. Resmönstren
ser t.ex. olika ut, män reser mer med bil och kvinnor mer med kollektiva trafikmedel. Kollektivtrafikutbudet i planområdets närhet håller god standard vilket underlättar vardagsresor till och
från planområdet. Många målpunkter i Ytterby och Kungälv kan med lätthet även nås utan
tillgång till bil.
Barnperspektiv
Barnens vardagsmiljö präglas i hög grad av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av
goda förutsättningar för en trafiksäker utomhuslek i varierad miljö utanför den egna bostaden.
För mindre barn ges möjlighet till bostadsnära lek inom bostadskvarteret. För lite äldre barn och
ungdomar finns bäcken, Kastellegårdsskolans lek- och idrottsytor och närområdets skogs- och
rekreationsområden för sociala möten och självständig upptäckarlek.
Närheten till busshållplats, gång- och cykelvägar som förbinder planområdet med såväl skola som
fritidsanläggningar, andra bostadsområden, service och kollektivtrafik i Ytterby ger äldre barn och
ungdomar förutsättningar för rörlighet i samhället, överbryggar barnens barriärer och underlättar
sociala möten utanför hemmet.
Planens genomförande kommer att förbättra trafiksäkerheten utmed barnens skolväg. Trafik till
och från återvinningscentralen och parkeringen inom planområdet, vilket inkluderar tunga
transporter, korsar idag skolbarnens gångväg vid passagen över Hollandsgatan. Efter planens
genomförande kommer dessa tunga transporter att upphöra i och med att återvinningen flyttas
från området och parkeringsytan tas bort.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och
möjligheter till genomförande av detaljplan för Entré Ytterby. Genomförandebeskrivningen är
inte juridiskt bindande.
Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:
1:a kvartal 2018

Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra berörda
markägare, länsstyrelsen, myndigheter och kommunala nämnder.

4:e kvartal 2021

Granskning av förslag till detaljplan

1:a kvartal 2022

Antagande av detaljplan

2:a kvartal 2022

Laga kraft

2022-2024

Flytt av återvinningscentral
Fastighetsbildning
Marksanering
Geotekniska stabiliseringsåtgärder
Utbyggnad Hollandsgatan
Omläggning av va, el och fiber i Hollandsgatan

2023

Utbyggnad etapp 1, bostäder söder om Hollandsgatan

2023

Utbyggnad etapp 2, bostäder söder om Hollandsgatan

2024

Utbyggnad etapp 3, verksamheter norr om Hollandsgatan

Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år. Genomförandetiden för underliggande
detaljplaner har gått ut.
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och
högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i
enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad
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byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då
lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för
utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med huvudmannaskapet har kommunen rätt
men också skyldighet, om fastighetsägaren begär det, att lösa in privatägd allmän platsmark.
Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före genomförandetidens utgång skall ha
upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Kvartersindelning
Norr om Hollandsgatan bildas ett kvarter med verksamhetslokaler, bestående av en eller flera
kommersiella fastigheter. Söder om Hollandsgatan bildas ett bostadskvarter, bestående av en eller
flera bostadsfastigheter.
Tillgänglighet under produktionstiden
Tillgänglighet under produktionstiden kommer att regleras i marköverlåtelseavtal.

Ansvar
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter samverkan mellan exploatören Saltholmsgruppen
AB och Kungälvs kommun. Ansvarsfördelningen regleras i marköverlåtelseavtal och markanvisningsavtal och redovisas översiktligt i tabellen nedan. Saltholmsgruppen AB benämns nedan
exploatören.
Anläggning

Genomförandeansvarig

Driftansvarig

GATA
(Utbyggnad av Hollandsgatan,
inkl avslutande vändplan)

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Cykelbana utmed
Hollandsgatan

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Eventuell förlängning av
Hollandsgatan österut med
vägbro över bäcken

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

GÅNG CYKEL
(Breddning av gång- och
cykelbana utmed
Marstrandsvägen)

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

NATUR

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

Allmänna vatten- och
spillvattenledningar, fram till
förbindelsepunkt

Kungälvs kommun

Allmän platsmark:

Kungälvs kommun
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Allmänna
dagvattenanläggningar och
dagvattenledningar, fram till
förbindelsepunkt

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun

El och Tele

Respektive ledningsägare

Respektive ledningsägare

Bostäder och verksamheter

Exploatör

Respektive fastighetsägare

va-anläggning

Exploatör

Respektive fastighetsägare,
alternativt nybildad
samfällighetsförening, från
anvisad förbindelsepunkt (som
regel vid fastighetsgräns).

Dagvattenhantering

Exploatör

Respektive fastighetsägare,
alternativt nybildad
samfällighetsförening.

El och tele

Respektive ledningsägare

Respektive ledningsägare

Marksanering

Kungälvs kommun.

-

Geotekniska
förstärkningsåtgärder vid
bäckfåran

Kungälvs kommun.

-

Omlokalisering av
återvinningscentral, ÅVC

Kungälvs kommun.

-

Slopande av befintlig
pumpstation (Röda stugan),
samt tillhörande
ledningsomläggning (va)

Kungälvs kommun.

-

Ansökan om
lantmäteriförrättningar

Kungälvs kommun ansvarar för
ansökan om lantmäteriförrättningar
för genomförande av detaljplanen.

-

Kvartersmark:

Övrigt:

Inledande åtgärder
Marksanering
Marken inom planområdet är förorenad och marksanering kommer att behöva genomföras innan
förorenade områden kan tas i bruk för bostadsändamål. Kommunen ansvarar för och bekostar
sanering och genomförande av åtgärder för att marken ska uppfylla kraven enligt känslig
markanvändning.
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Inför markarbeten ska anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till
miljöförvaltningen i Kungälvs kommun. Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas innan
tillsynsmyndigheten godkänt åtgärderna.
Geotekniska förstärkningsåtgärder
Geotekniska förstärkningsåtgärder behöver utföras inom planområdet. Kommunen ansvarar och
bekostar geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom
vattenområdet har av Länsstyrelsen beviljats 2021-06-16. Om åtgärden inte påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år från beslutets datum, ska förnyad anmälan ske till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förelägger följande försiktighetsmått i samband med stabilitetshöjande åtgärder
genomförs:
- Grumlande arbeten får endast genomföras mellan 15 juli och 15 september.
- Skuggande vegetation längs Kyrkebäcken med biflöde ska sparas så långt det är
möjligt.
- Återplantering av träd motsvarande de antal träd som tas ner ska ske.
- Åtgärderna ska genomföras på ett sådant sätt att stabilitetsproblem inte uppkommer.
Om kompletterande arbeten i vatten krävs för att säkerställa detta ska ny anmälan
inkomma till Länsstyrelsen.
- Åtgärderna får endast genomföras när det är låg vattenföring i vattendraget.
- Sprängsten ska täckas med ett lager av naturmaterial, t.ex. sten eller grus, upp till
högsta förutsebara vattenstånd.
- Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling.
Tankning och uppställning av arbetsmaskiner får inte utföras så att spill eller läckage
riskerar nå vattenområdet. Arbetsmaskiner bör även drivas med miljöklassade
drivmedel och miljövänliga oljor.
Länsstyrelsen ser positivt på att lekgrus placeras ut på lämplig plats i samråd med fiskevårdssakkunnig vid utförandet av åtgärden.
va-omläggning
Kungälvs kommun ansvarar för slopande av befintlig pumpstation (Röda stugan). Kommunen
ansvarar och bekostar utbyggnaden av kommunala va-anläggningar belägna inom planområdet. I
väntan på kommunens planerade omläggning av va-nätet har Saltholmsgruppen en överenskommelse med va-verksamheten om att, vid behov, få ordna en tillfällig inkoppling på Röda
stugan.
ÅVC
Ersättande av återvinningscentral Ytterby föreslås ske genom en utökning av Munkegärde ÅVC.
Återvinningscentralen planeras att flyttas 2022. Kungälvs kommun ansvarar för genomförande.
Allmän plats
Kungälvs kommun ansvarar för iordningställande eller utbyggnad av allmän plats inom planområdet. Kungälvs kommun ansvarar för framtida drift och underhåll av allmän platsmark.
Kvartersmark
Kommunen ansvarar för och utför marksanering. Exploatören ansvarar därefter för åtgärder
inom kvartersmark såsom uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar t ex
parkeringsplatser, gård och bostadsgator. Efter fastighetsöverlåtelse ansvarar respektive
fastighetsägare för framtida drift och underhåll av all mark och alla enskilda anläggningar inom
kvartersmark.
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Tekniska anläggningar
Exploatören ansvarar för utbyggnad av enskilda vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt
dagvattenanläggningar inom planområdet, i den mån detta är föranlett av planens genomförande.
Kungälvs kommun ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna vatten-, spillvattenoch dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar på allmän plats inom planområdet.
Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av privata vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar samt dagvattenanläggningar, fram till av kommunen anvisad anslutningspunkt.
Kungälvs Energi ansvarar för genomförande och skötsel av elanläggning.
Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av tele- och
bredbandsnät/fiber.

Avtal och överenskommelser
Följande avtal och överenskommelser finns eller kommer att upprättas:
Samverkansavtal har upprättats mellan Kungälvs kommun och Saltholmsgruppen AB. Avtalet
anger villkor och förutsättningar avseende planläggning och genomförande av detaljplan mellan
parterna.
Uppdragsavtal har tecknats mellan Kungälvs kommun och Bokab. Avtalet reglerar process och
arbete med byggherredriven planprocess, resurstillsättning och finansiering. Mellan Bokab och
Saltholmsgruppen AB ska avtal tecknas som reglerar finansiering mellan parterna.
Inför detaljplanens antagande ska marköverlåtelseavtal tecknas mellan Kungälvs kommun och
Saltholmsgruppen AB. Avtalet ska reglera marköverlåtelse samt villkoren för genomförandet av
den planerade byggnationen. Mellan Kungälvs kommun och Saltholmsgruppen AB ska även
markanvisningsavtal tecknas. Marköverlåtelseavtal ska tillsammans med markanvisningsavtal
ersätta ovan nämnda samverkansavtal.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan fastighetsägare till Pumpen 3 och Kungälvs kommun.
Avtal bör tecknas mellan Saltholmsgruppen AB och respektive nätägare för att reglera eventuell
omläggning eller utbyggnad av elanläggningar, tele- samt fibernät.
Marköverlåtelseavtal bör tecknas mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi för att reglera
överlåtelse av allmän platsmark inom Ytterby-Tunge 1:109 till kommunen.
Saltholmsgruppen AB kan eventuellt behöva teckna avtal med markavvattningsföretaget.

Markförvärv
All mark som ägs av Kungälvs kommun, och som enligt planförslaget läggs ut som kvartersmark,
ska Saltholmsgruppen AB förvärva av Kungälvs kommun.
Allmän platsmark överlåts av respektive fastighetsägare till kommunen utan ersättning.

Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
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Ansökan om fastighetsbildning m.m. görs hos Lantmäteriet.
Inför markarbetet och sanering av förorenad mark ska anmälan om avhjälpande åtgärder
upprättas. Miljöenheten i Kungälvs kommun är tillsynsmyndighet.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 samt Ytterby-Tunge 1:106 ägs av Kungälvs kommun. YtterbyTunge 1:109 ägs av Kungälv Energi. Pumpen 3 ägs av Kommanditbolaget Pumpen 3. Fullständig
förteckning över fastighetsägare och rättighetshavare inom och intill planområdet framgår av den
fastighetsförteckning som hör till detaljplanen.
Erforderlig fastighetsbildning
Detaljplanen möjliggör, genom avstyckning från fastigheterna Ytterby-Tunge 1:106 samt YtterbyTunge 1:11, bildandet av nya fastigheter för uppförande av bostäder och verksamhetsbyggnader.
Avsikten är att två till tre fastigheter bildas söder om Hollandsgatan och att en till två fastigheter
bildas norr om Hollandsgatan.
Allmän platsmark skall ligga kvar inom kommunens fastighet Ytterby-Tunge 1:106 eller fastighetsregleras till annan lämplig fastighet som ägs av Kungälvs kommun.
Exploatören ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättningar och bekostar erforderlig fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar
Några befintliga gemensamhetsanläggningar finns inte inom planområdet. Om fler än en bostadsfastighet bildas söder om Hollandsgatan, kan gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering
och va-anläggning komma att bildas inom bostadskvarteret.
Markavvattningsföretag
Nybildade fastigheter inom planområdet ges vid behov andelstal i markavvattningsföretaget
Castellegården mfl TF 1928.
Ledningsrätt
Allmänna ledningar finns förlagda och kommer att förläggas inom planområdet.
Eventuella ledningsrätter för kommunala ledningar, som behövs för att säkerställa detaljplanens
genomförande, ska inom kvartersmark upplåtas med ledningsrätt utan ersättning.
Servitut
Eventuella servitut för kommunal fastighet, som behövs för att säkerställa detaljplanens genomförande, ska inom kvartersmark upplåtas utan ersättning.
Fastigheten Pumpen 3 kommer att belastas av servitut gällande allmän gångförbindelse mellan
Hollandsgatan och busshållplatsen i norr.
Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut gällande allmän gångförbindelse mellan
bro inom naturmark och Hollandsgatan.
Nybildad bostadsfastighet kommer att belastas av servitut gällande åtkomst för allmänt underhåll
av naturmark längs bäck.
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Till förmån för nybildad bostadsfastighet avses servitut bildas som belastar kommunens fastighet
Ytterby-Tunge 1:106. Servitutet ger bostadsfastigheten rätt att nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över fastigheten Ytterby-Tunge 1:106 till bäcken.
Ytterby-Tunge 1:106 belastas av ett officialservitut för parkering till förmån för Pumpen 3 (akt
1482-952.1). Servitutet skall upphävas i samband med nybildandet av fastigheter inom
planområdet.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom och i anslutning till planområdet. Konsekvenser för fastigheterna inom planområdet kan till exempel vara
avstående eller upplåtande av mark, förändrad byggrätt, marklösen.
I tabellen redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. Observera
att de redovisade fastighetsregleringarna endast är förslag på hur en reglering inom planområdet
skulle kunna genomföras. Lantmäteriet genomför fastighetsreglering genom förrättning.
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Fastighetsbeteckning

Bedömd konsekvens av planen

Övriga kommentarer

Ytterby-Tunge 1:11

2095 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för centrumverksamhet (C2). Vid genomförande av
planen kommer planlagd
kvartersmark regleras över till
nybildad fastighet.

Kungälvs kommun är
fastighetsägare. Planlagd
kvartersmark försäljs till
Saltholmsgruppen AB.

410 kvm av fastigheten planläggs
som allmän plats, NATUR, GATA
eller GÅNG CYKEL.

Ytterby-Tunge 1:106

7390 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för bostäder (B).
Vid genomförande av planen kommer
avstyckning av planlagd kvartersmark
ske från fastigheten.

Ca 920 kvm Befintlig planlagd
mark för GÅNG CYKEL utmed
Marstrandsvägen bekräftas i
planen.

Kungälvs kommun är
fastighetsägare. Planlagd
kvartersmark försäljs till
Saltholmsgruppen AB.

1270 kvm av fastigheten planläggs
som kvartersmark för centrumverksamhet (C2). Vid genomförande av
planen kommer planlagd
kvartersmark regleras över till
nybildad fastighet.
Ca 3740 kvm av fastigheten
planläggs som allmän plats, NATUR,
GATA eller GÅNG CYKEL.

Därtill bekräftas Ca 920 kvm
tidigare planlagd mark för GÅNG
CYKEL utmed Marstrandsvägen.

Därutöver regleras 60 kvm allmän
platsmark över från Ytterby-Tunge
1:109 och 37 kvm från Pumpen 3.
Fastigheten kommer att belastas av
servitut till förmån för nybildad
bostadsfastighet avseende rätt för
bostadsfastigheten att nedlägga,
bibehålla och underhålla
dagvattenledning över fastighet till
bäcken.

Ytterby-Tunge 1:109

60 kvm av fastigheten planläggs som
allmän plats, GATA, i syfte att bygga
ut cykelbana längs med Hollandsgatan.

Kungälv Energi är
fastighetsägare.

Område planlagt som allmän plats
regleras över till den kommunägda
fastigheten Ytterby-Tunge 1:106.

Pumpen 3

Fastigheten planläggs för centrum-

Kommanditbolaget Pumpen 3 är
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verksamhet (C1).

fastighetsägare.

37 kvm av fastigheten planläggs som
allmän plats, GÅNG CYKEL i syfte att
bredda cykelbanan längs med
Marstrandsvägen. Område planlagt
som allmän plats regleras över till den
kommunägda fastigheten YtterbyTunge 1:106.
Pumpen 3 omfattar efter föreslagen
fastighetsreglering 3650 kvm.
Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande allmän
gångpassage mellan Hollandsgatan
och busshållplatsen i norr.

Nybildad bostadsfastighet

Fastigheten omfattar 7390 kvm och
är planlagd som kvartersmark för
bostäder (B).
Fastigheten kan komma att bli
delägare i markavvattningsföretaget
Castellegården.

Saltholmsgruppen AB är blivande
fastighetsägare och förvärvar
marken av Kungälvs kommun, för
att efter byggnation bilda en eller
flera fastigheter vilka försäljs till en
eller flera nybildade bostadsrättsföreningar alternativt dotterbolag.

Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande allmän gångförbindelse mellan bäcken och
Hollandsgatan, markerat med x på
plankartan.
Fastigheten kommer att belastas av
ett servitut gällande skötsel av
angränsande NATUR-område.
Servitut till förmån för fastigheten
kommer att bildas och belasta
fastigheten Ytterby-Tunge 1:106.
Servitutet ger fastigheten rätt att
nedlägga, bibehålla och underhålla
dagvattenledning över Ytterby-Tunge
1:106 till bäcken.

Nybildad
verksamhetsfastighet (C2)

All kvartersmark som planläggs för
endast centrumverksamhet (C2)
regeras över till fastigheten.
Fastigheten omfattar 3365 kvm

Saltholmsgruppen AB är blivande
fastighetsägare och förvärvar
marken av Kungälvs kommun
(delar av Ytterby-Tunge 1:11 och
1:106).

Fastigheten kan komma att bli
delägare i markavvattningsföretaget
Castellegården.
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Kartillustration över föreslagna fastighetsregleringar i samband med planens genomförande.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Kostnader för upprättande av detaljplanen har reglerats i uppdragsavtal mellan Bokab och
Kungälvs kommun samt i samverkansavtal mellan Saltholmsgruppen AB och Kungälvs kommun.
Saltholmsgruppen AB betalar framtagandet av detaljplan och planavgift ska därmed inte tas ut i
samband med bygglov.
Gatukostnadsersättning ska inte tas ut för genomförande av detaljplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera intäkter enligt följande:
- Försäljning av kommunägd mark (planlagd kvartersmark)
Genomförandet av detaljplanen kommer för Kungälvs kommun generera kostnader enligt
följande:
- Marksanering
-

Geotekniska förstärkningsåtgärder vid bäckfåran

-

Utbyggnad av allmän plats
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-

Utbyggnad av allmänna va-ledningar och dagvattenanläggningar

-

Ersättande av ÅVC

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatör inom planområdet
- Åtgärder inom kvartersmark såsom uppförande av nya byggnader, iordningställande av
parkeringsplatser, tomtmark o.d.
-

Fastighetsbildning för genomförande av detaljplanen.

-

Utbyggnad av enskilda va-ledningar och dagvattenanläggningar.

-

Anslutningsavgift för upprättande av förbindelsepunkt för va.

-

Anslutningsavgifter för el-, tele- och bredbandsnät.

Fastigheter som kan komma att ingå i gemensamhetsanläggningar svarar för anläggnings- och
driftkostnader i förhållande till fastställda andelstal i lantmäteriförrättning.
Framtida driftkostnader
Kommunen är huvudman för allmän plats, och kommer därigenom få kostnader för drift och
underhåll av anläggningar inom allmän plats.
Ledningsägare svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för va, tjänsterna vatten, spill och dagvatten.
Alla fastigheter inom planområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Förbindelsepunkter anvisas av Kungälvs kommun. Allmänna ledningar finns inom planområdet,
men utbyggnad inom kvartersmark krävs.
Omläggning av befintliga allmänna va-ledningar kommer krävas i samband med kommunens
planerade flytt av avloppspumpstation.
En dagvattenutredning har genomförts som visar förslag på lösningar rörande hanteringen av
dagvatten. För nya fastigheter inom planområdet föreslås en lösning inom kvartersmark som inte
kräver anslutning till det allmänna dagvattennätet. Exploatör bygger ut dagvattensystemet inom
kvartersmark i enlighet med till detaljplanen hörande va-utredning.
Gator och allmän plats
Hollandsgatan rustas upp och byggs om inom planområdet och avslutas med ny vändyta i öster.
Ombyggnaden omfattar främst gång- och cykelbana och utbyggnaden gäller ny vändyta. Utbyggnad sker i enlighet med framtaget Trafikförslag, upprättat av ÅF, 2018-02-20. Planförslaget
möjliggör även en förlängning av Hollandsgatan österut, om framtida behov finns. I norr ges
möjlighet att bredda befintlig cykelbana till 5 meters bredd längs med Marstrandsvägen.
Marksanering
Markföroreningar har påträffats inom fastigheterna Ytterby-Tunge 1:11 och Ytterby-Tunge
1:106. Byggnation får inte påbörjas förrän markföroreningarna är avhjälpta. Innan efterbehandlingen påbörjas ska en anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till miljöenheten.
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Geotekniska åtgärder
En geoteknisk utredning har utförts vilken redovisar otillfredsställande stabilitet. Geotekniska
förstärkningsåtgärder krävs inom planområdet. Åtgärder utförs i enlighet med rekommendationer
i PM Geoteknik, AFRY, rev 2021-02-11.
Parkering
Parkering ska vid bygglov lösas i enlighet med kommunens Parkeringsnorm, antagen j juli 2021.
Avfall
För avfallshantering gäller kommunens Avfallsföreskrifter (Kommunal Författningssamling, antagen av kommunfullmäktige 2015-09-10 (§ 241/2015). Särskilda miljöhus planeras inom kvartersmark för omhändertagande av avfall.
Värme
Uppvärmning kan komma att ske med fjärrvärme alternativt med enskilda lösningar. Fjärrvärme
är inte utbyggt till eller inom planområdet. Exploatören ansvarar för att samråda kring villkoren
för fjärrvärmeanslutning och teckna avtal med Kungälvs energi om så önskas.
El-, bredband och teleförsörjning
Utbyggnad, omförläggning och anslutning av el, bredband och teleförsörjning sker i samråd med
nätägaren. Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för
anslutning.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
Planhandlingarna har på uppdrag av Saltholmsgruppen AB upprättats av Rådhuset Arkitekter
AB, genom uppdragsansvarig Anna Eklund, landskapsarkitekt, och Helena Bråtegren, arkitekt.
Underliggande utbyggnadsförslag är framtaget av KAKA Arkitekter AB, genom Annika
Hedeblom, arkitekt.
Detaljplanearbetet har bedrivits inom ramen för byggherredriven planprocess och projektkoordinator inom Kungälvs kommun har varit Kenneth Fondén.

Kungälvs kommun 2021-09-10
För Samhällsbyggnad

Kenneth Fondén
Projektkoordinator

Ida Brogren
Planchef
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Detaljplan för BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER ENTRÉ YTTERBY, PUMPEN 3
M. FL. i Kungälvs kommun
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2018-12-12 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11,
under tiden 25 januari 2018 till 19 februari 2018 på Kundcenter i Stadshuset
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller verksamheter
varav 3 st är skrivna av män, 5 st är skrivna av kvinnor och 2 yttranden skrivna gemensamt av en person av
vardera kön. När det gäller de 10 yttrandena från privatpersoner och föreningar så är 4 st skrivna av män
och 4 st skriven av kvinnor, ett yttrande inskickat anonymt och ett yttrande gemensamt för en person av
vardera kön.
SAMMANFATTNING
Under samrådet inkom 10 yttranden från statliga organ samt kommunala nämnder och verksamheter. Från
privatpersoner och föreningar inkom 10 yttranden.
Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar samt geoteknik måste
lösas på ett tillfredsställande. Även bäckmiljön och miljömålen måste studeras vidare. Trafikverket ansåg att
den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) bör färdigställas för att kunna bedöma planens påverkan på
trafiknätet och buller för bostäder närmast väg 168 studeras ytterligare. SGI anser att vissa geotekniska
frågor behöver belysas och säkerställas. Polisen ser kapacitetsproblem vid cirkulationsplatsen väg 168 –
Torsbyvägen samt infarten mot Hollandsgatan.
Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar bättre ljudmiljö för bostäder samt utredning av luftmiljö och
risker. De påtalar också naturmiljöintresset kring Kyrkebäcken. Räddningstjänsten framförde synpunkter
angående tillgänglighet vid brand.
Preem befarar ökad trafik, vilket kan försvåra för deras kunder att komma till bensinstationen. Kringboende
framförde farhågor om ökade störningar genom buller, minskad framkomlighet för biltrafik, insyn,
geoteknik, naturfrågor och luftmiljö. Naturskyddsföreningen vill att ett rikt växt- och djurliv samt hållbart
byggande säkerställs.
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Länsstyrelsen efterfrågar reglering av att högst 0,2 m vattendjup kan accepteras på rinnvägar
med hänsyn till räddningstjänstens framkörning
• Miljö- och byggnadsnämndens önskemål om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad
och bestämmelser kopplade till detta
• Miljö- och byggnadsnämndens samt sakägares önskemål om vibrationsutredning
• Miljö- och byggnadsnämndens önskemål om inga friskluftsintag mot väg 168
• Lägre bebyggelse med hänsyn till insyn för bostäder norr om väg 168 (tillåten höjd för C2 i
nordöstra delen kvarstår, men har sänkts enligt önskemål på Pumpen 3)
• Ytterligare åtgärder mot buller (förbättra befintligt bullerplank och tyst asfalt)
• Förbättringar avseende buller, vibrationer och framkomligheten på väg 168 och Torsbyvägen
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2015/1826
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STATLIGA MYNDIGHETER
YTTRANDE
Länsstyrelsen
2019-02-19
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen anser att det är positivt att planförslaget bidrar till bostadsbyggande och utveckling av Ytterby.
Länsstyrelsen bedömer samtidigt att frågor som berör farligt gods, risk för översvämningar,
markföroreningar samt geoteknik behöver bearbetning inför granskningsskedet.
Även frågor som berör bäckmiljön, miljömål samt plantekniska frågor bör bearbetas inför nästa skede.
Länsstyrelsens anser att det finns goda förutsättningar att samtliga ovannämnda frågor kan lösas på ett
acceptabelt sätt.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på farligt gods, risk för översvämning,
markföroreningar samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan för att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna planförslaget
inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Farligt gods
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 168. På sträckan förbi planområdet transporteras farligt gods
till den bensinstation som ligger väster om planområdet. Enligt planbeskrivningen rör det sig om 3–8
transporter i veckan och huvudsakligen är det bensin och diesel som transporteras. Föreslagen bebyggelse
ligger på ett minsta avstånd om 15 meter från vägkant. Det beskrivs att det finns ett dike vid vägen som
hindrar att brandfarlig vätska rinner in på planområdet.
Det är ett kort avstånd mellan bebyggelse och den plats där brandfarlig vätska kan samlas och en pölbrand
skulle kunna uppstå. En pölbrand kan ha ett konsekvensområde på ett 30-tal meter.
Det är bra att det finns ett dike mellan vägen och planområdet. Frågan är dock vilken effekt diket har på ett
utsläpp av brandfarlig vätska från en farligt godstransport. I den västra delen av planområdet ser det i
verkligheten ut att vara mer av en kort slänt då vägbanan ligger något högre där. Kommunen anger och
förutsätter att ett utsläpp av brandfarlig vätska inte rinner in mot planområdet. Kommunen behöver därför
se över dikets utformning så att förväntad effekt kan erhållas. För att kunna säkerställa att vätskan fångas
upp i diket behöver det också säkerställas att fordonet håller sig på vägen. Därför behöver kommunen
säkerställa detta i form av ett avåkningsskydd. Det ger också ett skydd mot all trafik och den risk för
mekanisk konflikt som annars råder. Med tanke på det korta avstånd som råder till planerad bebyggelse
anser Länsstyrelsen att kommunen behöver överväga att också införa fasadåtgärder, åtminstone obrännbar
fasad, på den del som vetter mot väg 168.
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Översvämning/skyfall
Det finns i dagvattenutredningen ett utdrag ur skyfallskartering gjord över Ytterby. Den visar på lågpunkter
där vatten samlas vid extrem nederbörd. Länsstyrelsen vill råda kommunen att också ta hänsyn till rinnvägar
vid placering av byggnader så att inte byggnadskroppar skär av vattnets rinnväg och riskerar att skada
byggnaderna.
Den tabell som finns i dagvattenutredningen under kap 5.5.1 och som beskriver säkerhetsmarginaler, anger
ett maxdjup på 0,5 m för räddningstjänstens framkomlighet. Länsstyrelsen tolkar det som att siffrorna
är hämtade från Göteborgs stads arbete med översvämning i deras TÖP. Siffran för räddningstjänstens
framkomlighet är där reviderad efter räddningstjänstens synpunkter och är numera 0,2 m vilket behöver
beaktas. Länsstyrelsens bedömning är att ett maximalt vattendjup på 0,2 m får finnas för att kunna bedöma
en väg som framkomlig.
Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att markföroreningar behöver avgränsas inför exploateringen och i enlighet med
planförslaget åtgärdas så att föroreningshalter faller inom gällande riktvärden för avsedd markanvändning.
Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-12 som bifogas i sin helhet. SGI
önskar ”ett väl underbyggt resonemang om hur grundvattnet/portrycket kan variera i området, i synnerhet
som portrycksmätningen inte har relevanta värden. För detta kan kompletterande portrycksmätningar
komma att erfordras”.
SGI vill även påpeka att det är viktigt att det är för det dimensionerande portrycket som åtgärderna ska
dimensioneras och att uppställda säkerhetsfaktorer ska uppnås för detta fall. Beträffande avschaktning av
bäckens släntkrön anser SGI att lutningen mellan det avschaktade området och bakomliggande mark
behöver förtydligas.
SGI anser också att den föreslagna erosionsskydd som i geotekniska utredningen bör säkerställas i
plankartan. Även området som omfattar avschaktning, ca 5 m bakom nytt släntkrön samt slänt till
bakomliggande mark behöver förtydligas i plankartan. SGI anser också att frågan om markens lämplighet
beträffande släntstabilitet bör tas med under ”villkor för lov” på plankartan.
Länsstyrelsens delar SGI:s synpunkter.
Råd enligt PBL
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen
av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Bäckmiljön
Enligt planförslaget ska avschaktning av Kyrkbäckens släntkrön ske. Kommunen måste förtydliga hur
stabiliseringsåtgärderna såsom bl.a. schaktning vid Kyrkbäcken ska utföras, vilken påverkan dessa orsakar
Kyrkbäckens vatten samt hur negativ påverkan kan begränsas. Med anledning av de höga skyddsvärdena
som finns genom till exempel lekområde för öring bedöms det motiverat att kommunen redogör för
alternativa stabilitetsåtgärder med mindre påverkan på vattendraget.
Enligt planförslaget ska alla träd längs bäckens norra sida tas bort. Det bör också beskrivas på en karta längs
vilken sträcka alla träd är tänkt att avverkas. Hur kommer schaktningen/byggnationen påverka bäckens
naturliga vegetation? Hur planerar kommunen att de för fiskbeståndet viktiga lövträdsridåerna ska
återställas? Hur ska negativ påverkan begränsas?
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Det framgår inte av planförslaget om groddjur finns vid och i Kyrkbäcken och det framgår inte av
naturinventeringen om groddjur har eftersökts. Alla groddjur är fridlysta och skyddade enligt
Artskyddsförordningen (2007:845) 4, 5, 6 §§. Kommunen måste undersöka om groddjur förekommer vid
bäcken. Inventering av groddjur görs lämpligen under tidig vår. Om groddjur förekommer måste hänsyn tas
för att inte skada på djuren uppstår under de åtgärder som planeras i och vid bäcken. För åtgärder som
riskerar skada groddjur, och för vissa grodarter även deras livsmiljö, krävs dispens enligt
Artskyddsförordningen. Möjligheten att få artskyddsdispens bedöms vara liten.
Miljömål
Enligt planförslaget påverkas miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och djurliv.
Den fuktiga bäckmiljön är värdefull inte bara för de särskilda arter som pekats ut i naturinventeringen utan
även för insekter och andra smådjur. Kommunen bör beakta naturvårdsutlåtandet från Naturcentrum 201805-16 där flera skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder tas upp för att minska negativ påverkan.
Länsstyrelsens anser att så mycket som möjligt av den naturliga miljön som finns längs Kyrkbäcken idag ska
sparas orörd. Träd och buskar bör få stå kvar så långt det är möjligt på båda sidor av bäcken. Om träd måste
tas bort bör de ersättas med arter som redan idag finns på platsen såsom sälg, klibbal, hägg och fågelbär så
att Kyrkbäcken återfår sin naturliga miljö. Åtminstone 5 – 10 meter på båda sidor om bäcken bör lämnas
orörd för att gynna det biologiska livet.
Klippta gräsmattor, parkmiljöer, främmande trädarter, trampstenar i bäckens vatten, sittbänkar m.m. såsom
föreslås i ”Utformningsprincip Kyrkbäcken, Ytterby” ska undvikas inom bäckens skyddszon om ca 5 – 10
meter, då det påverkar bäckens naturliga miljö negativt. Mycket negativ effekt har även placering av
belysning i bäckmiljön då det allvarligt stör nattlevade insekter och andra djur, bland annat fladdermöss,
som är helt beroende av mörker. Beträffande belysningsfrågor rekommenderar Länsstyrelsen en nyligen
utkommen rapport om utomhusbelysning och fladdermöss; Jägerbrand, A.K. (2018). LED-belysningens
effekter på djur och natur med rekommendationer: Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper, Calluna
AB.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-12 som bifogas i sin helhet. Följande utdrag från
yttrandet beskriver Trafikverkets sammantagna bedömning.
Trafikverket anser att kommunen bör försöka färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Ytterby innan
ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas för att utvärdera den
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Ett trafiktillväxttal på 0.99 % per år fram till 2040 bör
tillämpas. Resultaten från FÖP:en bör ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta
underlättar bedömningar i enskilda detaljplaner.
För den aktuella detaljplanen Entré Ytterby, bedömer Trafikverket att det statliga vägnätet kommer att klara av det
tillkommande trafiktillskott som planen medger. Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att exploatera i ett
kollektivtrafiknära läge med god tillgång till gång-och cykelstråk. Beträffande buller utgår Trafikverket ifrån att bebyggelsen
anpassas och att ljuddämpande åtgärder vidtas så att riktvärdena enligt Bullerförordningen 2015:216 ej överskrids.
Trafikverket anser vidare att uppdaterade mätningar av föroreningar och partikelhalter bör genomföras, för att säkerställa att
en tillräckligt god luftmiljö kan erbjudas. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder
som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens riskbedömning.
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter.
Lantmäteriets synpunkter
Lantmäteriets har lämnat ett yttrande daterat 2019-02-04 som bifogas i sin helhet. Lantmäteriet
uppmärksammar konsekvenser av vissa planbestämmelser i plankartan som kan vara oönskade eller
omöjliggör genomförande av planförslaget som det är tänkt.
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Lantmäteriet anser också frågan om ett servitut inom användningen CB1 bör beskrivas i planbeskrivningen.
Avgränsning av planområdet kan också med fördel justeras så att det stämmer överens med gällande
detaljplan. Lantmäteriet ger också råd på hur frågan om eventuellt flytt av återvinningscentralen ska hanteras
med rätt avtalsform.
Länsstyrelsens delar Lantmäteriets synpunkter.
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna
synpunkter. Ärendet har beslutats av planhandläggare Anna Hendén Wedin efter föredragning av
planhandläggare Saeid Erfan. Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid
en avvägning mellan olika framförda synpunkter.
I den slutliga handläggningen har synpunkter hämtats från representanter på Enheten för samhällsskydd och
beredskap, Miljöskyddsavdelningen, Naturavdelningen samt Vattenavdelningen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Utredning av risker med farligt gods har tagits fram. Denna förslår att fasader ska mot väg 168 ska utföras med obrännbara
material samt att utrymningsvägar och friskluftsintag ska vara vända bort från väg 168. Planbestämmelser om detta har
införts. Bebyggelsens placeras på ett avstånd från väg 168 som är acceptabelt enligt riskutredningen.
Höjdsättning i området är flexibel, men ska uppfylla de krav som framgår av dagvattenutredningen, kommunens
dagvattenplan samt BBR. Detta säkerställs vid ansökan om bygglov. Planbestämmelse med villkor avseende startbesked för
hantering av om markföroreningar har införts.
Kompletterande mätningar av portryck och grundvattennivåer utfördes mars till juni 2019. Utifrån mätningarna har
dimensionerande grundvattennivå tagits fram,
Utredning av förekomst av grodor har tagits fram. I denna konstateras att inga grodor finns dokumenterade sedan tidigare.
Inga grodor hittades vid inventeringen som utfördes för utredningen. Utredarna bedömer inte att bäckmiljö är en trolig livsmiljö
för grodor.
Trafikberäkningarna har uppdaterats med utgångspunkt från de värden som Trafikverket. Samtliga tillfarter i korsningspunkterna uppfyller önskvärd eller godtagbar servicenivå enligt VGU efter byggnation av bostäder och verksamheter vid Entré
Ytterby med trafikvolymer motsvarande nuläget. Däremot kan cirkulationsplatsen på väg 168 och korsningen vid
Hollandsgatan önskvärd servicenivå överskrida år 2045.
Luftkvalitetsutredning med modellberäkning och mätning har utförts. Denna visar att miljökvalitetsnormerna för luft inte
riskerar att överskridas. I några fall överskrids den nedre utvärderingströskeln (NUT).
Bullerutredningen har uppdaterats. I aktuellt förslag tillåts inte bostäder i kvarteret närmast väg 168. Fasad mot norr i den
västra bostadsbyggnaden direkt söder Hollandsgatan får buller med 61 dBA ekvivalent nivå. Övriga värden följer
bullerkraven.
Planförslaget har reviderats med utgångspunkt av Lantmäteriets synpunkter.
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YTTRANDE
Statens Geotekniska Institut
2019-02-12
Yttrande över samrådshandling daterad 2018-12-12
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad detaljplan
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och
geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom
hantering av radon, ingår således inte.
Följande handlingar har utgjort underlag för SGI:s synpunkter
Underlag:
[1] Planbeskrivning dat 2018-12-12
[2] Plankarta dat. 2018-12-12
[3] MUR/Geoteknik, Entré Ytterby, ÅF, uppdragsnr 731219, 2017-02-21, rev 2017-03-20
[4] PM Geoteknik, Entré Ytterby, ÅF, uppdragsnr 731219, dat 2017-02-21, rev 2018-03-20
SGI:s synpunkter
Detaljplaneområdet är relativt plant och omges i den västra, södra och östra delen av en bäck och gränsar i
norr mot väg 168. Nivåskillnaden mellan bäckens botten och släntkrönet varierar mellan ca 1.5 och ca 3 m.
Området utgörs från markytan räknat av fyllning som underlagras av torrskorpelera och lera. Fyllningen har
en mäktighet av mellan ca 0.7 och ca 2.6 m. Leran, som i sin övre del utgörs av torrskorpelera, har en total
mäktighet av mellan ca 13.8 m och ca 27.6 m. Torrskorpelerans mäktighet varierar mellan ca 0.5 och ca 2.5
m. Leran bedöms vara ”under” till normalkonsoliderad. Leran är från 5 m djup kvick. Släntstabiliteten har
beräknats i en utvald sektion som bedöms ha mest ogynnsam geometri. Grundvattennivån i friktionsjorden
under leran och portrycket i leran har uppmätts i en punkt. Mätresultatet från portrycksmätningen bedöms
av konsulten inte vara tillförlitligt utan nollportrycksnivån bedöms vara belägen i fyllningslagrets underkänt
vilket motsvarar 1.5 à 3.2 m djup under markytan. Av grundvattenmätningarna i friktionsjorden framgår att
trycknivån är belägen ca 0.5 m under markytans nivå.
De beräknade säkerhetsfaktorerna är låga för befintliga förhållanden och släntstabiliteten bedöms vara
otillfredsställande och förstärkningsåtgärder erfordras. Beräkningarna har gjorts dels för ett portryck
motsvarande en nollnivå belägen i fyllningslagrets underkant och med hydrostatisk fördelning mot djupet
dels för ett portryck motsvarande en nollnivå belägen 0,5 m över fyllningslagrets underkant och med
hydrostatisk fördelning mot djupet.
De gjorda antagandena om portrycksfördelning ger ett mot djupet lägre portryck jämfört med
grundvattenrörets trycknivå, vilket ger en bedömning på osäkra sidan. SGI önskar ett väl underbyggt
resonemang om hur grundvattnet/portrycket kan variera i området, i synnerhet som portrycksmätningen
inte har gett relevanta värden. För detta kan kompletterande portrycksmätningar komma att erfordras. Vi
rekommenderar att man redovisar uppmätta, antagna och dimensionerande portryck i ett diagram eller att
det på annat sätt tydligare åskådliggörs.
SGI vill även påpeka att det är viktigt att det är för det dimensionerande portrycket som åtgärderna ska
dimensioneras och att uppställda säkerhetsfaktorer ska uppnås för detta fall.
De föreslagna förstärkningsåtgärderna omfattar avschaktning av släntkrön med max 1.3 meter
nivåskillnad och utförande av erosionsskydd. Avschaktningen ska göras inom ett 5 m brett område
bakom släntkrön, vilket behöver förtydligas i plankartan. Det framgår inte i vilken lutning slänten mellan det
avschaktade området och bakomliggande mark ska utföras även detta behöver förtydligas. I beräkningarna
har redovisats områden med tillåtna markbelastningar men det framgår inte om dessa gäller utifrån dagens
marknivåer eller de framtida marknivåerna.
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SGI noterar att det på plankartan under ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark” och
”Egenskapsbestämmelser för allmän plats” har markerats områden som reglerar förstärkningsåtgärder
och tillåten maxbelastning. Området som omfattar avschaktning, ca 5 m bakom nytt släntkrön samt
slänt till bakomvarande mark, har inte markerats och detta behöver förtydligas. I den geotekniska
utredningen [4] anges att erosionsskydd bör utföras och detta bör föras in på plankartan.
Vi vill också väcka frågan om det under ”Villkor för lov” kan införas krav på att markens lämplighet
beträffande släntstabilitet ska vara säkerställd.
Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår, från geoteknisk säkerhetssynvinkel, oklarheter som behöver
förtydligas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas i planen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se kommentar till länsstyrelsen ovan.
YTTRANDE
Trafikverket
2019-02-12
Trafikverkets synpunkter
FÖP Ytterby
Trafikverket känner till kommunens arbete med fördjupad översiktsplan (FÖP) Ytterby, i vilken Ytterbys
framtida utveckling och förtätning studeras. Trafikverket utgår ifrån att den aktuella detaljplanen kommer
att utgöra en del av kommande FÖP, men att detaljplanen nu nått samrådsskede innan FÖP:en hunnit
färdigställas. Trafikverket vill fortsättningsvis uppmana kommunen om att färdigställa den fördjupade
översiktsplanen innan ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas
för att utvärdera den kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. FÖP:en och dess trafikutredning
bör sedan ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta underlättar
bedömningar i respektive enskild detaljplan.
Trafik
Trafikverket har tagit del av bifogad Trafikanalys ”PM Trafikanalys, ÅF, 2018-02-20” och noterar att
kommunen använder ett trafiktillväxttal på 0.5 % per år (till år 2040), vilket vi anser är förhållandevis lågt
räknat. Trafikverket gör motsvarande uppskattning på en trafiktillväxt av 0.99 % per år i området.
I analysen studeras ett scenario A och ett scenario B med olika ingångsvärden gällande omfattning på
bostads-och verksamhetsareal. Enligt analysen genererar den nya bebyggelsen med bostäder och
verksamheter inom planområdet cirka 830 fordonsrörelser/vardagsdygn för scenario A och cirka 750
fordonsrörelser/vardagsdygn för scenario B. Trafikanalysen studerar också kapaciteten för cirkulationsplats
vid Väg 168 – Torsbyvägen, samt för fyrvägskorsning vid Hollandsgatan – Torsbyvägen. Enligt riktvärden
för belastningstal bedöms samtliga korsningar ha önskvärd servicenivå med belastningstal under 0,6 för
fyrvägskorsningen samt under 0,8 för cirkulationsplatsen efter byggnation av Entré Ytterby.
Trafikverket gör den sammantagna bedömningen att detaljplanen enskilt inte påverkar trafiksystemet
nämnvärt, men anser samtidigt att man bör utreda korsningarna med en samlad bedömning av alstringen för
alla kommande detaljplaner i FÖP:en. Vidare önskar Trafikverket att tillväxttalet 0.99 % per år används i
kommande analyser.
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GC-kopplingar
Trafikverket bedömer att gång-och cykelvägnätet kring planområdet håller god standard. Vidare noteras att
befintligt planlagt område för GC-väg längs Marstrandsvägen inkluderas i planområdet och utökas söderut
för att möjliggöra breddning av cykelbanan. Trafikverket ser positivt på detta då en standardhöjning av GCvägen inbjuder till ett mer hållbart resande.
Kollektivtrafik
Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att exploatera i ett kollektivtrafiknära läge. Tillgången till
kollektivtrafik bedöms som god med hållplatsläge för lokal- och regionbussar inom 100 meter från det
planerade bostadskvarteret, och tåg-och busstation cirka 700 meter från planområdet.
Buller
Trafikverket har tagit del av bifogad bullerutredning ”Entré Ytterby - Trafikbullerutredning - Ljudhandling
avseende trafikbuller för Entré Ytterby, ÅF-Infrastructure AB, 2017-06-15”. I utredningen noterar
Trafikverket att riktvärdena för trafikbuller enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS
2015:216, riskerar att överskridas för bostadshusen närmast väg 168. Vidare visar utredningen att
maximalnivåerna utomhus överskrids inom delar av planområdet. Trafikverket anser att det bör säkerställas
att bebyggelsen utformas för att klara de gällande riktvärdena, samt att ljuddämpande åtgärder tillämpas där
det är nödvändigt för att klara kraven.
Luftkvalité
Trafikverket misstänker att miljökvalitetsnormerna för luftmiljö kan komma att överskridas, i synnerhet för
bebyggelsen närmast väg 168. I planbeskrivningen uttrycks att föroreningar i utomhusluften behöver
studeras närmare, med bakgrund av äldre beräkningar som visat på förhållandevis dålig luftkvalitet. PM10halterna som redovisas är från år 2010, och Trafikverket hade gärna sett att uppdaterade mätningar med
prognosår 2040 tillämpas inför granskningsskedet.
Risker
Väg 168 är inte utpekad som transportled för farligt gods. Dock förekommer transporter av farligt gods på
vägen, dels ut mot Marstrand men också till intilliggande bensinstation nära planområdet. Trafikverket
noterar att kommunen låtit bedöma risknivån i planområdet, och att denna anses vara acceptabel med
hänsyn till transporter med farligt gods på väg 168 och avståndet till bensinstation.
Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av
kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.
Sammantagen bedömning
Trafikverket anser att kommunen bör försöka färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Ytterby innan
ytterligare detaljplaner i området går ut för samråd. I FÖP:en bör ett helhetsgrepp tas för att utvärdera den
kommande förtätningens påverkan på trafiksystemet. Ett trafiktillväxttal på 0.99 % per år fram till 2040 bör
tillämpas. Resultaten från FÖP:en bör ligga till grund för kommande exploateringar Ytterby, då detta
underlättar bedömningar i enskilda detaljplaner.
För den aktuella detaljplanen Entré Ytterby, bedömer Trafikverket att det statliga vägnätet kommer att klara
av det tillkommande trafiktillskott som planen medger. Trafikverket ser positivt på att kommunen väljer att
exploatera i ett kollektivtrafiknära läge med god tillgång till gång-och cykelstråk. Beträffande buller utgår
Trafikverket ifrån att bebyggelsen anpassas och att ljuddämpande åtgärder vidtas så att riktvärdena enligt
Bullerförordningen 2015:216 ej överskrids. Trafikverket anser vidare att uppdaterade mätningar av
föroreningar och partikelhalter bör genomföras, för att säkerställa att en tillräckligt god luftmiljö kan
erbjudas. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd
av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Trafikverket
hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens riskbedömning.
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Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se kommentar till länsstyrelsen ovan.
STATLIGA BOLAG
YTTRANDE
Skanova AB
2019-01-25
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela följande:
Detaljplanen gränsar till Telias nod och Skanova har stråk av kanalisation och kablar i området. Skanovas
anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta. Skanova önskar u-område
för sina stråk av kanalisation.
Kanalisationsstråket innehåller både koppar-och fiberkablar. Att flytta kablar och kanalisation tar tid och
kostar pengar.
Skanova förutsätter att full kostnadstäckning erhålles för omläggningen.
Skanova samverkar om möjligt med andra ledningsägare både avseende utförande och läge.
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Synpunkterna noteras.
REGIONALA ORGAN
YTTRANDE
Bohusläns Museum
2019-02-12
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De tänkta åtgärderna är beskrivna i planbeskrivning daterad 2018-12-12med plankarta Dnr KS2015/1826,
som inkom till museet 2019-01-24. Efter granskning kan museet meddela följande.
Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon kulturmiljö eller inom något riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Bohusläns museum har inget att invända mot förslaget sett ur ett bebyggelseperspektiv.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inga kända fornlämningar ligger inom planområdet. Ytterby 62 ett vägmärke ligger på motsatt sida av
Marstrandsvägen väg det vill säga utanför planområdet, vilket innebär att Ytterby 62 inte berörs av planerad
exploatering. Norra av delen av planområdet är idag bebyggt samt södra delen utgörs av gångvägar och
grönområde.
Bohusläns museum har inget att erinra mot aktuell detaljplan sett ur fornlämningsperspektiv då inga kända
fornlämningar finns inom området och få lämningar finns i dess närhet. Dessutom är området till stor del
idag är exploaterat.
Sammanfattning
Bohusläns museum har inget att erinra mot föreslagen detaljplan sett ur ett fornlämnings-samt
bebyggelseperspektiv.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras
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YTTRANDE
Västtrafik AB
2019-02-19
Västtrafik ser positivt på en utbyggnad av såväl bostäder som verksamheter i Ytterby som är en stationsort
som är väl försörjd med både lokal och regional kollektivtrafik. Det är även positivt att kommunen väljer att
använda målstyrda parkeringstal i planen eftersom det ytterligare medverkar till att andelen som väljer att
resa med kollektivtrafik i området blir högre. Västtrafik vill även peka på vikten av att kollektivtrafiken
upplevs som det bästa alternativet, för de som inte kan gå eller cykla. Därför bör t.ex. gånglänkar till och
från både närmsta hållplats på Marstrandsvägen men även mot stationen vara trafiksäkra, tydliga och
attraktiva. I övrigt har Västtrafik inga synpunkter på förslaget.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Gena gångvägvägar från bostäder och verksamheter inom planområdet till busshållplatsen vid Marstrandsvägen regleras i avtal
kopplat till detaljplanen.
YTTRANDE
Lantmäteriet
2019-02-04
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Planbestämmelser
Bestämmelsen e1 och e2 reglerar utnyttjandegrad för hela användningsområdet. Det innebär att för det fall
området fortsatt utgörs av flera fastigheter eller delas in i ytterligare fastigheter så kommer fastighetsägares
möjlighet till byggnation påverkas av hur mycket som byggts på grannfastigheterna. Det kommer alltså bli
en situation av först till kvarn. Om området skall kunna delas in i flera fastigheter är en lösning att ange
utnyttjandegrad i förhållande till fastighetsstorlek istället.
Hur skall bestämmelsen v1 tolkas om användningsområdet delas in i flera fastigheter? Är det den
fastighetsägare som först får bygglov som skall få ha en byggnadshöjd på 18 meter och övrig nöja sig med
15 meter?
Bestämmelsen om markreservat för allmän gångförbindelse redovisas i plankartan för hela
användningsområdet B1 (alternativt hela planområdet då det helt saknas administrativa gränser). Eftersom
bestämmelsen innebär att kommunen måste skaffa sig rådighet över det område där bestämmelsen gäller
bör den vara noggrant avgränsad till det utrymme där den skall gälla. Med nuvarande utformning så skall
hela användningsområdet vara tillgängligt för allmän gångförbindelse vilket då bör innebära att det inte kan
bebyggas.
Planbeskrivning
Inom användningen CB1 Finns ett servitut upplåtet för parkering. Om servitutet behöver upphävas för att
marken skall kunna användas för planlagt ändamål uppkommer en ersättningsfråga. Servitutet och
konsekvenser vid ett eventuellt upphävande borde beskrivas i planbeskrivningen.
I planbeskrivningen, under fastighetsrättsliga frågor, uppges att ledningsrätt för kommunala ledningar inom
kvartersmark skall upplåtas med ledningsrätt. Lantmäteriet vill upplysa om att utan markreservat för
ledningar så anses ledningsrätt inom kvartersmark strida mot detaljplanen och kan därför inte upplåtas.
Lantmäteriet kan inte se att det finns några markreservat för ledningar varför ledningsrätt inte torde kunna
upplåtas i kvartersmark med nuvarande utformning av planförslaget.
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Delar av planen som bör förbättras
Plankarta
Lantmäteriet uppfattar det som att planförslagets östra begränsning inte sammanfaller med gränsen för den
nu gällande detaljplanen 14-YTT-784 utan att det lämnas en smal remsa där nu gällande detaljplan skall
fortsätta gälla. Att det på det sättet ligger kvar smala remsor av en äldre detaljplan kan komma ställa till
problem vid lämplighetsprövning av framtida fastighetsbildning. Detta då prövningen för utrymmet
kommer utgå ifrån användningen i den äldre detaljplanen.
Planbeskrivning
Lantmäteriet ska under samrådsskedet särskilt ge råd om tillämpningen av 6 kap. 40-42 §§ PBL, se 5 kap. 15
§ PBL. Det är oklart om det genomförande avtal som skall träffas är ett exploateringsavtal eller
markanvisningsavtal. Enligt planbeskrivningen utreds frågan om flytt av ÅVC av exploatören. Lantmäteriet
vill påpeka att för det fall flytten av ÅVC skall bekostas av exploatören så går det troligt utöver vad som kan
krävas av exploatören i ett exploateringsavtal. Även att exploatören skall ta på sig kostnader för att utreda
ett nytt läge för ÅVC skulle kunna anses gå utöver vad som kan krävas av exploatören enligt 6 kap. 40-42 §§
PBL. För de fall frågorna regleras i markanvisningsavtal har Lantmäteriet inga synpunkter enligt
ovanstående.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Planbestämmelserna har sett över med utgångspunkt från Lantmäteriets synpunkter. Vissa är inte längre aktuella efter de
justeringar som av andra skäl gjorts efter samråd.
YTTRANDE
Polisen 2018-04-10
2019-01-30
Lokalpolisområde Kungälv/Ale har i nuläget inget att erinra gentemot den tänkta detaljplanen.
Vi är dock lite betänksamma på den undersökning som gjorts när det gäller trafikflödet i cirkulationsplatsen
lv 168 samt korsningen Torsbyvägen och Hollandsgatan.
De beräkningar som nu gjorts är på befintlig trafik samt den tilltänkta ökningen när det gäller ovan nämnda
byggnation enligt detaljplan.
Vad jag kan se har man inte tagit hänsyn till och räknat med är den ökning av trafik som byggnationerna på
Övre Tega, den i Tjuvkil samt den kommande byggnationen vid Rollsbomotet-Enekullevägen kommer att
medföra.
Detta anser vi borde undersökas innan man uttrycker att nuvarande vägstruktur är tillräcklig.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Se ovan kommentar till Trafikverket.
KOMMUNALA NÄMNDER
YTTRANDE
Miljö- och byggnadsnämnden
2019-03-21
I samband med detaljplanering finns det möjlighet att anpassa och reglera bebyggelsen till den omgivande
bullersituationen. Miljöenheten anser att det är viktigt att inte enbart klara de lägsta godtagbara ljudnivåerna
utan sträva efter bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna. Planerade bostäder bör placeras så att
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bullerriktvärden på 55 dBA klaras. Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare planer lyft frågan om behovet
av ett mer strategiskt arbete med buller inom kommunen och vidhåller behovet av detta. Det kan också
finnas risk att planområdet påverkas av vibrationer från trafiken vilket planarbetet behöver undersöka
närmare. Buller och vibrationer i kombination kan förstärka upplevelsen av störning.
Då planområdet ligger nära Marstrandsvägen anser miljöenheten det viktigt att luftföroreningar studeras
närmare i kommande planskede och att en luftkvalitetsutredning utförs. I förebyggande syfte behöver
planbestämmelse införas som hindrar att friskluftsintag i hus norr om Hollandsgatan förläggs mot
Marstrandsvägen.
Kyrkebäcken hyser höga naturvärden i form av bland annat laxöring. Öringen gynnas av att bäckområdet är
bevuxet med träd och buskar som skänker skugga och bidrar med föda. Träd och buskar längs
Kyrkebäckens södra och östra sida samt träd med fridlyst Getlav behöver bevaras liksom hänsyn tas till
övriga påträffade naturvårdsarter (samhällsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom
naturvården) vid markarbeten vid planens genomförande. Om byggnationen riskerar att påverka
bäckområdet genom t.ex. förstärkning av marken behöver Länsstyrelsen kontaktas då det eventuellt kan
röra sig om vattenverksamhet.
Bygglovenheten anser att det finns oklarheter och formuleringar som kommer att innebära svårigheter att
tolka detaljplanen i bygglovsskedet. Planbestämmelserna måste ses över i den fortsatta processen i samråd
med bygglovenheten.
Bestämmelsen om buller är en generell text hämtat från Trafikbullerförordningen. Vid planläggning av
områden behöver det säkerställas att byggnaderna som planläggs kan uppföras och att god ljudmiljö uppnås.
Så som bestämmelsen är utformade nu kan kommande byggherrar bli tvungna att göra nya
bullerutredningar för att säkerställa att bestämmelsen uppfylls. I en detaljplan ska detta vara så pass tydligt
utrett att ytterligare utredningar inte ska behöva göras. Där bullerkraven inte uppfylls behöver områdena för
bostäder ses över eller regleras hur de ska utformas så att kraven uppfylls. Framförallt behöver planområdet
reglera var eventuella skyddsåtgärder behövs.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingar gällande detaljplan för Entré Ytterby;
Pumpen 3 samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 och yttrar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostädernas placering bör planeras så att man klarar en god ljudmiljö motsvarande
tidigare riktvärde på 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad i trafikbullerförordningen.
Planbestämmelserna behöver framöver beskriva var eventuella skyddsåtgärder behövs för buller.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare planer lyft frågan om behovet av ett mer strategiskt
arbete med buller inom kommunen och vidhåller behovet av detta.
Planarbetet behöver klarlägga om trafiken på Marstrandsvägen kan påverka bostäderna genom
vibrationer.
Med hänsyn till planområdets omedelbara närhet till Marstrandsvägen behöver en
luftkvalitetsutredning utföras.
Planbestämmelse bör införas som hindrar att friskluftsintag i husen norr om Hollandsgatan förläggs
mot Marstrandsvägen.
Frågan om olycksrisker kopplat till transporter till bensinstationen behöver utredas ytterligare med
avseende på utsläpp till luft samt utsläpp av ämnen till Kyrkebäcken.
Om byggarbeten kommer beröra Kyrkebäcken behöver Länsstyrelsen kontaktas då det eventuellt
kan röra sig om vattenverksamhet.
Träd och buskar längs Kyrkebäckens södra och östra sida samt träd med fridlyst Getlav ska bevaras.
Påträffade naturvårdsarter bör om möjligt skyddas.
Planbestämmelserna måste i övrigt ses över i den fortsatta processen i samråd med bygglovenheten.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Bullerutredningen har uppdaterats med utgångspunkt från den trafikutredning som tagits fram inför granskningen. Buller
regleras med planbestämmelse som följer värdena som anger i förordningen 2015:216. Bostäder är i aktuellt förslag inte tillåtet
mellan Hollandsgatan och väg 168.
Strategiskt arbete med buller är välkommet, men kan inte läggas som en del av ett enstaka planarbete. Det behöver ske med
ett kommunövergripande perspektiv.
Utredning av luftföroreningar och partiklar liksom utredning av risker med farligt gods har tagits fram. Resultatet av dessa,
erforderliga åtgärder och hur de regleras i planen framgår av kommentar till länsstyrelsen ovan.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § MB avseende stabilitetshöjandeåtgärder inom vattenområdet har gjorts till
Länsstyrelsen. Åtgärderna godkändes genom beslut daterat 2021-06-16. I beslutet anges försiktighetsåtgärder som ska vidtas
då ingreppen utförs.
Som framgår av planbeskrivningen påverkas sälgen med getlav inte av utbyggnaden. Planbeskrivningen förtydligas avseende de
tre övriga naturvårdsarterna. Vegetation inom mot bäcken som där behov uppstår behöver återplanteras vid planens
genomförande anpassas till öringens behov.
.
KOMMUNALA BOLAG
YTTRANDE
Bohus Räddningstjänstförbund
2019-02-19
Bohus Räddningstjänstförbund har följande synpunkter:
1. Planbeskrivningen beskriver på sidan 28 att räddningstjänsten vid behov bedöms kunna angöra
byggnaden genom att köra in på kvartersmark och bostadsgårdar. Det finns alternativ till utrymning som
inte kräver räddningstjänstens medverkan, exempelvis Tr2-trapphus. För att räddningstjänstens tunga
fordon, exempelvis ett släck- eller höjdfordon, ska kunna ta sig fram krävs räddningsvägar. Räddningsvägar
ska vara utformade enligt följande:
•
•
•
•
•
•

körbanebredd minst 3,0 meter och vertikalradien minst 50 meter,
minst 4 meter fri höjd,
tåla axeltrycket 100 kN,
hårdgjort ytlager,
högsta längslutning om 8 % och högsta tvärfall om 2 %, samt
vinterväghållas.

Om räddningstjänstens höjdfordon ska användas för utrymning frän flerbostadshusen behöver följande
beaktas vid utformning av uppställningsplats:
•
•
•
•

I Minsta bredd: 6,5 meter.
I Minsta längd: 10 meter.
I Enskilt stödbenstryck: 80 kN.
Maximal längslutning och tvärfall enligt ovan.

Uppställningsplats bör inte ligga närmare än 3 meter frän fasad och ska inte ligga mer än 9 meter frän fasad
räknat frän ytterkant på stödbenen.
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Ovanstående krav bör tas hänsyn till den fortsatta planläggningen av ärendet.
2. Enligt framtagen VA- och dagvattenutredning bedöms det nya bostadsområdet kunna försörjas med
brandvatten från en beﬁntlig brandpost i Hollandsgatan (sidan 16). Notera att avstånd mellan brandpost och
uppställningsplats för släckbil inte får överskrida 75 meter enligt Svenskt Vattens publikation VAV P83.
Ytterligare en brandpost bör anläggas i området.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Räddningstjänstens yttrande har översänts till exploatören för kännedom och åtgärd. Frågorna följs upp vid projektering och
bygglovsansökan.
FASTIGHETSÄGARE
YTTRANDE
Preem AB (Pumpen 1)
2019-02-19
Med anledning av den föreslagna detaljplan för bostäder och verksamheter ENTRÉ YTTERBY, Pumpen 3
samt del av Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 I Kungälvs Kommun.
Vill Preem AB som ägare till Fastigheten Pumpen 1 strax utanför planområdet göra kommunen
uppmärksam på de skyddsavstånd som gäller för den verksamhet som Preem bedriver i området.
Erforderliga skyddsavstånd måste respekteras. Vidare måste trafiken planeras så att köbildningar i anslutning
till verksamhetens in- och utfarter förhindras. I övrigt har Preem inga synpunkter på den föreslagna
ändringen, men förutsätter att vår verksamhet på platsen kan fortgå som idag samt att man beaktar gällande
skyddsavstånden och tar hänsyn till Preems verksamheten vid planering av trafikföringen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan Preem och bostäder inom planområdet bedöms som tillräckligt i förhållande till MSB:s handbok.
Trafikutredningen har uppdaterats. Vägnätet bedöms med föreslagen utformning ha tillräcklig kapacitet. Flytt av
bensinstationen är därmed ingen förutsättning för planens genomförande
YTTRANDE
Fastighetsägare Tunge 1:290
2019-02-22
Hej! Rapport om Trafikbuller visar på mkt höga värden (över tillåtna gränser), vilket har tidigare uppmäts av
miljökontoret hos Kungälvs kommun och hur tänker Kungälvs kommun åtgärda (bullerplank, tyst asfalt
mm) detta då vägen ligger under trafikverkets ansvar och inte Kungälvs kommun? Trafikanalys/förslag
anger att nuv. väg (Hollandsgatan) räcker till, och det kanske är ok men idag är det näst intill omöjligt att
köra vänster utifrån Hollansdsgatan, utom väldigt lugna tider och om trafiken ökar ifrån Hollandsgatan och
mer inflyttning sker i Ytterby så att trafik ökar på vägen mot Kärna, då ökar även risken för olyckor. Köerna
till och från skolan är mkt besvärande. Räcker då verkligen nuv. väg och anslutande vägar?
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Trafikverket är väghållare för väg 168, men miljötillsyn är ett kommunalt ansvar. Trafikbullret för bostäder norr om väg 168
är inte en konsekvens av genomförande av aktuell detaljplan. Jämfört med utredningen som låg till grund för samrådet är
tidshorisonten flyttad från 2040 till 2045. Ekvivalent (medelvärde) för buller för bostäder norr om väg 168 beräknas bli
mellan 55 och 60 dBA att jämföra med tillåtna 60 dBA 2 m över marken. Maximal ljudnivå beräknas bli mellan 65 och
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70 dBA att jämföra med tillåtna 70 dBA 2 m över marken. Påverkan av trafikökning från aktuellt planområde torde inte
vara hörbar.
Trafikutredningen har kompletterats inför granskning av planförslaget. Utredarna bedömer att framkomlighet och
trafiksäkerhet bibehålls efter byggnation av Entré Ytterby.
YTTRANDE
Fastighetsägare Tunge 1:55
2019-02-04
Jag har inget emot detaljplanen som sådan men med tanke på allt arbete som läggs ner för att undersöka
buller från vägen och ev. sättningar med tanke på leran så undrar jag hur ni kommer att skydda oss på andra
sidan vägen? Vårt bullerplank har varit undermåligt i många år med tanke på ökad biltrafik i samband med
nya bostadsområden i Ytterby och utåt både på Torsbyvägen och Marstrandsvägen. Ska vi sedan ha en
byggarbetsplats i vår närmiljö under lång tid så kommer det att påverka vår inomhus och utomhusmiljö
ännu mer. Kommer vår fastighet att besiktigas innan bygget startar så att ev. sättningar/sprickor mm
ersätts? Tacksam för svar.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Angående trafik och buller kopplat till det, se ovan kommentar till fastighetsägare för Tunge 1:290.
Regler för buller under byggtid finns och följds upp i samband med bygganmälan, som ska göras före byggstart. Byggherren
ansvarar för skador om sådana uppstår vid genomförandet och ska därför utföra en besiktning.
YTTRANDE
Fastighetsägare Kastellgården 1:349
2019-01-29
Vill bara uttrycka min tillfredsställelse över planerna för området. Bor på Enekullen och passerar den ödsliga
parkeringen och återvinningscentralen på väg till och från bussen/tåget. Dessa miljöer är väldigt otrygga, i
synnerhet kvällstid naturligtvis. Det är därför bra att det nu istället blir ett bebyggt område där människor
kommer att röra sig på ett helt annat sätt. Jag hoppas verkligen att inget sätter käppar i hjulet för planerna.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras
YTTRANDE
Fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:53
2019-02-18
Undertecknad, fastighetsägare till Ytterby-Tunge 1:53, vill framföra synpunkt på tänkt utformning av
Pumpen 3, där det - enligt förslag - ska tillåtas byggnad med fördubblad höjd till 10 meter från dagens 5
meter.
Förslaget skulle innebära direkt insyn i vårt hus som med öppen planlösning i entréplan skulle bli väldigt
exponerat. Därtill skulle det innebära ökad insyn i vårt sovrum på övre plan samt anslutande rum som idag
på grund av brant betraktningsvinkel inte är exponerade.
Vi önskar att utformningen på berörd fastighet, Pumpen 3, omprövas.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan byggrätten inom aktuell detaljplan och byggnaden på Ytterby-Tunge 1:53 blir minst cirka 50 meter. I en
tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Byggnader med tre våningar och högre finns sedan tidigare i
Ytterby. Insynen till följde av planförslaget bedöms därför som rimlig i förhållande till läget inom tätorten. Tillåten
byggnadshöjd har sänkts till 5 meter för Pumpen 3.
YTTRANDE
Fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:286
2019-02-05
Jag är generellt positiv till bebyggelse och uppsnyggning i området enligt föreslagen plan. Mina invändningar
på förslaget gäller trafiksituationen på Hollandsgata och angränsade Marstrandsvägen. 1. Förslaget ökar
riskerna för våra skolbarn när de använder den utpekade skolvägen från Tunge till Kastellegårdsskolan över
Marstrandsvägen och Hollandsgatan. Riskerna ökar p.g.a. den allmänna ökningen av trafik. Särskilt allvarligt
är detta i den trafikljuskontrollerade övergången över Marstrandsvägen. Mätningar där har visat att
biltrafiken inte håller hastighetsgränser och att korsningen har en mycket hög andel rödljuskörningar. Ökad
trafik förvärrar situationen. Ett förslag för att lösa problemet vid övergången Marstrandsvägen är att låta
planen inkludera en något ändrad sträckning av Marstrandsvägen för att med kurvor, avsmalning och
refuger tvinga fram sänkt hastighet och ökad uppmärksamhet (alternativt byggs gång/cykeltunnel). Vill
också nämna att jag upplever 2-till-1 och 1-till-2 fil-dragningen för biltrafik på Marstrandsvägen, strax öster
om övergången, som osäker. Hastigheten är ofta för hög, det saknas refuger och filmarkeringarna syns inte
vid snö/vinterväglag (vilket kan leda till frontalkrock). Det är viktigt att skolvägsövergången över
Hollandsgatan behåller en tydligt markerad karaktär och gärna är upphöjd. 2. Förslaget ökar problemet med
framkomlighet i rondellen på Marstrandsvägen vid högtrafik. Utbyggnad av bostäder etc i Ytterby,
Marstrand, Kärna med mera har ökat trafiken genom rondellen. Utformningen med busshållplats och
dubbla filer gör det mycket svårt att köra ut från Tunge vid högtrafik. Detta eftersom: a) trafiken från
vänster håller hög hastighet genom rondellen, då utformningen på Marstrandsvägen leder trafik i hög
hastighet rakt in i/genom rondellen; b) man vid utfart för passage rakt fram eller för vänstersväng (från
Tunge) omedelbart måste korsa två körfält (högersväng är enkelt, men uppskattningsvis 90% av all
trafik från Tunge skall vänster eller rakt fram). Detta leder till köbildning vid utfart från Tunge i högtrafik.
Ökad bebyggelse enligt planen förvärrar situationen.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Konsekvenserna av trafiken såsom säkerhet och framkomlighet på Marstrandsvägen är till största delen kopplad till
övergripande trafik och förväntad ökning av denna. Studier för minskad trafik på Marstrandsvägen pågår. Synpunkterna har
vidarebefordrats till kommunens strategiska trafikplanering.
YTTRANDE
Två fastighetsägare Ytterby-Tunge 1:57
2019-02-18
Vi är positiva till att Entrén till Ytterby utvecklas men vill framföra följande synpunkter på redovisade
samrådshandlingar.
1. Vi motsätter oss att bostäder tillåts ut mot Marstrandsvägen, väg 168, för den nya tillskapade byggrätten
åt nordost. Detta medför stor påverkan med insyn på vår fastighet. Vi vill därför att ändamålet bostad tas
bort och enbart tillåts in mot söder.
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2. Vi motsätter oss även att byggnadshöjd och nockhöjd ut mot Marstrandsvägen är för hög vilket påverkar
oss negativt genom försämrade ljusförhållanden och insyn. Därför vill vi att byggnadshöjden sänks till 9
meter och nockhöjden sätts till 10 meter. Vi menar att de illustrerade byggnadskropparna och redovisning
av 2-3 våningar på illustrationsritningen i annat fall är missvisande och vilseledande. Illustrerade
byggnadskroppar har ingen eller mycket flack taklutning och illustrerar 2 våningar.
3. Vi vill även att bebyggelsen placeras längre ifrån bäcken för att freda natur och djurliv och framförallt
säkerställa stabilitet i markförhållanden och klara dagvattenhantering och eventuellt framtida skyfall med
fara för översvämning. Det är även önskvärt med allmän gångväg på båda sidor om bäckfåran.
Geotekniska frågor
Kompletterade geoteknisk undersökning förutsetts ske i samband med fortsatt projektering, Angränsade
fastigheter måste besiktigas m h t den kvicklera som finns i området innan mark och pålningsarbeten
påbörjas.
Hänvisning till rådande instabilitet längs bäcken och föreslagna avschaktningar så kommer övre släntkrönet
ligga 14m från bäcken om man försiktigt räknar med nivåskillnad bäckbotten och mark på 3m
(schaktlutning 1:3 ger 9m samt plan yta 5m mellan slänter, figur 3). Hur löser man i så fall att placera
byggnadskropparna så nära bäcken som 7-10 m enl illustration (figur 1). Större delen av parkering söder om
fastigheten Luren enl illustrationen hamnar i avschaktning/släntsområdet (figur 2). Illustrationen kan även
här vara missvisande och vilseledande eller hur tänker man lösa detta?
Föreligger det risk för instabilitet på den motsatta sidan av bäcken utanför planområdet när man utför
kraftiga avschaktning inom planområdet?
Naturfrågor.
Hur säkerställer man miljön för fiskbeståndet i Kyrkbäcken? Beskuggning, rötter o stammar är en viktig
komponent för uppväxtmiljön. Motsatt sida av bäcken samt bäckbotten lämnas orörd inklusive vegetation
utom planområdet.
Hur undviker man slamning och läckage av finkornigt material under byggtiden?
Bullerfrågor
Befintligt fastigheter norr om Marstrandsvägen har idag höga bullervärden. Byggnation på södra sidan av
Väg 168 kommer att påverka bullernivåer negativt på norra sidan. Hur anpassas val av material och
fasadutformning för att inte reflektera buller till norra sidan?
Luftmiljöfrågor
Hur säkerställas att den nya bebyggelsen inte förvärrar den redan nu dåliga luftmiljön vid Marstrandsvägen?
Då planförslaget bildar en skärm på sydsidan av Marstrandvägen kommer luftväxlingen på norrsidan att
påverkas negativet, detta på grund av vinden ofta kommer från syd och sydväst. Idag märker man tydligt
redan av den dåliga luften som orsakas av stor trafikbelastning och köbildning i båda riktningarna. Även
märkbar luftförsämring från Preem märks.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avståndet mellan byggrätten inom aktuell detaljplan och byggnaden på Ytterby-Tunge 1:73 blir drygt 50 meter. I en
tillväxtregion kan man förvänta sig viss bebyggelseutveckling. Byggnader med tre våningar och högre finns inom Ytterby.
Insynen till följd av planförslaget bedöms därför som rimlig. Påverkan på skuggning blir begränsad. Bostäder närmast
Marstrandsvägen är inte längre aktuellt. I planeringen av området kring bäcken kopplat till aktuell detaljplan samt fördjupad
översiktsplan för Ytterby studeras stråk längs bäckens östra respektive södra sida. Dessa stråk är bättre kopplade till andra
stråk och blir därför mer tillgängliga för allmänheten. Dubbla stråk bedöms därför inte vara nödvändigt. Ur natursynpunkt är
vegetation söder om bäcken av större vikt då den skuggar bäckfåran. Lämplig vegetation kommer att återplanteras norr om
bäcken. Hänsyn kommer att tas till bäckmiljön och öringsbeståndet. Genomförandet av åtgärderna anpassas till
naturförhållandena.
Geoteknisk utredning har kompletterats med portrycksmätning och bedömning med utgångspunkt från detta. Förslaget till
åtgärder har därefter setts över. Erforderliga besiktningar av angränsande fastigheter åligger byggherren.
Bullerreflexion från fasader och mark ingår i bullerberäkningarna.
Luftkvalitetsutredning med modellberäkning och mätning har utförts. Denna visar att miljökvalitetsnormerna för luft inte
riskerar att överskridas. I några fall överskrids den nedre utvärderingströskeln (NUT).

ÖVRIGA
YTTRANDE
Naturskyddsföreningen
2019-02-19
Vi anser att det är bra att utbyggnad görs i en befintlig tätort där det finns tillgång till kollektivtrafik samt
gångbana och cykelbana till Kungälv.
Naturskyddsföreningen har beretts tillfälle inkomma med synpunkter på ovanstående detaljplan och yttrar
sig enligt följande förslag:
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• Ett rikt växt och djurliv.
Stor omsorg måste ges för att behålla och förstärka naturvärdena. Det gäller även att informera
entreprenörerna under utbyggnadstiden. Lämpliga träd och buskar (även bärande) behöver planteras på
bäckens norra sida där marknivån sänks mot stranden. Detta för att gynna den biologiska mångfalden och
minska risken för grumling av bäcken.
• Hållbart byggande
- Boverket har nyligen haft nya energiregler ute på remiss som skärper energikraven kraftigt år 2020. Detta
som svar på EU:s krav på att alla nya hus som byggs 2020 och senare klarar kravet på nollenergi. Dessa krav
måste föras in som krav här.

- Trä skall användas som byggnadsmaterial för att minska klimatpåverkan.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Avsikten är att återplantera på norra sidan bäcken på med växtlighet som bl.a. gynnar öringsbeståndet. Detta utförs i
samverkan mellan byggherren och kommunen. Genomförandet ska beakta naturvärden, vilket bl.a. som föreningen nämnder
kan ställa krav på att grumling inte sker. Kommunen har inte rätt att ställa högre krav på energistandard i detaljplanen. Om
kraven skärps, ska kommunen naturligtvis granska så att de nya kraven efterföljs. Byggherren har fått föreningens yttrande för
kännedom.
YTTRANDE
Anonym
2019-02-12
Tummen upp från mig! Bort med soptippen och in med något coolt som man slipper skämmas över.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.
YTTRANDE
Boende vid Solvagnsgatan 14
2019-01-26
Fruktansvärt fula byggnader. En sådan entré vill vi inte ha till Ytterby!
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
De illustrationer som finns i planen är tidiga skisser. Byggherren kommer att vidareutveckla utformningen när de har tydligare
underlag för byggnadernas innehåll. Byggherren har fått föreningens yttrande för kännedom.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
• Uppdaterad trafikutredning
• Luftmiljöutredning som visar på låga föroreningsvärden
• Utredning avseende farligt gods och planbestämmelser som säkerställer utredningens förslag till
åtgärder
• Komplettering av geoteknisk utredning och uppdatering av erforderliga planbestämmelser
• Utredning av förekomst av grodor, vilket inte kunde påvisas
• Justering av plankarta och bestämmelser med utgångspunkt från Lantmäteriets synpunkter
• Uppdaterad bullerutredning med horisontår 2045
• Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in och beslut om denna har fattats
Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts:
• För Pumpen tre har bostadsändamål tagits bort och tillåten höjd sänkts till högst 5 meter
• Byggnader medges inte mellan fastigheten Luren 1 och Kyrkebäcken
I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och genomförandebeskrivningen
SAKÄGARE SOM HELT ELLER DELVIS INTE HAR TILLGODOSETTS I PLANFÖRSLAGET:
Sakägare
Synpunkt
Skede
Preem
Ökad trafik kan försvåra för
Samråd
kunder
Fastighetsägare Tunge 1:290
Trafikbuller, olycksrisker
Samråd
Fastighetsägare Tunge 1:55
Trafikbuller, sättningar, störningar Samråd
vid byggnation
Fastighetsägare Tunge 1:53
För höga byggnader ger insyn
Samråd
Fastighetsägare 1:286
Trafik, olycksrisker för skolbarn
Samråd
Två fastighetsägare Tunge 1:57
Ljusförhållanden, insyn,
Samråd
naturmiljö, geoteknik, buller,
luftmilijö
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås godkänner planförslaget för granskning enligt PBL (2010:900) 5:18.
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 17 september 2021

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Kenneth Fondén
Planhandläggare
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§ 123/2021

Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109 (Dnr KS2015/1826)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2015, § 446/2015 efter ansökan av Saltholmsgruppen AB att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumknutna
verksamheter. Avsikten är att skapa en attraktiv entré för de som närmar sig Ytterby
österifrån på Marstrandsvägen.
Efter beslut av kommunstyrelsen § 451/2018 har samråd för detaljplanen genomförts under
tiden 25 januari – 19 februari 2019. Under samrådet inkom synpunkter från sex fastighetsägare/boende i området. Deras synpunkter gällde bl.a. buller, ljusinfall, insyn, vibrationer,
trafikförhållanden och naturmiljö. Preem befarar att ökad trafik försvårar tillfart till bensinstationen. Länsstyrelsen framförde att farligt gods, risk för översvämning, markföroreningar
samt geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande.
Planen följer kommunens översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Ytterby tagits.
Gällande detaljplaner anger idrott, parkering och industri. Detaljplanernas genomförandetid
har gått ut. Plan-förslaget tas fram genom byggherredriven planprocess.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - granskning av Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 samt del av
Ytterby-Tunge 1:11, 1:106 och 1:109
Bilaga Entré Ytterby Plankarta granskning A3
Bilaga Entré Ytterby Illustrationskarta granskning A3
Bilaga Entré Ytterby Planbeskrivning granskning
Bilaga Entré Ytterby Samrådsredogörelse
Förslag till kommunstyrelsen
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt YtterbyTunge 1:11, 1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 §18.
__________
Expedieras till:
Kenneth Fondén, Planarkitekt
Johan Hellborg, Planarkitekt
Sandra Vokstrup, Mark och Exploateringsingenjör
För kännedom till:
Fredric Norrå, Verksamhetschef SoU
Ida Brogren, Verksamhetschef Planering

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Förslag till kommunstyrelsen
Detaljplan för bostäder och verksamheter, Entré Ytterby, Pumpen 3 samt YtterbyTunge 1:11, 1:106 och 1:109 godkänns för granskning enligt plan- och bygglagen
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9/28/2021

Beslut om antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr
KS2020/0997-31)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa
den kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt
att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre
fastigheterna inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars –
25 mars med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för
granskning 1 juli– 20 augusti 2021.
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort.
Planområdet ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet
omfattar totalt tre fastigheter.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Juridisk bedömning
Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande i enlighet med 5 kap. plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens
granskningsyttrande för översiktsplanen och har inte ett betydande intresse för allmänheten.

Bakgrund
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet
Trafik-gata-park. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa
den kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt
att upphäva gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre
fastigheterna inom planområdet.
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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Gällande detaljplan 878 (lagakraftvunnen 1982) medger användningen bostadsändamål utan
byggrätt (prickad mark) på stor del av fastigheten Marstrand 44:2. En mindre del av Marstrand
44:2 är planlagd för parkering men hela norra delen av fastigheten används idag för kommunal
parkering.

Utsnitt från fastighetskartan. Planområdets avgränsning markerad med
streckad svart linje.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planförslaget innebär att Marstrand 44:2 i sin helhet planläggs för kvartersmark, parkering.
Genom att gällande tomtindelning upphävs, innebär planförslaget också att två delar av
Marstrand 44:2 överförs till 44:1, och en del av 44:1 överförs till 44:2. Fastigheten Marstrand
44:2 kommer i sin tur överföras till Kungälvs kommuns fastighet Marstrand 6:55.
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Områden markerade i rött kommer att överföras till Marstrand 44:1. Området markerat med blått
kommer att överföras till kommunens fastighet Marstrand 44:2.

Avsikten är också att den del av Marstrand 44:9 (som tidigare ägdes av kommunen och
arrenderas av fastighetsägaren till Marstrand 44:1 för trädgårdsändamål) ska förvärvas av
Marstrand 44:1.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen kan antas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planförslaget strider inte mot något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Agenda 2030 bedöms inte vara relevant då större delen av de delmål som Agenda 2030
behandlar rör åtgärder på en högre nivå än aktuellt ärende.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens översiktsplan har beaktats. Planområdet ingår i det område som är utpekat som
centrumområde i översiktsplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Föreslagen åtgärd bidrar till att Marstrandöns och Koöns parkeringsbehov uppfylls, vilket är
positivt för invånarna i Marstrand, medborgare i kommunen samt besökare till kommunen.
Genom att tomtindelningen upphävs uppkommer möjligheter till annan och mer likställd
fastighetsreglering mellan fastigheterna inom planområdet.
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Ekonomisk bedömning
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Kostnaderna för detaljplanen bekostas av kommunens
enhet Trafik-Gata-Park.
Planförslaget möjliggör en förändrad fastighetsreglering, vilket innebär en intäkt vid
försäljning av marken som ska överföras från kommunens fastighet Marstrand 44:2 till
Marstrand 44:1.
Förslag till Kommunstyrelsen
1. Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering & myndighet

Anders Holm
Sektorschef samhälle & utveckling

Expedieras till:

Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan
Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan

För kännedom till:

Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
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INFORMATION

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
•
•

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser

Övriga handlingar:
•
•

Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-09-30

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, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning

Arbetet med denna detaljplan påbörjades juni 2020. Den handläggs med standardförfarande i
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast fjärde kvartalet 2021.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också
att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och
44:9.

Huvuddrag

På Marstrand och inom aktuellt planområde finns äldre tomtindelningar. Tomtindelningar är en
tidigare administrativ bestämmelse från den upphävda byggnadslagen från 1947. Tomtindelningar
hade syfte att fördela hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare obligatoriska för att
kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. Sedan 2011 gäller tomtindelningar som
fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan. Eftersom det inte är möjligt att fastighetsreglera i
strid mot gällande tomtindelningar kan de därför försvåra och förhindra
fastighetsindelningsprocesser och plan- och byggärenden. För att underlätta
fastighetsindelningsprocesser är det angeläget att upphäva gällande tomtindelning.
Del av fastigheten Marstrand 44:2 används för kommunal parkering. Gällande stadsplan medger
dock användningen bostadsändamål, prickad mark, på stor del av fastigheten. För att möjliggöra
den verkliga användningen, parkering, är det angeläget att ändra markanvändningen i detaljplan.
I samband med att en ny detaljplan tas fram för aktuellt planområde, återinträder strandskyddet.
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet eftersom det är i anspråkstaget på ett sådant sätt
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort. Planområdet
ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge.

Utsnitt från
fastighetskartan. Den
röda pricken visar
planområdets placering
på Koön, Marstrand.
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Areal

Planområdet innefattar ca 1300kvm.

Markägoförhållanden

Marstrand 44:2 ägs av Kungälvs kommun.
Marstrand 44:1 och Marstrand 44:9 är privatägda.

Utsnitt från fastighetskartan. Planområdets avgränsning markerad med streckad svart linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan

Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger
centrumområde för aktuellt område.

Detaljplan

Planområdet omfattas av stadsplan ”del av Marstrand” akt nummer 878, lagakraftvunnen 198210-07. Stadsplanen omfattar den bebyggda delen av Marstrandsön och de äldsta bebyggda delarna
av Koön. Syftet med detaljplanen är att bevara Marstrands särdrag och följa Marstrands befintliga
bebyggelses utseende. För de aktuella fastigheterna Marstrand 44:1 och 44:9, anger detaljplanen
kvartersmark, användning bostäder, där placeringen av den befintliga bebyggelsen har varit
avgörande för byggrättens omfattning. Byggrätten är begränsad både i utbredning på mark och i
höjd till att samstämma med befintliga byggnaders volymer. Således säkerställer detaljplanen att
Marstrands bebyggelsestruktur bevaras.
Del av Marstrand 44:2 är planlagd för kvartersmark, bostadsändamål, prickad mark. En mindre
del av fastighetens nordöstra del är planlagd för specialområde, parkering.
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Urklipp ur gällande detaljplan över gällande område, planområdet markerat i rött.

Fastighetsindelning

För samtliga fastigheter gäller bestämmelserna i tomtindelning fastställd 1957-03-02, lantmäteriets
akt nummer, 14-MAR-667.

Gällande tomtindelning för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.
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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.

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)). 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)).
Kommunens bedömning är att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ingen
strategisk miljöbedömning har därför utförts och ingen miljökonsekvensbeskrivning har
upprättats. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.
Detaljplanen syftar till att bevara befintlig bebyggelsestruktur inom bostadsfastigheterna, i
enlighet med gällande stadsplan. Markanvändningen ändras enbart för del av Marstrand 44:2, där
mark som används för parkering, är planlagd för bostadsändamål i gällande detaljplan.
Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte påverka den befintliga bebyggelsestrukturen.

Utsnitt från ortofoto 1971, som visar att fastigheten Marstrand 44:2 använts för
parkering/uppställning av båtar sedan lång tid tillbaka.
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Riksintressen

Friluftsliv (3 kap 6§ MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse för Friluftsliv. Upprättandet
av detaljplan bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset. Detta då området redan idag är
planlagt för kvartersmark och inga fysiska förändringar sker som konsekvens av ett upphävande.
Kulturmiljövård (3 kap 6§ MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse för Kulturmiljövård.
Upphävandet av tomtindelning påverkar endast hur fastighetsbildningen kan upphävas eller
regleras. Tidigare stadsplan, laga kraft 1982, reglerar bebyggelsens utformning och placering för
att bevara Marstrands särdrag. Bestämmelserna om utformning och placering har tolkats in i det
upprättade planförslaget och säkerställer således att nuvarande bebyggelsestruktur bevaras.
Planförslaget bedöms därför inte påverka riksintresset på ett väsentligt sätt.
Högexploaterad kust (4 kap MB) – Aktuellt område ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.
Planområdet ligger inom område för tätbebyggelse och innebär inte någon påtaglig förändring av
bebyggelsemiljön. Planförslaget bedöms därför inte påverka riksintresset på ett väsentligt sätt.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer för vatten – Enligt Miljöbalken 5 kap 1 § får regeringen för vissa geografiska
områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön
i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).
Miljökvalitetsnormer finns framtagna för utomhusluft och vatten.
Planområdets recipient för dagvatten är Marstrandsfjorden som är klassad till måttlig ekologisk
status och kemisk status ej god. Miljökvalitetsnormen (MKN) är god ekologisk status senast 2027
samt god kemisk ytvattenstatus. Planförslagets genomförande bedöms inte motverka att god
ekologisk status kan uppnås eller bidra till försämring av den kemiska statusen. Planförslaget
påverkar inte hur marken kommer att nyttjas framöver jämfört med hur den nyttjas idag,
eftersom detaljplanen enbart syftar till att förändra ägandeförhållandena, därför bedöms inte
miljökvalitetsnormerna påverkas vare sig positivt eller negativt.

Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)
Planområdet och majoriteten av nordvästra Koön
omfattas inte av strandskydd idag, på stora delar
har strandskydd aldrig funnits eftersom marken
redan var i anspråkstagen vid strandskyddets
införande 1975. Utanför detta gäller utökat
strandskydd, upp till 300 meter från strandlinjen.
När en detaljplan upphävs för att ersättas av en
ny, återinträder strandskyddsområde 0-100 meter
från strandlinjen. För att upphäva strandskyddet i
en detaljplan måste något av de sex särskilda skäl

Planområdet och majoriteten av nordvästra Koön
omfattas inte av strandskydd idag.
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som anges i Miljöbalkens 7 kap. 18 c § vara uppfyllt.
Särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet:
•

•

Planområdet är sedan tidigare i anspråkstaget och bebyggt. Planförslaget förändrar inte
byggrätternas placering eller utbredning inom fastigheterna. Planområdet saknar värden
för djur- och växtliv samt är i anspråkstaget på ett sådant sätt att det är inte är åtkomligt
för allmänheten.
Förslaget innebär att strandskyddet upphävs med stöd i 7 kap. 18c§ 1p. Miljöbalken, då
mark och vatten inom planområdet är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte.

För utökad beskrivning av bedömningen av upphävandet av strandskydd, se PM Underlag för
bedömning av upphävandet av strandskydd.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse
Förutsättningar
Marstrand 44:1 och 44:9 är bebyggda med friliggande trähus. På Marstrand 44:1 finns även en
komplementbyggnad.
Marstrand 44:2 upplåts för parkering.
Planförslag
Planförslaget innebär att fastigheterna Marstrand 44:1 och Marstrand 44:9 planläggs för bostäder.
Byggnadshöjden för huvudbyggnaderna regleras enligt tidigare stadsplan med plushöjd över
grundkartans nollplan. För fastigheten Marstrand 44:1 gäller högsta byggnadshöjd 7,0 meter och
för Marstrand 44:9 gäller 9,6 meter över grundkartans nollplan. Tak ska vara sadeltak med en
lutning på lägst 30o och högst 35 o. Takmaterialet ska vara rött, oglaserat taktegel. Byggnaders
fasader ska utföras av trä och ges milda, ljusa kulörer som ansluter till ortens traditionella färger.
Förutom befintliga huvudbyggnader får fastigheterna inte bebyggas, detta regleras med prickmark
i plankartan. Undantaget är egenskapsområde för komplementbyggnad på fastigheten Marstrand
44:1. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är tre meter. Taket måste utformas som
sadeltak.
Marstrand 44:2 får inte bebyggas, detta regleras med prickmark i plankartan.
Parkering, utfarter
Förutsättningar
Marstrand 44:1 angörs från Korsgatan i väst, och från parkeringen i norr. Marstrand 44:9 angörs
från Slottsgatan. Marstrand 44:2 upplåts för kommunal parkering. Fastigheten Marstrand 44:1
saknar parkering inom den egna fastigheten utan hyr parkering på kommunal mark. Fastigheten
Marstrand 44:9 har från Slottsgatan parkeringsmöjligheter inom den egna fastigheten.
Planförslag
Planförslaget innebär att Marstrand 44:2 planläggs för parkering. Del av Marstrand 44:2 kommer
förvärvas av Marstrand 44:1 för att möjliggöra parkering inom den egna fastigheten.
Kulturmiljö
Förutsättningar
Planområdet ligger inom område för riksintresse för kulturmiljövården. Gällande stadsplan
beskriver Koöbebyggelsens särdrag enligt nedan.
Bebyggelsen i Marstrand och Koön karaktäriseras av friliggande trähus. Byggnaderna ligger dock
ofta tätt, är anpassade efter terrängen för att minimera behovet av sprängningar, samt placerade
med hänsyn till utblickar mot havet. Generellt har bebyggelsen höga socklar, stensocklar av gnejs,
som är anpassade efter bergets form. Entréerna har vindfång eller veranda. Taken är
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företrädelsevis av sadeltak med rött taktegel. Räcken på trappor eller staket på terrassmurar är av
spjältyp, vitmålade och mycket karaktäristiska för Marstrand bebyggelse.
Gaturummen karaktäriseras av tydliga avgränsningar mellan trädgård och gata i form av murar
(ibland delvis skapade av berg) och vitt spjälstaket. I vissa fall ligger byggnadsgrund och fasadliv
direkt i gräns med gatan.

Utsnitt från gällande detaljplan aktnummer 878.
Fasaderna är av ljusa kulörer, många gånger vita, med locklistpanel. Panel, dörr och
fönsteromfattningar, sockelbrädor, takfötter och vindskivor är ofta målade i samma kulör.
Detaljer som till exempel fönsterbågar och dörrkarmar är ofta gröna. Fönstren är uppdelade i
åtskilda rutor med spröjs. Byggnadernas detaljer är ofta utformade så att de fyller en praktisk
funktion.
Byggnadsvolymernas proportioner (längd, bredd och höjd) i förhållande till fönstrens placering
(tätheten mellan fönstren och förhållandet mellan fönster och vägg) samt fönstrens storlek (höjd
och bredd) är noga utstuderade för att skapa proportionerliga byggnader med en rytm i fasaderna.
Planförslag
Planförslaget innebär att befintlig bebyggelsestruktur bevaras och säkerställs. Byggrätten är
begränsad både i utbredning på mark och i höjd till att samstämma med befintliga byggnaders
volymer, på samma sätt som i tidigare stadsplan.
Bevarandet säkerställs också genom särskild bestämmelse att byggnadernas yttre ska gestaltas
med särskilt beaktande av ortens särpräglade miljö, och med hänsyn till riksintresset för
kulturmiljövården. En förutsättning för att beakta och stärka Koöbebyggelsens särdrag, är att vid
bygglov säkerställa att byggnadsmaterial och dess behandling väljs med omsorg. Planbestämmelse
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för varsamhet säkerställer att huvudbyggnadernas fasader ska vara av trä och ges mild, ljus kulör.
planförslaget reglerar även att taken ska vara av sadeltakstyp med rött, oglaserat taktegel.
För att bevara tomternas och gatornas karaktär ska den tydliga avgränsningen mellan gata och
tomt bevaras. Detta säkerställs i särskilt planbestämmelse. Inom aktuella tomter finns en
blandning av avgränsningar i form av murar av sten, berg, husgrund eller staket (vitt spjälstaket).
Tomtindelning
Förutsättningar
Tomtindelning från 1957 gäller för samtliga fastigheter inom planområdet, lantmäteriets akt
nummer, 14-MAR-667.
Planförslag
Planförslaget innebär att tomtindelning fastställd 1957, lantmäteriets akt nummer 14-MAR-667,
upphävs.

Gällande tomtindelning upphävs inom planområdet.
Dagvatten
Förutsättningar:
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom planområdet finns
två bostadsfastigheter och en mindre parkeringsyta. Bostadsfastigheternas tomt och byggnader
med tegeltak bedöms inte belasta dagvattnet. Parkeringsytan belastar dagvattnet lätt, parkeringens
ytskikt är genomsläppligt grus som infiltrerar och renar vattnet från partiklar. Recipient för
dagvatten är Marstrandsfjorden, som är klassad till måttlig ekologisk status och kemisk status ej
god. Miljökvalitetsnormen (MKN) är god ekologisk status senast 2027 samt god kemisk
ytvattenstatus.
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Förändringar:
Planförslaget syftar till att ändra ägarförhållande inom redan bebyggt område. Förslaget innebär
ingen påverkan på dagvattenbelastningen då ingen förändring av hårdgöringsgraden sker inom
planområde. Upprättandet av detaljplanen inte kommer att påverka nuvarande hantering och
avledning av dagvattnet ifrån planområdet. Förslaget bidrar varken positiv eller negativ påverkan
på recipientens ekologiska eller kemiska status.
Risk för översvämningar
Förutsättningar
Skyfall

Planområdet har god avrinning av regnvatten vid ett eventuellt skyfall, då marken sluttar starkt
mot havet. Vid skyfall rinner vattnet uppifrån via gatorna ner till havet, vilket innebär att
planområdet inte påverkas av vatten utifrån i större utsträckning.

Skyfallskartering över aktuellt planområde och omgivning. Skyfallskarteringen är
beräknad på ett 100-års regn inklusive en klimatfaktor på 1,25.
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Utsnitt ur fastighetskarta som visar höjdkurvor. Marknivåerna varierar starkt inom planområdet,
med lutning mot strandkanten.
Stigande havsnivåer

Aktuellt planområde ligger i direkt anslutning till havet. Högsta uppmätta vattenstånd med dagens
medelvattenstånd är 1,725 m. På grund av klimatförändringar kommer medelhavsnivån att stiga,
vilket innebär att även det högsta vattenståndet kommer att
öka. Det högsta vattenståndet beräknas uppgå till 2,4 meter
år 2100. Det högsta vattenståndet inträffar oftast enbart
under en kort tid, under några timmar, men på grund av
klimatförändringarna och extremväder beräknar man att det
tillståndet kommer inträffa mer frekvent än idag.
Bostadsbebyggelse bör därför undvikas inom zon 3 och 4,
enligt Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götalands
dokument ”Stigande vatten”, utan att istället placeras på en
höjd med 0,5 eller 1 meters marginal (säkerhetsmarginal 1
och säkerhetsmarginal 2 är 2,9 m respektive 3,4 m enligt
planeringsnivåerna i Länsstyrelsen i Västra Götalands
Faktablad – Kusten.
Inom planområdet är det framförallt bostadsfastigheten
Marstrand 44:1 samt parkeringsytan inom Marstrand 44:2
som påverkas redan idag vid höga vattenstånd och som sannolikt kommer påverkas allt oftare i
framtiden. Högt vattenstånd kan innebära skador på byggnader och tillgänglighetsproblem.
Marstrand 44:2 består framförallt av hårdgjord yta med låg infiltrationskapacitet och vid skyfall
rinner vattnet ut i havet. Vid höga havsvattenstånd innebär detta dock att vattnet inte kan rinna
undan. Huvudbyggnaden på Marstrand 44:9 ligger ovanpå en stigande klippvägg, och är därför en
naturligt upphöjd.
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och bebyggelsen på Marstrand 44:1 är av
äldre karaktär, som bidrar till riksintresset i sin helhet. Bevarandet av kulturmiljön och dess
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befintliga byggnader står därför i konflikt mot översvämningsrisken. Äldre byggnader kan även
vara känsligare för översvämningar och riskerar att skadas.

Karta över högsta havsvattennivå, år 2100 (+2,4m, blå), samt nivåerna för marginal på +2,9m (orange) samt +3,4 (röd).

Planförslag
Skyfall

Planförslaget innebär inga förändringar i befintlig bebyggelsestruktur. Planområdet tillför inte
vattenmängder på omkringliggande bebyggelse och påverkar således ingen fastighet runt
planområdet negativt. Skulle högt havsvattenstånd och 100-års regn inträffa samtidigt kommer
regnvattnet ha problem att rinna undan.
Stigande havsnivåer

För att uppfylla säkerhetsmarginal på 0,5-1 meter meter över högsta vattenstånd - bör ny
bostadsbebyggelse placeras minst 2,9-3,4 meter över nuvarande medelhavsnivå, enligt
planeringsnivåerna i Länsstyrelsen i Västra Götalands Faktablad – Kusten.
Översvämningsrisken på grund av stigande havsnivåer är överhängande och påverkar Marstrands
bebyggelse i stort. Risken för översvämningar måste hanteras och lösas i ett större sammanhang
för att skydda kulturmiljön i Marstrand som helhet. Närheten till havet präglar bebyggelsen och
det är svårt att anordna permanenta skyddsbarriärer mot höga vattenstånd utan att allvarligt
förändra eller skada miljön negativt. Inom planområdet är det problematiskt att anordna skydd
mot översvämning, sett till platsbrist samt risken för negativ påverkan på kulturmiljön och
angränsande hamnområde. En mindre vall eller liknande inom planområdet kan även ge motsatt
effekt och påverka omkringliggande bebyggelse negativt. Genom att ta ett helhetsgrepp över
risken kan åtgärder som tex. vågbrytare skydda en större del av bebyggelsen.
Fastigheterna inom planområdet är redan bebyggda och bedömningen är att översvämningsrisken
kan tolereras för befintlig bebyggelse inom planområdet. Risken för översvämningar måste dock
utredas och åtgärdas på en övergripande nivå, inom de närmsta åren för att undvika skador på
befintlig bebyggelse och kulturmiljön.
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Vid händelse att bostadsbyggnad skulle brinna ner eller av annan anledning rivas och
återuppföras, ska hänsyn till risk för framtida höga vattenstånd vid byggnation tas. För att skydda
en eventuell nybyggnad från naturlig översvämmande vatten har därför en planbestämmelse
införts att huvudbyggnad ska utföras med vattentät konstruktion.

PLANBESTÄMMELSER
Markanvändning
Kvartersmark
Planområdet omfattar enbart kvartersmark. Den största delen av kvartersmarken planläggs för
bostadsändamål. En mindre del planläggs för parkering.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark
Bebyggandets omfattning
Bestämmelserna för bebyggandets omfattning grundar sig främst i befintliga byggnaders
utbredning samt gällande stadsplan.
Förslaget innebär att mark för bostadsändamål får bebyggas enligt nuvarande huvudbyggnads
utbredning. I övrigt får marken inte förses med byggnad, med undantag för en
komplementbyggnad på fastigheten Marstrand 44:1.
Mark planlagd för parkering får inte förses med byggnad.
Utförande
Vid nybyggnad ska huvudbyggnad utföras med vattentät konstruktion så att byggnad skyddas
från naturligt översvämmande vatten.
Höjd och takvinkel
Höjden på byggnaderna föreslås regleras med byggnadshöjd över angivet nollplan. Det innebär
att huvudbyggnaden på fastigheten Marstrand 44:1 får uppföras till högst +7,0 meter.
Huvudbyggnaden på fastigheten Marstrand 44:9 får uppföras till högst +9,6 meter. Takvinkeln
ska vara mellan 30 och 35 grader.
Komplementbyggnad får uppföras till högst 3,0 meter i byggnadshöjd.
Utformning
Förslaget innebär att takmaterial ska vara rött, oglaserat tegel och vara utformat som sadeltak.
På fastigheten Marstrand 44:1 får frontespis uppföras utöver gällande byggnadshöjd.
Varsamhet
Förslaget reglerar att fasader ska vara av trä, som ska målas med mild, ljus färg. Byggnaders yttre
ska också gestaltas med särskilt beaktande av ortens särpräglade miljö, vilken är av riksintresse
från kulturhistorisk synpunkt. Ortens särpräglade miljö beskrivs i planbeskrivningen, under
Kulturmiljö på sidan 10-11.
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Föreslaget reglerar även att tomters karaktär gällande att den tydliga avgränsningen mot gata ska
bevaras. Avgränsningarna som finns inom planområdet är en variation av murar av sten,
husgrund, berg och vitt spjälstaket.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från och med det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Genomförandetid innebär bl.a. att om en detaljplan ersätts med en ny, ändras eller upphävs
under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada
som uppkommer för dem. Efter att genomförandetiden har gått ut fortsätter en detaljplan att
gälla. Den kan dock ersättas med en ny, ändras eller upphävas utan att rättigheter, såsom
outnyttjade större byggrätter som uppkommit genom planen, behöver beaktas och kompenseras.
Strandskydd
Strandskyddet är idag upphävt för hela planområdet men återinträder genom upprättandet av en
denna nya detaljplan. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela planområdet.
Upplysningar
Tomtindelning (lantmäteriets aktnummer 14-MAR-667) fastställd 1957-03-02 upphävs för
samtliga fastigheter inom planområdet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms vara i god överenstämmelse med såväl nationella som lokala miljömål.

Konsekvenser för kulturmiljön

Bestämmelserna från stadsplan ”del av Marstrand”, aktnummer 878, lagakraftvunnen 1982-10-07
har tolkats och används för fastigheterna inom det aktuella planområdet. Denna detaljplan
kommer varken begränsa eller tillåta mer än gällande stadsplan då byggnadernas utbredning och
höjd regleras likt tidigare stadsplan.
Upphävandet av tomtindelningen innebär att annan fastighetsindelning än tidigare är möjlig.
Fastighetsindelningen bedöms ej påverka kulturmiljön då bebyggelsens omfattning är densamma.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5år.
Fastighetsindelning
Upprättande av detaljplan innebär att tomtindelning fastställd 1957 (14-MAR-667) upphävs.
Eventuell ny fastighetsbildning ska prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Efter
upphävandet, när beslut om antagande av detaljplan vunnit laga kraft, kan önskad
fastighetsbildning ske.
Huvudmannaskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap ej är aktuell.

Markförvärv

Fastighetsägare till Marstrand 44:1 ska förvärva två mindre delar av Marstrand 44:2. En mindre
del av Marstrand 44:1 kommer överföras till Marstrand 44:2. Fastighetsägare till Marstrand 44:1
kommer även förvärva del av Marstrand 44:9.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastigheterna Marstrand 44:1 och Marstrand 44:2 är privatägda. Marstrand 44:2 ägs av Kungälvs
kommun.
Fastighetsbildning
Del av Marstrand 44:2 och del av Marstrand 44:9 kommer överföras till 44:1. Fastigheten
Marstrand 44:2 kommer överföras till Kungälvs kommuns fastighet Marstrand 6:55.
Ansökan om fastighetsbildning söks av berörda fastighetsägare. Kostnaden för
fastighetsbildningen fördelas mellan fastighetsägarna. Överenskommelse om fastighetsreglering
kommer att tecknas, där även fördelning av fastighetsbildningskostnaden regleras.
Kommunen kommer att tillse att fastighetsbildning söks för genomförande av detaljplanen i den
del som berör den kommunala parkeringen på Marstrand 44:2.
Gemensamhetsanläggningar
Det finns inte några befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet och det är inte
aktuellt att inrätta några nya till följd av nu aktuell planläggning.
Ledningsrätt
Det finns inte några befintliga ledningsrätter inom det aktuella planområdet.
Servitut
Det finns inte några befintliga servitut inom aktuellt planområde.
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Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Planarbetet bekostas av Kungälvs kommuns enhet Trafik-Gata-Park. Ett plankostnadsavtal har
upprättats.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Ida Andersson, Planarkitekt, Samhälle och utveckling/Plan
Ann Ek, Parkeringshandläggare, Samhälle och utveckling/Trafik-Gata-Park
Johan Hellborg, Planarkitekt, Samhälle och utveckling/Plan
Charlotta Lindström, Mark- och exploateringsingenjör, Samhälle och utveckling/Kart och Mark
Jimmy Sandberg, Parkeringshandläggare, Samhälle och utveckling/Trafik-Gata-Park

Kungälvs kommun 2021-10-20
För Samhälle och utveckling

Ida Andersson
Planarkitekt

Ida Brogran
Enhetschef Plan
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på

PLANKARTA

fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också att upphäva
gällande fastighetsindelningsbestämmelser för
fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

6:69

Användningsgräns
Egenskapsgräns
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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42:2

3
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44:13
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4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,
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4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
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E 125700
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Endast komplementbyggnad får placeras,
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5.1

Tak ska vara av rött oglaserat taktegel,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Tak ska utformas som sadeltak,

f3

Frontespis får uppföras utöver gällande byggnadshöjd,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Utförande
b1

Vid nybyggnad ska huvudbyggnad utföras med vattentät
konstruktion så att byggnad skyddas från naturligt översvämmande
vatten., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Skydd av kulturvärden

54:5

q1

Tomtens karaktär vad gäller tydlig avgränsning mot gata i form av
mur, berg, husgrund och staket ska bevaras, 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet

N 6418900

44:10

54:4

5.1
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4

E 125600

54:3
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Sve

4.7
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k2

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av ortens
särpräglade miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk
synpunkt., 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

4 kap. 16 § 1 st

2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,

4 kap. 21 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet.,

4 kap. 17 §

Extra

54:2

aga

52:1

N 6418900

k1

Upplysningar
PBL2010:900

54:9

Höjdsystem: RH2000
Tomtindelning 14-MAR-667 (fastställd 1957-03-02) upphävs inom hela planområdet.
Grundkartans aktualitetsdatum: 2021-01-11

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
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PM – Underlag för Bedömning av upphävandet av strandskydd
inom detaljplan för Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9

Planområdet ligger i direkt anslutning till vatten, en mindre del av planområdet (ca 90m2) är
öppen vattenyta. Det aktuella planområdet omfattas inte av strandskydd idag. När en detaljplan
upphävs för att ersättas av en ny, återinträder strandskyddsområde 0-100 meter från strandlinjen.
För att upphäva strandskyddet i detaljplan måste något av de sex särskilda skäl som anges i
Miljöbalkens 7 kap. 18c § vara uppfyllt.
Strandskyddet gäller inte för denna del av nordvästra Koön, inklusive omgivande vattenområde.
Närmsta strandskydd ligger ca 500 meter från planområdet. Strandskydd har aldrig funnits inom
majoriteten av området eftersom marken redan var i anspråkstagen vid strandskyddets införande
1975.

Planområdet och kringliggande mark- och vattenområde (ca 500 meters radie) på
Koön omfattas inte av strandskydd. Den röda pricken symboliserar planområdets
placering.
Marstrand 44:2 – Marstrand 44:2 utgörs av kvartersmark med parkering, en anlagd och hårdgjord
yta som saknar betydelse för djur- och växtliv. Ytan är del av en större parkeringsyta som används
för uthyrning av parkering till enskilda fastighetsägare. Fastigheten är omgiven av tomtmark och
en stor, etablerad hamn. Fastigheten har varit i anspråkstagen för parkering/båtuppställning
sedan början av 1900-talet. I gällande stadsplan är del av fastigheten planlagd för bostadsändamål
och viss del specialområdet parkering (idag att likställa med kvartersmark parkering).
Planförslaget innebär enbart en formalitet att ändra till den markanvändning som rent fysiskt
finns på platsen, det vill säga parkering. Ytan är i teorin tillgänglig för allmänheten, men
fastighetens placering innebär att den saknar betydelse för allmänhetens tillgång till strandkanten.
Marstrand 44:1 och 44:9 – Fastigheterna Marstrand 44:1 och 44:9 utgörs idag av beslutade
tomtplatser (enligt tomtindelning samt gällande stadsplan) och väletablerade hemfridszoner som
är bebyggda sedan lång tid tillbaka. Fastigheterna omfattar ca 609m2 respektive 526m2.
Bebyggelsen på fastigheterna är en förutsättning för att upprätthålla det kulturhistoriska värdet i
Marstrand.
Vattenytan – Den öppna vattenytan inom fastigheten Marstrand 44:1 omfattar ca 90m2.
Vattenområdet används för båtförankring. Länsstyrelsen beslutade 2016 att godkänna anmälan
där fastighetsägare till Marstrand 44:1 ansökt om att muddra fram till den privata båtplatsen som
ligger inom fastigheten. Muddringen syftade både till att möjliggöra framförande av båt men även
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för att skapa bättre flöde och undvika stillastående vatten vid lågvatten. Flygfoton visar att ytan
används för båtplats sedan åtminstone 60 år tillbaka.
Vattenytan angränsar direkt mot tomtmark och etablerad hemfridszon och är inte tillgänglig från
land. Teoretiskt sätt är ytan enbart tillgänglig från vatten. Vattenytan ligger längst in i Muskeviken
och är omringat av ett hamnområde. Inom hamnområdet finns en av Koöns två största
hamnverksamheter och väster om planområdet pågår även varvsverksamhet. Inom hamnområdet
pågår flertalet verksamheter och delar av området är inte åtkomliga för allmänheten. Inom
hamnområdet förekommer ofta exempelvis muddring och andra åtgärder som förändrar botten
samt anläggandet av bryggor och kajer. Området saknar därför även betydelse för djur- och
växlighet.
SAMMANFATTNING

Sammantaget råder speciella förutsättningar i planområdet som är i anspråkstaget, tidigare inte
omfattas av strandskydd samt att strandskyddet är upphävt kring ett stort område kring
planområdet.
Planområdet består i huvudsak av två privata tomter som i sin helhet saknar betydelse för
allmänhetens tillgänglighet till strandområdet samt djur- och växtliv. Planförslaget förändrar inte
byggrätternas placering eller utbredning inom fastigheterna. Parkeringsytan inom området är
hårdgjord och saknar betydelse för djur- och växtliv. Detsamma gäller den öppna vattenytan som
ligger längst in i ett hamnområde där muddring och annan påverkan på botten och vattnet
påverkar förutsättningarna för djur- och växtliv. Vattenytan är inte heller brukbar eller åtkomlig
för allmänheten eftersom den är omringad av privat tomtmark och hamnområde, och används
för en pågående verksamhet i form av privat båtplats. Sett till planområdets och vattenytans
användning, omgivningarna, ringa storlek samt att strandskyddet är upphävt kring området kan
allmänhetens åtkomst inte säkerställas och strandskyddets syften inte uppfyllas.

KARTBILAGOR

Planområdet ligger längst in i ett hamnområde.
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Mot norr är planområdet omgärdat av
ett hamnområde, inklusive
varvsverksamhet. Strandskyddet gäller
inte inom hamnen.

Bild över fastigheten Marstrand 44:1nordvästra hörn, som visar vattenytan inom fastigheten. Den röda linjen
symboliserar fastighetsgränsen.

Bilden till vänster är tagen från Marstrand
44:2 med utblick mot väst. Den röda linjen symboliserar den norra planområdesgränsen. Strandskyddet är
upphävt utanför planområdet. Allmänhetens åtkomst till området kan därför inte säkerställas.
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Detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl.
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Det rubricerade förslaget daterat 2021-06-21 har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18),
mellan den 1 juli 2021 och den 20 augusti 2021 i Stadshuset och på Kungälvs kommuns hemsida. Fastighetsägare
kontaktades brevledes.
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SAMMANFATTNING
Till samhälle och utveckling har nedanstående yttranden, vilka sammanfattas och kommenteras, inkommit under
granskningstiden.
Under granskningstiden har det inkommit 3st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt inga yttrande från privatpersoner.
Under samrådstiden (10 mars – 25 mars 2021) inkom 3 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter, samt två yttrande från privatpersoner.
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2020/0997.
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Av synpunkterna nedan kvarstår länsstyrelsens yttrande gällande upphävande av strandskydd inom planområdet.
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STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Samrådsyttrande 2021-03-29
Länsstyrelsens samlade bedömning
För att planen inte ska prövas av Länsstyrelsen behöver kommunen:
• Hantera att strandskyddet inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Beskriva förutsättningarna för dagvattenhanteringen samt påverkan på MKN-vatten.
För att säkerställa planens lämplighet bör kommunen även:
• Utreda och säkerställa översvämningsåtgärder ytterligare på en mer övergripande nivå.
Granskningsyttrande 2021-08-20
Länsstyrelsen befarar att:
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Strandskydd
De synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet gällande upphävandet av strandskyddet kvarstår
eftersom kommunen inte har anpassat planområdet efter strandlinjen eller låtit vattenytan omfattas av strandskydd.
Även fast ytan må vara liten kvarstår det faktum att det inte går att åberopa något av de särskilda skäl som ligger till
grund för ett upphävande enligt 7 kap 18c § miljöbalken. Från planbeskrivningen framgår det att kommunen ämnar
upphäva strandskyddet med det särskilda skälet att platsen är ianspråktagen. Enligt praxis, se exempelvis MÖD
2011:42 och MÖD M 9800-20, gäller att även om ett landområde i direkt anslutning till vattnet är ianspråktaget ska
vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för allmänheten. Det innebär i praktiken att vattenområden som regel
inte kan anses vara ianspråktagna på sådant sätt som avses i 7 kap 18c § miljöbalken.
Synpunkter i övrigt
I övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter att tillföra planen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att detaljplanen inte riskerar att påverka MKN vatten för Marstrandsfjorden under förutsättning att det inte
tillkommer fler hårdgjorda ytor än de som anges i underlaget.

Kommunens svar:
Mellan samråd och granskning har planbeskrivningen kompletterats med beskrivning av förutsättningarna för
dagvattenhantering inom planområdet, samt eventuell påverkan på MKN-vatten.
Plankartan har i granskningshandlingarna kompletterats med utförandebestämmelse b1, vid nybyggnad ska huvudbyggnad
utföras med vattentät konstruktion så att byggnad skyddas från naturligt översvämmande vatten.
Som komplement till granskningshandlingarna har ett PM – Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd tagits
fram för att djupare beskriva den bedömning som ligger till grund för upphävandet av strandskyddet inom
planområdet.
Kommunen kvarstår vid sin bedömning att strandskyddet inom planområdet kan upphävas utan strid mot
strandskyddsbestämmelserna. Detta med grund i att vattenytan inom området orimligt kan uppfylla strandskyddets
syften eftersom området saknar naturvärden och inte är tillgängligt för allmänheten samt att strandskyddet är upphävt
inom en radie av ca 450 meter kring planområdet.
Länsstyrelsen hänvisar i sitt granskningsyttrande till två domar (MÖD 2011:42 och MÖD M 9800-20). MÖD 2011:42
behandlar en dispens för brygga inom strandskyddat område. Aktuellt område har aldrig tidigare omfattats av
strandskydd och länsstyrelsen beviljade år 2016 ansökan om vattenverksamhet för fastighetsägaren till Marstrand 44:1
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(Lst diarienummer 535- 39604–2015). Anmälan omfattade underhållsmuddring för att möjliggöra båtplats invid
befintlig brygga, som ligger inom den aktuella vattenytan.
MÖD M 9800-20 är i stort sett inte jämförbar med aktuellt planområde då domen avser ett område som är utpekat
som ”särskilt värdefullt vatten” och utpekat för mycket högt naturvärde av naturvårdsverket. Vattenytan inom
planområdet ligger längst in i ett hamnområde och saknar betydelsefulla livsmiljöer för djurliv, då området nyttjats för
hamnändamål under lång tid och muddras kontinuerligt. Enligt domen var en bastu inte var tillräckligt för att ge
upphov till en hemfridszon inför byggnation av en brygga. Inom aktuell fastighet är det dock ett bostadshus som
ligger ca 4 meter från vattnet, och ytan är sedan tidigare i anspråkstagen för brygga och båtplats.
Bestämmelsen att upphäva strandskyddet inom planområdet kvarstår därför.

STATLIGA BOLAG
Skanova (Telia Company) AB
Yttrande 2021-03- 11
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av
rubricerat planförslag.
Kommunens svar:
Noteras.

REGIONALA ORGAN
Lantmäteriet
Samrådsyttrande 2021-03-25
Fastighetsrättsliga frågor
I planbeskrivningen på s. 17 har det smugit sig in en felskrivning. Kanske menar kommunen att ”fastighetsägare till
Marstrand 44:9 kommer förvärva den av Marstrand 44:2?
Planförslaget innebär även att markanvändning för parkering går in en bit på Marstrand 44:1 Därmed bör också en del
av Marstrand 44:1 överföras till Marstrand 44:2.
Grundkarta
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan saknas.
Kostnader för och initiativ till fastighetsbildning
Det anges inte något om vem som initierar och och bekostar den fastighetsbildning som behövs för genomförandet
av detaljplanen.

Granskningsyttrande 2021-08-19
Merparten av Lantmäteriets synpunkter i samrådsskedet har tillgodosetts. Lantmäteriet anser fortfarande att följande
uppgifter bör kompletteras.
Grundkarta
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan saknas.
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Kommunens svar:
Texten kring fastighetsreglering och fastighetsbildning har justerats och förtydligats mellan samråd och granskning.
Plankartan har inför antagande kompletteras med aktualitetsdatum för grundkartan.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-08-16
Miljöenhetens synpunkter
Miljöenheten har inga synpunkter på planförslaget.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten anser överlag inte att
det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter
att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten har noterat redaktionella ändringar som meddelats Planhandläggaren separat.
Att medge byggrätt under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att säkerställa
byggnadstekniskt, men bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad.
Kommunens svar:
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägare Marstrand 44:1
Yttrande 2021-03-25
Fastighetsägaren till Marstrand 44:1 vill i större detalj se gränserna i detaljplanen som kommer utgöra nya gränser för
fastigheten i fråga.
”Kartan är i fråga i mitt tycke inte tillräckligt detaljerad för att möjliggöra för mig att ha en uppfattning om hur de nya gränserna
kommer att dras. Om gränsen flyttas en meter eller kanske mindre åt något håll kan få stor betydelse för områdets utnyttjande. Det kan
mycket väl hända att allt är helt OK men det kan jag i dagsläget inte bedöma”.
Kommunens svar:
Efter samrådet har fastighetsägaren och planhandläggaren träffats på plats för att diskutera gränsdragningarna. Efter
samrådet har därför gränsen mellan 44:2 och 44:1 justerats något.
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ÖVRIGA
Privatperson boende på Koön
Yttrande 2021-03-15
En privatperson utanför sakägarkretsen inkom med synpunkter kring fastighetsindelningen och tomtavgränsningar.
”Det är svårt att, på plankartan, med säkerhet utläsa var gränsen mellan fastigheterna Marstrand 44:2 och 44:9 går. I
planbeskrivningen finns det två illustrationer med ”utsnitt från fastighetskartan” som visar en sådan gräns men i ”Undersökning av
betydande miljöpåverkan” används illustrationer med en annan fastighetsgräns. Var går gränsen mellan Marstrand 44:2 och 44:9? Om
fastighetsgränsen har ändrats, när gjordes i så fall marköverföringen?”
”Hur definieras ”byggnad” när det gäller ”prickmarksbestämmelsen”? Är de tillåtet att bygga t.ex. insynsskyddade plank och murar som
kan påverka Slottsgatan, en av Marstrand finaste gatumiljöer, negativt?”
”Har ni som arbetar med plan och bygglov några riktlinjer för hur ni skall arbeta för att förekomma att traditionella tomtavgränsningar,
som vita spjälstaket, ofta i kombination med oxelhäckar, tas bort eller att nya avgränsningar, t.ex. ”plank”, tillkommer på ett sätt som
förändrar gatumiljön på ett oönskat sätt? Kanske är detta en plan som bör göras mer detaljerad än vanligt.”
Kommunens svar:
Fastighetsgränsen mellan Marstrand 44:2 och 44:9 har ändrats mellan det att Undersökningen av betydande
miljöpåverkan färdigställdes hösten 2020 till dess att samrådsförslaget togs fram. Lantmäteriförrättningen avslutades 9
dec 2020, och därefter fastställdes den nya gränsen kring årsskiftet. Det är gränserna i plankartan och
planbeskrivningen som gäller.
Plank och murar ingår inte definitionen av ”byggnad”. Murar och plank är delvis bygglovspliktiga,
och det är upp till bygglovenheten att vid ansökan bedöma lämpligheten, med hänsyn till
kulturmiljöns värden.
På uppkommen diskussion internt kring Koöns kulturmiljö och dess murar och plank, adderades en ny bestämmelse
till plankartan efter samrådet. Bestämmelsen q1 ”Tomters karaktär vad gäller tydlig avgränsning mot gata i form av
mur, berg och staket ska bevaras” syftar till att förhindra att murar av sten/berg samt staket rivs utan att ersättas av
murar/staket av samma karaktär.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
•

Länsstyrelsens synpunkt gällande strandskyddets upphävande i strid mot gällande strandskyddsbestämmelse
kvarstår.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har föranlett följande förändringar av planförslaget:
•

Information om grundkartans aktualitetsdatum har lagts till på plankartan

Utöver ändringar utifrån inkomna synpunkter har följande förändringar gjorts:
•

Mindre justering av gräns mellan kvartersmark för bostad respektive parkering.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av planbeskrivningen
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Med detta föreslås att samhällsbyggnadsutskottet godkänner planförslaget samt föreslår kommunstyrelsen att anta det
rubricerade planförslaget.

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 2021-09-21

Ida Brogren

Ida Andersson

Enhetschef Plan

Planhandläggare
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 124/2021

Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr
KS2020/0997)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet Trafik-gatapark. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa den
kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt att upphäva
gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre fastigheterna inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars – 25 mars
med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för granskning 1 juli– 20
augusti 2021.
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort. Planområdet
ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet omfattar totalt tre fastigheter.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl.
Bilaga Planbeskrivning antagande 2021-10-20
Bilaga Plankarta antagande 2021-10-20
Bilaga PM - Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd 2021-06-21
Bilaga Granskningsutlåtande 2021-09-21
Förslag till Kommunstyrelsen
Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.
__________
Expedieras till:

Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan
Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan

För kännedom till:

Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
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§ 124/2021

Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl. (Dnr
KS2020/0997)
Sammanfattning
Planarbetet initierades i maj 2020 då en begäran om planbesked inkom från kommunens enhet Trafik-gatapark. Ansökan aktualiserades utifrån ett pågående bygglovsärende samt ett
lantmäteriärende. Syftet med ansökan om planbesked var från kommunens sida att säkerställa den
kommunala parkeringsplatsen genom att ändra detaljplanen efter verkliga förhållande, samt att upphäva
gällande tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering mellan de tre fastigheterna inom planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är
också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand
44:1, 44:2 och 44:9.
Planärendet har hanterats enligt standardförfarande och har samråtts under perioden 10 mars – 25 mars
med kända sakägare, lantmäteriet och länsstyrelsen. Planförslaget var utställt för granskning 1 juli– 20
augusti 2021.
Aktuellt planområde ligger på Koön, Marstrand, cirka 2 mil väster om Kungälvs tätort. Planområdet
ligger knappt 200 meter nordöst om Marstrands färjeläge. Planområdet omfattar totalt tre fastigheter.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för Marstrand 44:2 m.fl.
Bilaga Planbeskrivning antagande 2021-10-20
Bilaga Plankarta antagande 2021-10-20
Bilaga PM - Underlag för bedömning av upphävandet av strandskydd 2021-06-21
Bilaga Granskningsutlåtande 2021-09-21
Förslag till Kommunstyrelsen
Detaljplanen för Marstrand 44:2 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.
__________
Expedieras till:

Anna Hedlin, Adm VU Plan / Enhet Plan
Gunilla Carlsson Gremner, Adm Plan / Enhet Plan

För kännedom till:

Ida Brogren, Planchef / Enhet Plan
Ida Andersson, Planarkitekt / Enhet Plan
Charlotta Lindström, exploateringsingenjör / Kart och Mark
Jimmy Sandberg, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
Ann Ek, parkeringsansvarig / Trafik-gata-park
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Forsner
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10/13/2021

Svar på remiss - Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid
Kornhallsleden vintern 2021-2022 (Dnr KS2021/1688-2)
Sammanfattning
Sjöfartsverket har inkommit med en remiss med möjligheter att ge synpunkter på ett beslut
om avlysning av farled 159 vid Kornhallsleden vintern 2021-2022.
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning
av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 159, i Nordre älv vid Kornhall,
avlyses för all sjötrafik, förutom räddningstjänst samt Trafikverket linfärja.
Avlysningen gäller fr.o.m. 2021-11-22 t.o.m. 2022-03-31 eller till dess avlysning anses påkallat
med hänsyn till isläget.
Förslag till beslut:
Kungälvs kommun har tagit emot information om beslut och lämnar inga synpunkter.

Juridisk bedömning
Juridisk bedömning är inte relevant i ärendet.
Bakgrund
Trafikverket färjerederiet har ansökt om avlysning av rubricerad farled i Nordre älv för
utläggning av islänsa uppströms linfärjan vid Kornhall i syfte att förhindra isbildning
vintertid som i sin tur medför försämrad framkomlighet och tillgänglighet för linfärjan. Den
allmänna farleden 159 är av klass 4, vilket innebär att farleden saknar stöd för
mörkernavigering. Farleden är inte av riksintresse och trafikeras primärt av fritidsbåtar men
under sommarhalvåret även av mindre turbåtar.
En avstängning med islänsa har varit i bruk tidigare år. Länsan består fysiskt av en tjock
tross som är utmärkt med röda blåsor samt gula bojar.
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Verksamhetens bedömning
Liknade avlysning har gjort tidigare år utan större påverkan på sjötrafiken. Tidpunkt på året
gör att avlysningen bedöms ge liten påverkan för sjötrafiken. Avlysning görs för all sjötrafik
förutom räddningstjänst och Trafikverkets linfärja.
Förvaltningen har därmed inga synpunkter på beslutet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål
är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Bedömning utifrån Agenda 2030 är inte relevant i ärendet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit emot information om beslut och lämnar inga
synpunkter.
Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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From:
Jonas.Sundin@Sjofartsverket.se
Sent:
Mon, 11 Oct 2021 06:22:57 +0000
To:
Kungälvs kommun; Bohus Räddningstjänstsförbund;
registrator@kustbevakningen.se; sjofart@transportstyrelsen.se
Subject:
Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid Kornhallsleden vintern 20212022
Attachments:
Förslag till Beslut om avlysning av farled 159 i Nordre älv vid Kornhalls färja
vintern 2021-2022, Kungälvs- och Göteborgs kommun.pdf
Categories:
SANDRA

Hej
Sjöfartsverket har fått in en ansökan om avlysning av farled 159 för utläggning av islänsa vid
Kornhallsleden i Nordre Älv. Liknade islänsa har placerats i älven tidigare år och förslag till villkor i
beslutet är samma som tidigare år.
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av
allmän farled. Ni ges härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till beslut.
Eventuella synpunkter önskas senast 2020-10-25 till sjofartsverket@sjofartsverket.se diarienummer 2104160

Vänlig hälsning
Jonas Sundin
Infrastruktursamordnare
Enheten Maritim samverkan och utveckling
Lindholmspiren 5
417 56 Göteborg
Telefon: 010-4785197
Mobil: 0709-227388
www.sjofartsverket.se

Sjöfartsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och
Dataskyddslagen.
Läs mer på
http://www.sjofartsverket.se/gdpr
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Datum

Vår beteckning

2021-10-11

21-04160

Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Jonas Sundin +46104785197

2021-09-29

Avlysning av farled
vid Kornhalls färja

Infrastruktur

Beslut om avlysning av farled 159 i Nordre älv vid Kornhalls färja
vintern 2021-2022, Kungälvs- och Göteborgs kommun
Beslut
Sjöfartsverket beslutar med stöd av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn att den allmänna farleden 159, i
Nordre älv vid Kornhall, avlyses för all sjötrafik, förutom räddningstjänst samt
Trafikverket linfärja.
Tider
Avlysningen gäller fr.o.m. 2021-11-22 t.o.m. 2022-03-31 eller till dess avlysning
anses påkallat med hänsyn till isläget.
Område
Området för avlysningen avgränsas av linjer som skär genom punkterna N57
49,080´ E011 52,670´och N57 49,190´ E011 52,850´(SweRef 99) enligt bilden
nedan.

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se

S2021/1688-2 Svar på remiss - Förslag till beslut om avlysning av farled 159 vid Kornhallsleden vintern 2021-2022 : Förslag till Beslut om avlysning av farled 159 i Nordre älv vid Kornhalls färja vintern 2021-2022, Kungälvs- och Göteborgs kommun.pdf

2 (3)
Datum

Vår beteckning

2021-10-11

21-04160

Som villkor för beslutet gäller att:
- Islänsan skall vara försedd med röda/gula bojar, med diameter på minst
500mm, försedda med reflexer som tydligt markerar dess läge.
- Blåsorna skall vara av sådant antal och storlek att ingen risk finns för att de
försvinner under vattnet vid stark vattenströmning i Nordre älv.
- Senast tre (3) veckor före avlysningens ikraftträdande ska detta bekräftas och
meddelas till Sjöfartsverket, ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för
information till sjöfarten via ordinarie informationsvägar. Informationen ska
innehålla uppgifter över område, omfattning och tidplan samt eventuella andra
uppgifter av betydelse för sjötrafiken. Uppgifter om kontaktvägar till ansvarig
arbetsledning/tjänstgörande färjeskeppare skall anges för att säkerställa
kommunikation/information.
- Sökande åtar sig att genom någon av ovan kontaktvägar finnas tillgänglig
dygnets alla timmar för att kunna ge aktuell information när så erfordras.
- Senast två (2) veckor före avlysningens borttagande ska detta bekräftas och
meddelas till Sjöfartsverket, ufs@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för
information till sjöfarten via ordinarie informationsvägar.
- Öppning av islänsan kan göras av Färjerederiet/Trafikverket när Nordre älv är
isfri om så anses påkallat efter kommunikation med färjerederiet.
Färjerederiet/Trafikverket innehar tolkningsrätt av Sjöfartsverkets beslut kring
sådan eventuell begäran.

Redogörelse för ärendet
Trafikverket färjerederiet har ansökt om avlysning av rubricerad farled i Nordre
älv för utläggning av islänsa uppströms linfärjan vid Kornhall i syfte att förhindra
isbildning vintertid som i sin tur medför försämrad framkomlighet och
tillgänglighet för linfärjan. Den allmänna farleden 159 är av klass 4, vilket innebär
att farleden saknar stöd för mörkernavigering. Farleden är inte av riksintresse och
trafikeras primärt av fritidsbåtar men under sommarhalvåret även av mindre
turbåtar.
En avstängning med islänsa har varit i bruk tidigare år. Länsan består fysiskt av en
tjock tross som är utmärkt med röda blåsor samt gula bojar.
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Datum

Vår beteckning

2021-10-11

21-04160

Motivering till beslut
Liknade avlysning har gjort tidigare år utan större påverkan på sjötrafiken.
Tidpunkt på året gör att avlysningen bedöms ge liten påverkan för sjötrafiken.
Avlysning görs för all sjötrafik förutom räddningstjänst och Trafikverkets linfärja.
Sammantaget bedömer Sjöfartsverket att en avlysning inte påverkar nyttotrafik
eller för samhället viktiga funktioner samt att avlysningens påverkan för
fritidsbåtar är begränsad.

I handläggningen av detta ärende, som beslutas av Chefen för enheten Maritim
samverkan och utveckling Johan Wahlström har deltagit, Chefen Lotsområde
Marstrand Liselotte Hall, Chefen Lotsområde Göteborg Pontus Bengtsson och
Infrastruktursamordnare Jonas Sundin, den sistnämnde föredragande.

Johan Wahlström
Jonas Sundin

Besöksadress

Telefon

Organisationsnummer

Lindholmspiren 5

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

417 56 Göteborg

sjofartsverket@sjofartsverket.se

s - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Svar på Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
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Handläggarens namn
Anna Ulvehed
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9/28/2021

Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–
2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen förslag på
riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2).
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter.
Eventuella remissvar ska inkomma till Länsstyrelsen innan den 24 september 2021.
Förslag till beslut
Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter över remissen för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2)
Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utvekling

Expedieras till:
Länsstyrelsen
Anna Ulvehed
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Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kategorier:

Alexandersson Håkan <hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se>
den 29 april 2021 13:56
Stadsledningskontoret Göteborg; Kommun Ale; Kungälvs kommun; Partille
Kommunen; Mölndals Kommun; Härryda Kommunen;
registrator@msb.se; Trafikverket; Länsstyrelsen i Hallands län;
Länsstyrelsen Värmland; raddningstjansten@rsgbg.se; Bohus
Räddningstjänstsförbund; raddning@sbrf.se; O-RB-Vattenvård;
Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se; Peilot Sara;
regionutveckling@vgregion.se
Lisa Ekström; Näslund Landenmark Barbro; Hellstrand Stephanie
Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt
Översvämningsdirektivet Dnr. 451-18631-2021
Missiv samråd riskhanteringsplan för Göteborg.pdf; Samrådsunderlag Göteborgs riskhanteringsplan.pdf; Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och
åtgärdstabell Göteborg.pdf; Samrådsunderlag - Göteborgs
miljökonsekvensbeskrivning.pdf
SANDRA

Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför ett samråd angående förslag på riskhanteringsplan för
översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Se bifogade handlingar och missiv.

Med vänlig hälsning
Håkan Alexandersson
Dammsäkerhet, älvsamordning.
Samhällsavdelningen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg
Tel 010-224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se
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Enligt sändlista

Samråd om riskhanteringsplan för Göteborg enligt
översvämningsdirektivet.
Bakgrund
Översvämningsdirektivet 2007/60/EC syftar till att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga
områden som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa.
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg,
Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk.
Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena.
Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och
åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför ett samråd angående förslag på
riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Svarstid och kontaktuppgifter
Ni har härmed möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Handlingarna
bifogas samt finns på Länsstyrelsens hemsida.
Synpunkterna ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 24 september. Skicka
synpunkter till vastragotaland@lansstyrelsen.se. I ämnesraden vänligen skriv diarienummer 451-18631-2021. Vi önskar ett gemensamt svar från respektive organisation.
Vid förfrågan erbjuder Länsstyrelsen att presentera riskhanteringsplanen för berörda kommuner, myndigheter och nätverk.
För frågor kontakta:
Håkan Alexandersson
010- 224 53 75
hakan.alexandersson@lansstyrelsen.se

Stephanie Hellstrand
010- 224 48 17
stephanie.hellstrand@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Sändlista
Göteborgs stad
Ale kommun
Kungälvs kommun
Partille kommun
Mölndals stad
Härryda kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Trafikverket
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Värmlands län
Västra Götalandsregionen
Räddningstjänsten Storgöteborg
Bohus räddningstjänstförbund
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
Säveåns vattenråd
Mölndalsåns vattenråd
Göta Älvs vattenråd
Vänerns vattenvårdsförbund
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Samrådsunderlag

RISKHANTERINGSPLAN
GÖTEBORG 2022 – 2027
Enligt Översvämningsdirektivet 2007/60/EC

Rapport 2021:Klicka
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Diarienummer 451-18631-2021

Titel: RISKHANTERINGSPLAN GÖTEBORG 2022 - 2027
Rapportansvarig: Håkan Alexandersson och Stephanie Hellstrand
Foto: Klicka eller tryck här för att ange text.
Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland under Publikationer/Rapporter.
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Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, havet och skyfall.
Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i
Göta Älv, Mölndalsån och Säveån eller beräknat högsta nivå i havet kommer att få
omfattande konsekvenser i Göteborg med omnejd.
•
•
•
•
•
•

Omkring 3 400 boende och 1 500 arbetsställen med 21 500 anställda beräknas bli drabbade.
Mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation,
butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och
leda till att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att förflytta sig.
Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och
påverkar naturen i skyddade områden och den ekologiska statusen i samtliga vattenförekomster.
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas.
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastigheter, affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter, offentlig service
samt hamnar och industriverksamhet.

Denna riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för cykel 1. Det innebär att
större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan inte kan
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat. Göteborgs stad har flera pågående arbeten
för att hantera översvämningsproblematiken.
Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åtgärder kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd.
Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse,
Göteborgs stad, Trafikverket mfl. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning kommer
arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i Göteborg
att kunna beskrivas.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Efter att Europa drabbades av stora översvämningar under 2002 antog EU 2007 ett
direktiv för översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet. Syftet
med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler
på sex år där varje cykel består av tre steg.

Figur 1. Översvämningsdirektivets process.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Göteborg,
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås som är utpekade områden med betydande översvämningsrisk.
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Steg 2: Hot-och riskkartor
I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt
som riskerar att påverkas av översvämningar.
Steg 3: Riskhanteringsplan
I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna behandlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.
Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).

1.2.

Syfte och mål

Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra översvämningsrisken.
Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa
skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar.
Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

1.3.

Berörda aktörer

En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många
aktörer på olika nivåer blir berörda vid en översvämning. De aktörer som framförallt bedöms bli berörda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska översvämningsrisken i Göteborgs stad är:
-

Göteborgs stad
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Trafikverket
Privata aktörer och verksamhetsutövare
Boende, anställda och ägare inom berört område
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1.4.

Ansvar och roller

1.4.1.
MSB
MSB har ett övergripande ansvar för översvämningsdirektivets genomförande.
MSB är ansvarig myndighet för direktivet och har föreskriftsrätt för alla steg i
översvämningsförordningen och är den myndighet som rapporterar till EU.
1.4.2.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen arbetar mestadels med översvämningsrisker utifrån myndighetens
geografiska områdesansvar enligt förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap.
Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringsplanerna. Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstiftning och annat arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå översvämningsdirektivets syfte.
Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommunen och andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån
den här riskhanteringsplanen. Det finns åtgärder i riskhanteringsplanen som Länsstyrelsen själva är ansvariga för, som faller under Länsstyrelsens ansvarsområden
men myndigheten får ingen speciell finansiering för att genomföra åtgärderna.
1.4.3.
Kommunen
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljön, och ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händelser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att ha tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service till invånarna.
Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen men styrs av andra lagar
och förordningar 1.
1.4.4.
Andra aktörer
Andra verksamhetsutövare kan vara både privata och offentliga aktörer. Privata
markägare, näringsinnehavare och övriga aktörer som berörs av en översvämning
har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa aktörer är dock viktiga
samrådsparter för att kunna bedöma konsekvenser av en översvämning och identifiera eventuella behov av åtgärder
Som fastighetsägare har den enskilde ett stort ansvar och skyldighet att skydda sig
själv och sin egendom vid översvämningar.

1.5.

Avgränsningar

Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifierats vid framtagningen av hot-och riskkartorna. Avrinningsområdet och delavrinningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.
Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljöbalken (1998:808).

1
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I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet, Göta Älv, Mölndalsån
och Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall.
Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendationer för hantering
av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018).
I detta arbete har inte tagits hänsyn till kombinationseffekter av hög nivå i havet
och höga flöden i Göta Älv, Mölndalsån och Säveån.
Målen i planen har formulerats utifrån fyra fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå målen i planen har åtgärder utformats för att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.
De åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra är begränsade till ordinarie tillsyns-,
gransknings- eller stödjande verksamhet. Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras vad gäller översvämningsrisken inom det
identifierade riskområdet.

1.6.

Tidplan

Framtagandet av riskhanteringsplanen sträcker sig över perioden 2020 - 2021. Planen gäller för den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.

Figur 2. Länsstyrelsens tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner.

1.7.

Termer och begrepp

Översvämning

Vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men
där vatten blir stående på grund av häftigt regn. (MSB, 2020b)
Sårbarhet
De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:3).
50-årsflöde
Inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år (MSB, 2019a).
100-årsflöde
Inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år (MSB, 2019a).
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BHF (beräknat högsta flöde)
Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar
till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad
mark etc. (MSB, 2019a).
Hotkartor
Detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med betydande översvämningsrisk.
Riskkartor
Kartor som visar vilka samhällsfunktioner och objekt inom områdena människors
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att påverkas av
översvämningar.
Samhällsviktig verksamhet
Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet (MSB, 2020c).
Distributionsbyggnad
Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation, värmecentral eller teknikhus för telefoni och bredband.
Miljö
På flera ställen i denna plan används begreppet miljö. Begreppet är hämtat från
olika vägledningar och lagstiftningar vilket innebär att det kan ha olika innebörd.
Miljön kan per definition inkludera natur/naturvärden men även kulturmiljö och
kulturarv samt kemiska miljön sett till utsläpp mm. Begreppet ska tolkas utifrån det
aktuella sammanhanget i planen.
Kulturarv
Avser alla materiella och immateriella uttryck (lämningar, föremål, konstruktioner,
miljöer, verksamheter, traditioner etc.) för mänsklig påverkan (Raä, 2017).
Kulturmiljö
Avser hela den av människor påverkande miljö, det vill säga som i varierande grad
präglas av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. (Raä, 2017)
Risk- och sårbarhetsanalys
Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i kedjan för att reducera risker,
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (MSB,
2019b)
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2.

Betydande översvämningsrisk i Göteborg

I det första steget av tre enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker
utförde MSB en preliminär bedömning av översvämningsrisker i svenska vattendrag. Under den första cykeln i arbetet med att identifiera områden med betydande
översvämningsrisk identifierades 18 områden i Sverige. Under den andra cykeln
gjordes en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk och nya
översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för
den andra cykeln var att även kustöversvämningar analyserades. Översynen resulterade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande översvämningsrisk där
de negativa konsekvenserna blir som störst.
Bedömningen genomfördes genom att analysera antalet boenden och antal anställda samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning.

Figur 3. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk (källa: MSB)

Göteborg har identifierats utifrån översvämningsrisk från havet, Göta Älv, Mölndalsån och Säveån. Karteringen av Göta Älv och Mölndalsån uppdaterades 2013
och Säveån uppdaterades 2015 av MSB. Samtliga fyra fokusområden berörs inom
100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, miljöfarlig verksamhet, förorenade
områden, brandstation, master, väg, järnväg, hamn, transformatorstationer, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar (MSB, 2018).
Samtliga fokusområden berörs även av 100-årsnivå för havet, bland annat berörs
naturreservat, Natura-2000-områden, vattenskyddsområden, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, SOS - Alarm, brandstation, master, väg, järnväg, hamn,
transformatorstationer, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar. (MSB, 2018)
Göteborg har tidigare drabbats av omfattande översvämningar.

11

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

3.

Kartor över riskområdet och avrinningsområdet

3.1.

Hotkartor

En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en översvämning.
Hotkartor, som utgör en del av det andra steget i översvämningsförordningens arbetsprocess, är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med betydande översvämningsrisk. Hotkartorna är framtagna av MSB och visar översvämningens utbredning för olika flöden i sjöar och vattendrag samt från
havet. De flödesnivåer som har använts i framtagandet av hotkartor är för havet,
100-årsnivå och beräknad högsta nivå och för Mölndalsån och Säveån ett 50-årsflöde, 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Flöden i Göta älv har beräknats med flödesscenarier som bestämts utifrån gällande
vattenrättsliga bestämmelser, historisk praxis när bestämmelserna frångåtts och för
den tekniska kapaciteten vid dammanläggningen i Vargön. De här flödena har valts
för detta område då det inte passar att beräkna flödet med till exempel ett 100-årsflöde som ofta karteras efter. Karteringen av Göta älv har istället gjorts med flödena 260 m3/s, 1030 m3/s 1200 m3/s och 1400 m3/s. Flödet 260 m3/s i Göta älv
nedströms förgreningen med Nordre älv motsvarar ett flöde något lägre än den
högsta tillåtna tappningen vid Vargön. Flödet Q1030 m3/s i Göta älv avser högsta
tappning vid Vargön enligt vattendom. Flödet Q1400 m3/s motsvarar den beräknade högsta tappning som bedömts kunna hanteras tekniskt vid Vargön, den maximala utskovskapaciteten. (MSB, 2013). Det går inte att översätta att 1030 m3/s är
ett 100-årsflöde rakt av men det är det närmsta och därför utgår den här planen
ifrån att översätta flödena i Göta älv till de flödesnivåer som är närmast och som
har använts för de andra vattendragen. Därför översätts 1030m3/s till ett 100-årsflöde, 1200 m3/s till ett 200-årsflöde och 1400 m3/s till det beräknade högsta flödet.
Flödena har tagits fram med individuella beräkningar för varje plats. Beräkningarna bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna från stationsnätet. 100-årsflödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden
med samma återkomsttid vid slutet av seklet (MSB, 2018).
Hotkarta samt rapport om framtagande av översvämningskarteringen finns att
hämta här: Översvämningsportalen (msb.se)
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Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv.

13

borg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan

Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån.
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Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån.
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Figur 7. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre.
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Figur 8. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre.

3.2.

Riskkartor

En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan, vilka verksamheter, befolkning, infrastruktur mm. Vad som riskerar att översvämmas från ett vattendrag, sjö
eller hav.
Utifrån MSB:s hotkartor har länsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar identifierade objekt eller verksamheter som berörs av en översvämning.
De flödesnivåer som har använts i framtagandet av riskkartor för havet är 100-årsnivå och beräknat högsta nivå i slutet av seklet samt för Göta Älv, Mölndalsån och
Säveån är det 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Samtliga riskkartor finns här: Översvämningsportalen (msb.se)
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Figur 9. Teckenförklaring till riskkartan.
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Figur 10. Riskkarta Göta älv.
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Figur 11. Riskkarta Säveån.
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Figur 12. Riskkarta Mölndalsån.
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Figur 13. Riskkarta havet utanför älvmynningen.

Figur 14. Riskkarta över centrala Göteborg.
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4.

Slutsatser från hot- och riskkartorna

En omfattande översvämning i Göteborg kommer att få stora konsekvenser på samhället. I följande avsnitt sammanfattas konsekvenser som kan uppstå vid ett högsta
beräknat flöde för samtliga vattendrag och havet. Informationen är hämtad från
riskkartor som finns på MSB:s hemsida.

4.1.

Människors hälsa

I ett värsta läge beräknas 3 413 boende 2 drabbas. Mycket av samhällets allmänna
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis,
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.
En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjligheter.

4.2.

Miljön

Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid. Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora områden är
fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översvämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.
Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Även verksamheter som
inte översvämmas direkt, kan bli påverkade genom problem med in- och utleveranser. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns risk
att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning.
Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga ämnen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid spridningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i
naturen.

2

Nattbefolkning enligt data från SCB
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4.3.

Kulturarvet

Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en översvämning.
Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan påverkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kulturmiljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Långedrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen.

4.4.

Ekonomisk verksamhet

En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.
Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20.
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser.
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5.

Mål för arbetet

Mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen
i planen presenteras som övergripande mål, resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål.
Länsstyrelsen har bedömt att riskhanteringsplanens mål och åtgärder ska utgå ifrån
de konsekvenser som kan uppstå vid 100-årsnivå i havet, 100-årsflöde och ett 100årsregn.

5.1.

Övergripande mål

MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförordningens fyra fokusområden. De övergripande målen bygger på Agenda 2030, Sendai-ramverket samt regeringens mål för krisberedskap, klimatanpassning samt nationella mål för kulturmiljöarbetet.
De övergripande målen är:
•
•
•
•

5.2.

Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet
personer som påverkas negativt av en översvämning.
Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid
en översvämning.
Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom
vid en översvämning.

Resultatmål

Resultatmålen preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera
(MSB, 2020).
Resultatmålen i planen har tagits fram utifrån risker som Länsstyrelsen sammanställt i riskkartorna. Till varje resultatmål i planen finns det åtgärdsmål och kunskapsmål som förtydligar och preciserar resultatmålet.

5.3.

Åtgärdsmål

5.4.

Kunskapsmål

Åtgärdsmålen är preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå
resultatmålen (MSB, 2020).

Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att inhämta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om övriga mål i planen
eller mer kunskap för att kunna besluta om specifika åtgärder. (MSB, 2020)
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5.5.

Mål för Göteborg

De resultatmål som Länsstyrelsen har tagit fram finns att utläsa nedan. Åtgärdsoch kunskapsmålen finns redovisade i bifogad mål- och åtgärdstabell i bilaga 2.
5.5.1.
Människors hälsa
Övergripande mål: Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer
som påverkas negativt av en översvämning.
Resultatmål
Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas.
Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en
översvämning.
Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar
och tillsyn.
Bakgrund till målen:
Inom det geografiska området finns det samhällsviktig verksamhet där till exempel
vissa distributionsanläggningar riskerar att påverkas vid en översvämning. Även
kommunalteknisk försörjning så som lagring och distributionsnät för dricksvatten,
avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall är
viktiga funktioner i samhället som behöver upprätthållas vid en översvämning.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem medför svårigheter för
räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att ta sig fram.
Det är viktigt att vid en översvämning ha en god och tydlig kommunikation mellan
berörda aktörer innan, under och efter en översvämning. Samtliga aktörer som kan
bli berörda av en översvämning ska ha kännedom om hur en översvämning ska
hanteras och vilka skyldigheter aktörer har innan, under och efter en översvämning.
Översvämningar kan påverka den framtida utvecklingen i staden och det behövs
därför finnas bra förutsättningar för att beakta framtida översvämningar i översiktsplaner, detaljplanerna och prövningar. Även vid tillsyn av redan befintliga verksamheter behöver det finnas bra förutsättningar att beakta och hantera översvämningsrisken.
5.5.2.
Miljön
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen
vid en översvämning.
Resultatmål
En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar negativa miljö-och hälsoeffekter.
Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar.
Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning.
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Bakgrund till målen:
En översvämning kan medföra att föroreningar sprids från industrier, avloppsreningsverk eller förorenade områden vilket kan orsaka negativa miljö- och hälsoeffekter.
Inom området ligger Natura 2000-områden och naturreservat. Ett Natura 2000-område innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt
perspektiv. Naturreservat är ett skyddat område som innehåller värdefull natur.
Vattenförekomsterna kan påverkas och samtliga har idag en måttlig ekologisk status. Den ekologiska statusen ska vägas samma utifrån fasta principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassificeras sedan utifrån en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig). En översvämning kan innebära stora utsläpp av orenat avloppsvatten som kan
orsaka syrebrist och kan skada fiskar och smådjur.
5.5.3.
Kulturarvet
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och
annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet.
Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga
skador på kulturmiljön.
Bakgrund till målen:
Målen omfattar allt kulturarv som berörs av översvämning från havet såsom byggnadsminnen, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård. Det finns flera
områden i Göteborg som är utpekade som kommunala kulturmiljöer och som är
skyddade genom bestämmelser i detaljplan.
Kulturmiljö kan även indirekt påverkas om åtgärder och skyddsanordningar anläggs för att minska översvämningsrisken.
5.5.4.
Ekonomisk verksamhet
Övergripande mål: Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning.
Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande
funktioner.
Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en
översvämning kan innebära.
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Bakgrund till målen:
Inom riskområdet påverkas ett flertal arbetsställen och anställda enligt riskkartorna
som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskområdet som ska skyddas och skador på de här egendomarna ska begränsas.
Väg och järnväg som vid en översvämning inte kan upprätthålla sin grundläggande
funktion ska skyddas.
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6.

Åtgärder och prioritering

De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De föreslagna åtgärderna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med Göteborgs stad och Trafikverket. Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förordningar ligga till grund för att åtgärder genomförs. 3 Som ytterligare information kan
nämnas att det finns möjlighet att ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot översvämning i bebyggda områden (MSB, 2021).
I enlighet med MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom nedanstående fyra
åtgärdskategorier och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11Ingen åtgärd och M61-Annan åtgärd):
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21M24)
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31M35)
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar, utbildningar. (M41-M44)
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring. (M51-M53)

En mer detaljerad beskrivning av samtliga åtgärdskategorier finns i Bilaga 1.

6.1.

Sammanfattning av åtgärder

Planen fokuserar först och främst på åtgärder som kan genomföras inom kommande sexårsperiod, men åtgärder som sträcker sig längre fram är också inkluderade.
Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras
vad gäller översvämningsrisken inom det identifierade riskområdet. De åtgärder
som Länsstyrelsen ska genomföra kommer att begränsas till ordinarie tillsyns-,
gransknings- eller stödjande verksamhet.
Länsstyrelsen har valt att strukturera de flesta åtgärderna i tre steg. Det första steget
handlar om att utvärdera sårbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebär att
identifiera och utvärdera åtgärder. Här inkluderas även att genomföra en kostnadsnyttoanalys i samband med identifieringen och utvärderingen av åtgärder. I sista
steget genomförs de identifierade och utvärderade åtgärder som togs fram i det
andra steget. En sammanfattning av riskhanteringsplanens mål och åtgärder finns i
Bilaga 2.

Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljöbalken (1998:808).

3
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7.

Åtgärder enligt annan lagstiftning

I riskhanteringsplanen är det relevant att beakta åtgärder som beslutas med stöd av
annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljöbalken (1998:808). Åtgärderna enligt annan lagstiftning sammanfattas i tabellen i bilaga 2.

7.1.

Åtgärder enligt 5 kap. MB

Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap. miljöbalken avses åtgärder som berör miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. De här åtgärderna genomförs enligt
EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för
Västerhavet 2021–2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med åtgärdsprogrammet för att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intressen samt tillvara ta möjliga synergieffekter av åtgärder.
I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt i området. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras
hur många sådana åtgärder som genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)

7.2.

Sevesolagstiftningen

Inom det kartlagda riskområdet finns det verksamheter som omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns
några åtgärder som är kopplade till Sevesoverksamheter.
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8.

Pågående och genomfört arbete med
anknytning till översvämning

Det vidtas flera olika åtgärder som har anknytning till översvämningsrisker av
kommunen, Länsstyrelsen och andra aktörer. I detta avsnitt presenteras pågående
och genomfört arbete inom ramen för annan lagstiftning, arbete som ingår i regeringsuppdrag samt åtgärder som genomförts genom aktörers frivilliga åtaganden.

8.1.

Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem länsstyrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vattendistrikt.
Uppdraget innebär bland annat kartläggning och analys av vatten samt att lämna
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att uppnå en god vattenstatus.
Vattenförvaltningen arbetar, precis som arbetet med riskhanteringsplanen, i sexårscyklar. I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder och
omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras. Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet beskrivs de åtgärder som behöver göras för
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är viktigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning.
Behovet av åtgärder uppströms i ett avrinningsområde är en viktig del av helhetssynen för att minska flödestoppar nedströms. En klimatanpassning av tätorter kan
vara verkningslös om inte risker uppströms har analyserats och åtgärdats.
I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i
terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras hur många sådana åtgärder som
genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)

8.2.

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap”, har kommunerna ett geografiskt områdesansvar som bland annat innebär att samverka med olika aktörer i kommunen
och samordna krisberedskapsåtgärder vid en extraordinär händelse. Kommunerna
ansvarar även för att ta fram lokala risk- och sårbarhetsanalyser där extraordinära
händelser analyseras. I risk- och sårbarhetsanalyserna ska det finnas förslag på
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åtgärder för att förbättra förmågan att hantera kriser samt minska sårbarheten i de
kommunala verksamheterna. I Göteborgs stads risk- och sårbarhetsanalys har skyfall och höga flöden identifierade som risker inom staden (Göteborgs stad, 2019).
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett handlingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019).
Länsstyrelsen ska enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter
och samordna information till media och allmänheten under en kris. Länsstyrelsen
ska även inom sitt geografiska område ansvara för upprättande av regionala riskoch sårbarhetsanalyser. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala riskoch sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a)

8.3.

Klimatanpassning

Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka påtaglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan
den här förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete
som är den förordning som ligger till grund att handlingsplanen tas fram.
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgärder som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområdena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åtgärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län,
2020b)
Exempel på myndighetsåtgärder som har en tydlig koppling till åtgärderna i den
här riskhanteringsplanen:
•

•

•

Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är
att upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera samhällsstörningar till följd av klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturolyckor (skred, översvämningar och värmeböljor), samt påfrestningar som
kan uppstå i länet utifrån klimatförändringarnas globala konsekvenser. Arbetet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och
andra aktörer.
Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatanpassning. Detta gör vi i dialog med kommuner och andra berörda organisationer.
Verka för att länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att
jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en
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•
•

samordnande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan
samordna olika verksamhetsområden). Verka för att skapa en kontaktväg
in i kommunerna för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassningsfrågor.
Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden.
Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska planeringsunderlag sett till klimatrelaterade risker för kulturarvet.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden
Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd där syftet är att minska
de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en
mer klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. I handläggarstödet är översvämning och skyfall två av de klimateffekter som stödet utgår ifrån. (Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna, 2018)
Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys
I Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), identifieras översiktligt särskilt sårbara delar i transportsystem med hänsyn till framtida klimatet, däribland
skyfall, höga flöden och havsnivåhöjningar.

8.4.

Fysisk planering

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta översvämningsrisker i den fysiska planeringen. Vid planläggning och bygglovsärenden bör bebyggelse inte
byggas på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas. På grund av de
ökade skyfallen är den väsentligt att det skapas förutsättningar för en hållbar hantering av skyfallen.
Enligt stadens översiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till
risk för bland annat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs
centrala delar ha grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt
och riskerar att drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundläggningsnivå höjas. (Göteborgs stad, 2009)
Stigande vatten
Stigande vatten är en rapport som tagits fram av länsstyrelserna i Värmlands och
Västra Götalands län. Det är ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering med fokus på översvämningsproblematiken. Den innehåller rekommendationer om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet.
(Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011)

8.5.

Kulturarvet

Västsvenska arbetsgrupp för kulturarv och klimatfrågor (VAKK) har tagit fram en
rapport som visar hur läget ser ut avseende på kulturvärdens integrering i områdena
med betydande översvämningsrisk. Kulturmiljöer i Göteborgs stad kommer att påverkas och enligt rapporten har Göteborg har påbörjat arbete på ett övergripande
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plan men behov finns att utveckla detta arbete. (Västsvensk arbetsgrupp för Kulturarv och Klimatförändringar, 2020)

8.6.

Älvgrupper Göta älv och Säveån

För Göta älv och Säveån finns älvgrupper etablerad med syfte att vara ett forum för
samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge bättre förutsättningar
för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av dammhaveri.
Deltagare i älvgruppen är Länsstyrelsen (sammankallande), SMHI, kommuner,
räddningstjänsten, dammägare, vattenregleringsföretag, vattenråd, Försvarsmakten,
Trafikverket mfl.
Älvgruppen är ett viktigt nätverk för att kunna dela information och för att skaffa
underlag till en samlad lägesbild.
Det finns också ”Regionala beredskapsplaner för höga flöden och dammhaveri i
Göta älv samt Säveån”.
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9.

Prioritering av åtgärder och kostnadsnyttoanalyser

9.1.

Prioriteringar av åtgärder

Åtgärderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus på att uppnå de övergripande målen för att skydda intressen inom fokusområdena människors hälsa,
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).
Åtgärder har prioriterats enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssystem:
1.
2.
3.
4.
5.

9.2.

Låg
Måttlig
Hög
Väldigt hög
Kritisk

Prioritering av riskhanteringsplanens åtgärder

Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgått ifrån att skydda intressen inom
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga
verksamheter är viktiga verksamheter för att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet och är de åtgärder som prioriterats som Kritisk. Åtgärder som skyddar
människors hälsa har prioriterats som Väldigt högt.
Högt har åtgärderna prioriterats som handlar om att förebygga och skydda intressen
inom de fyra andra fokusområdena. För att kunna hantera en översvämning behöver samhället ha förmågan, vara förbereda och samverka mellan berörda aktörer.
Åtgärder som handlar om att öka förmågan och vara mer förbereda har därför
också prioriterats Högt, då detta kan vara avgörande för att hantera en översvämning.

9.3.

Kostnadsnyttoanalys

En kostnadsnyttoanalys är ett viktigt verktyg för att bedöma ett projekts samhällsekonomiska nytta. En sådan analys väger fördelar som uppstår av en åtgärd mot
kostnaderna för att genomföra och underhålla en åtgärd.
Länsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomföra en kostnadsnyttoanalys, då
det inte finns några identifierade fysiska åtgärder vid upprättandet av riskhanteringsplanen. Att genomföra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en för stor osäkerhet
och anses därför inte relevant i det här skedet.
Länsstyrelsen anser att det är mer framgångsrikt, och kostnadseffektivt, att genomföra en kostnadsnyttoanalys när fysiska åtgärder är identifierade och ska utvärderas
innan de genomförs.
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10. Hänsyn till klimateffekter
Klimatförändringarna kommer att bidra till ökad sannolikheten för översvämningar
och förstärka konsekvenserna av översvämningshändelser. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
I denna andra cykel av översvämningsdirektivet identifierades som första steg områden med betydande risk för översvämning. I arbetet användes reviderade översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden.
Översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning för flera olika flödessituationer.
•
•
•
•

50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år.
100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.
200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år.
Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt
uppskattat ett 10 000-årsflöde).

De klimatanpassade karteringarna med 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en
förväntad situation år 2100. (MSB, 2019a)
För havet redovisas:
•
•
•

100-årsnivå i slutet av seklet (2,13 m i RH2000)
200-årsnivå i slutet av seklet (2,20 m i RH2000)
Beräknad högsta nivå i slutet av seklet (2,63 m i RH2000)
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11. Samordning
Då en översvämning kan medföra stora konsekvenser på samhället behöver riskhanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har därför samordnas lokalt, regionalt och nationellt. Vid framtagningen av mål och åtgärder har samordning skett
med representanter från kommunen. För att inkludera berörda ansvarsområden i
kommunen har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med
beredskap, klimatanpassning, miljö och planering.
Planens mål och åtgärder har också samordnats med medarbetare på Länsstyrelsen
som arbetar inom natur, kultur, miljö, beredskap, samhällsplanering och klimatanpassning. Den regionala handlingsplan för klimatanpassning och riskhanteringsplanen har i samband med framtagningen av åtgärder samordnats, där flera av riskhanteringsplanens åtgärder har kopplats ihop med myndighetsåtgärder i handlingsplan
för klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma definition på översvämningsrisk, där definitionen som använts är den som finns i översvämningsförordningen. Detta har underlättat kopplingen mellan översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.
Som tidigare nämnts har samordning också skett med Västerhavets vattendistrikt. I
åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenförvaltningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet.
Flertal åtgärder som finns inom fokusområdet ekonomisk verksamhet handlar om
infrastruktur, därför har Trafikverket varit en viktig aktör att samordna med i framtagningen av mål och åtgärder.
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12. Sammanfattning av samråd och justeringar efter samråd
12.1. Tidigt samråd

Ett väl genomfört samråd kan bidra till att transparens i processen ökar, planeringen och val av åtgärder blir effektivare samt att planen får ökad legitimitet. Tidigt i processen hölls därför samråd internt på Länsstyrelsen, med kommunerna
och med Trafikverket. Fokus på de tidiga samråden var resultatmålen och planens
avgränsningar. Under de tidiga samråden berättade även Länsstyrelsen övergripande om översvämningsdirektivet, arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrunden till resultatmålen och miljöbedömningen.
De tidiga samråden hölls på grund av Covid-19 digitalt. Ett samrådsunderlag skickades ut till kommunerna efter de digitala mötena där kommunerna gavs möjlighet
att lämna synpunkter på resultatmålen och avgränsningarna
Under hösten/vintern 2020 genomfördes nya möten med kommunerna och Trafikverket som handlade om framtagning av åtgärder.

12.2. Samråd

Kommer sammanställas här efter samrådet.
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13. Revidering av befintlig riskhanteringsplan
Denna riskhanteringsplan för Göteborg är en revidering och uppdatering av tidigare
version från 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya vägledning med ny information och ny innehållsförteckning.
Målformuleringarna är uppdaterade och strukturen av målen är förändrad jämfört
med förra cykeln. Målen har också uppdaterats så att de stämmer överens med de
uppdaterade risk- och hotkartorna som tagits fram.

13.1. Utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplan
för första cykeln
I cykel 1 formulerades 26 åtgärdspunkter. Vid den årliga uppföljningen konstateras
att vid 2020 års utgång har samtliga åtgärdspunkter påbörjats. Av dessa är 14 genomförda och övriga 12 pågående.
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Figur 15. Tabellen visar hur graden av genomförande av Riskhanteringsplanen i cykel 1 har
utvecklats åren 2016 – 2020.

Nedan beskrivs en utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplanen för
första cykeln. Det finns en beskrivning och en förklaring till varje åtgärd, både planerade och genomförda.
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13.1.1.
Människors hälsa
Övergripande mål: Människors hälsa inte påverkas väsentligt av en översvämning.
Resultatmål

Kunskapsmål/ Åtgärdsmål

Åtgärd

Utvärdering

1. Samhällsviktig
verksamhet av betydande vikt för människors hälsa ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid ett
beräknat högsta
flöde.

1.1 Senast år 2019 är
samhällsviktig verksamhet av betydande
vikt för människors
hälsa som tas upp i
riskkartorna för ett
BHF utvärderad gällande sårbarhet för
översvämning och
eventuella konsekvenser av ett BHF är utvärderade.
1.2 Senast 2019 är genomförda och planerade åtgärder för att
skydda den samhällsviktiga verksamheten av betydande
vikt för människors
hälsa som tas upp i
riskkartorna för ett
BHF identifierade och
utvärderade.
2.1 Senast år 2019 är
kommunala distributionsbyggnader som
tas upp i riskkartorna
och påverkas av ett
BHF kartlagda gällande funktion och
sårbarhet för översvämning och eventuella konsekvenser av
ett BHF är utvärderade.
2.2 Senast 2019 är genomförda och planerade åtgärder för att
skydda kommunala
distributionsbyggnader som tas upp i riskkartorna och påverkas
av ett BHF identifierade och utvärderade.

1.1.1 Utvärdera den samhällsviktiga verksamheten
av betydande vikt för människors hälsa gällande sårbarhet för översvämning,
samt utvärdera de konsekvenser en översvämning
kan medföra för samhället.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

1.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och planerade åtgärder för att
skydda mot översvämningar den samhällsviktiga
verksamheten som tas upp
i riskkartorna för ett BHF.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

2.1.1 Identifiera och klassificera de kommunala distributionsbyggnaderna gällande deras funktion och
sårbarhet för översvämning, samt utvärdera de
konsekvenser en översvämning kan medföra för
samhället.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

2.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och planerade åtgärder för att
skydda mot översvämningar de kommunala distributionsbyggnaderna
som tas upp i riskkartorna
för ett BHF.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

3.1 Informera allmänheten
om översvämningsrisken
och hur den kan hanteras
via Länsstyrelsens webbplats och via berörda aktörers webbplatser.

Resultatmålet är uppnått och
åtgärderna är genomförda.
Information finns på såväl
Länsstyrelsens som Göteborgs Stads hemsidor.

3.2 Ta fram en broschyr
riktat åt allmänheten med
information om människors eget ansvar, hur de

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda. Broschyr finns på Länsstyrelsens
hemsida.

2. Distributionsanläggningar ska upprätthålla sin grundläggande funktion vid ett
beräknat högsta
flöde.

3. Enskilda fastighetsägare, verksamhetsutövare och boende
inom ett BHF ska ha
tillgång till lättillgänglig och tydlig information om översvämningsrisken i området, sitt eget ansvar
och hur de kan
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kan påverkas och hur de
kan skydda sig mot översvämningar.
3.3 Utveckla, revidera och
kommunicera riskkarteringen och riskhanteringsplanen.
4. Det finns en tydlig
kommunikation och
samlad lägesuppfattning bland berörda
aktörer före, under
och efter en översvämning, oavsett
återkomsttid.

5. Dricksvattenförsörjningen till invånarna i Göteborg förhindras inte vid ett
beräknat högsta flöde
i Göta älv, Säveån eller Mölndalsån.

6. Det finns goda förutsättningar att i
översikts- och detaljplaneringen beakta
översvämningsrisker.

Målet är uppnått och åtgärden är genomförd löpande
under hela cykeln.

4.1 Det finns möjlighet
att få tidiga indikationer om höga flöden i
Göta älv, Säveån och
Mölndalsån.

4.1.1 Samverka kring underhållningen, utvecklingen och utvärderingen
av prognos- och övervakningssystemet i Mölndalsån.

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda i Mölndalsån. Det finns nu möjlighet att få en tidig indikering.

4.2 Berörda aktörer
har en god förmåga
att dela lägesinformation med hjälp av tekniska system.

4.2.1 Medverka i Länsstyrelsens övningar i kommunikationssystemet Rakel
och andra tekniska system
t.ex. WIS och telefonkonferens.

Målet är uppnått och åtgärderna är genomförda genom
att kommunen medverkar
regelbundet i Länsstyrelsens
så kallade kvartalsövningar.

4.3 Genomföra en tematillsyn över förmågan att
hantera översvämningar
hos kommuner där översvämningar utgör en betydande riskbild.

På grund av Covid-19 och
förändringar i lagstiftning har
detta inte genomförts och
målet är inte uppnått.

5.1.1 Identifiera och klassificera de föroreningskällor
(miljöfarlig verksamhet A
och B, förorenade områden riskklass 1 och 2) som
berörs av BHF och utvärdera hur råvattenkvaliteten påverkas av föroreningarna vid en översvämning.

Åtgärdsmålet är uppnått och
åtgärden är genomförd. Det
har bland annat skett en
kartläggning och identifiering
av ämnen som riskerar att
påverka råvattenkvaliteten.

5.2.1 Kartlägga avloppsnätet gällande bräddningar
och kombinerade system
och utsläppskällor från industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A
och B) samt utvärdera hur
dessa påverkas av ett BHF.
6.1 Fortsätta arbetet med
översyn och utveckling av
planeringsunderlaget Stigande vatten.

Målen och åtgärderna är delvis uppnådda. Åtgärderna är
fortfarande pågående och
kommer att tas med i den
kommande cykeln.

5.1 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
råvattenkvaliteten riskerar att påverkas av
föroreningskällor (miljöfarlig verksamhet A
och B, förorenade områden riskklass 1 och
2) vid ett BHF. Detta
bör innefatta en kartläggning av strömbilden och föroreningsbilden vid scenarier.
5.2 Senast 2019 finns
det kunskap om hur
avloppnätverket samt
utsläpp från industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A och B) påverkas
av ett BHF.

6.2 Framtagande av internt handläggarstöd för
planhandläggning som ger
anvisningar om i vilka områden översvämningsrisker
förekommer, vilka
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Stigande vatten är uppdaterad och kommunicerad med
kommunerna. Åtgärden är
genomförd. Resultatmålet är
uppnått.
Åtgärden är genomförd, men
det är ett levande dokument
som kommer att justeras efterhand.
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skyddsnivåer som gäller
och grundläggande principer för hur översvämningsrisker ska hanteras.
6.3 Framtagande av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med avseende
på översvämningsrisker.

Det tematiska tillägget är antaget. Åtgärden och resultatmålet är genomfört och uppnått.

13.1.2.
Miljö
Övergripande mål: Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas vid en översvämning.
Resultatmål

Kunskapsmål

Åtgärd

Utvärdering

7. En översvämning
med en återkomsttid
på 100 år eller mindre
får inte medföra att
föroreningar i mark
(riskklass 1 och 2)
sprids så att det orsakar negativ miljö- eller hälsoeffekter.

7.1 Senast 2019 finns
det kunskap om vilka
markföroreningar som
hotar att spridas vid
ett 100-årsflöde inom
karterat område samt
hur dessa riskerar att
påverka skyddade naturområden (Natura
2000 och naturreservat).

7.1.1 Identifiera, utreda
och klassificera de markföroreningar som hotar att
spridas vid ett 100-årsflöde inom karterat område och utvärdera hur
dessa riskerar att påverka
skyddade naturområden.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
Markföroreningar är identifierade, utreda och klassificerade.

7.2 Beakta översvämningsrisken från 100-årsflöden
vid prioritering av vilka förorenade områden som ska
undersökas och åtgärdas
först.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd,
en kartläggning har skett
över hela länet.

8.1 Senast 2019 finns
det en sammanställning av befintliga
skyddade naturområden (Natura 2000 och
naturreservat) inom
BHF och hur dessa påverkas av en översvämning och åtgärder kopplade till översvämningshantering.

8.1.1 De skyddade miljöoch naturvärden som påverkas av ett BHF ska identifieras och utvärderas för
deras sårbarhet mot översvämningar och översvämningshantering.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
De områden som identifierats av Länsstyrelsen behöver inte skyddas mot översvämning utan ses snarare
som ett naturligt och nödvändigt inslag.

8.2 Samordna dialog och
samråd kring frågeställningar gällande Göteborgs
stad planerade skyddsåtgärder och deras påverkan
på omkringliggande kommuner.

Kunskapsmålet är uppnått
och åtgärden är genomförd.
Till exempel har det genomförts samordningsträffar och
det tematiska tillägget har
kommunicerats med kranskommuner.

8. Negativ påverkan
på miljön och naturvärden i Göteborg ska
minimeras när åtgärder vidtas för att
skydda andra värden
mot en översvämning.
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13.1.3.
Ekonomisk verksamhet
Övergripande mål: Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska
inte utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning.
Resultatmål

9. Ekonomisk verksamhet som bidrar till
samhällets funktion
och ligger inom avgränsningen för ett
100-årsflöde klarar av
att upprätthålla sina
grundläggande funktioner.

10. Transportinfrastruktur utsätts inte
för oacceptabel avbrottstid vid en översvämning, oavsett
återkomsttid.

Kunskapsmål

9.1 Senast 2021 är väsentlig ekonomisk verksamhet
inom avgränsningen för ett
100-årsflöde identifierad.
Verksamhetens kapacitet
att hantera ett 100-årsflöde och eventuella konsekvenser av ett 100-årsflöde
är utvärderade.
9.2 Senast 2021 är genomförda och planerade åtgärder för att skydda gentemot ett 100-årsflöde den
väsentliga ekonomiska
verksamheten utvärderade.

10.1 Senast 2021 är väsentlig transportinfrastruktur
inom avgränsningen för ett
BHF identifierad. Transportinfrastrukturens kapacitet
att hantera ett BHF och
eventuella konsekvenser av
en översvämning är utvärderade.
10.2 Senast 2021 är genomförda och planerade
åtgärder för att skydda
gentemot ett BHF den väsentliga transportinfrastrukturen utvärderade.
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Åtgärd

9.1.1 Identifiera den väsentliga ekonomiska verksamheten, utvärdera dess
sårbarhet gentemot ett
100-årsflöde. Bedöma de
eventuella konsekvenser
som ett 100-årsflöde kan
medföra för verksamheten och samhället.
9.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och
planerade åtgärder för att
skydda gentemot ett 100årsflöde den väsentliga
ekonomiska verksamheten som tas upp i riskkartorna för 100-årsflödet.
9.3 Informera den väsentliga ekonomiska verksamheten om dess utsatthet
för ett 100-årsflöde samt
hur verksamheten kan
skydda sig mot översvämningar.
10.1.1 Identifiera den väsentliga transportinfrastrukturen, utvärdera
dess sårbarhet gentemot
ett BHF. Utvärdera de
konsekvenser som ett
BHF kan medföra för
transportinfrastrukturen
och samhället.
10.2.1 Identifiera och utvärdera genomförda och
planerade åtgärder för att
skydda gentemot ett BHF
den väsentliga transportinfrastrukturen som tas
upp i riskkartorna för
BHF.

Utvärdering

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.

Målen och åtgärderna är
delvis uppnådda. Åtgärderna är fortfarande pågående och kommer att
tas med i den kommande cykeln.
Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden
kommer att pågå löpande, då det kommer
ske allteftersom infrastrukturprojekten genomförs.
Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden
kommer att pågå löpande, då det kommer
ske allteftersom infrastrukturprojekten genomförs.
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13.1.4.
Kultur
Övergripande mål: Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kunskap inte förloras vid en översvämning.
Resultatmål

11. Kulturarvet i Göteborg som påverkas
av översvämningar
klarar ett 100-årsflöde utan att skadas
allvarligt eller förloras.

Kunskapsmål

11.1 De kulturmiljöer
och kulturobjekt som
påverkas enligt riskkartorna är utvärderade
senast 2019 i förhållande till deras sårbarheter mot ett 100-årsflöde. Resultatet av utvärderingen utgör beslutsunderlag för vidare
åtgärder om behov föreligger.

Åtgärd

Utvärdering

11.2 Genomföra en informationsinsats riktat åt fastighetsägare och förvaltare av
kulturarvsobjekt i syfte att
öka deras medvetenhet om
översvämningsrisken och
hur den kan hanteras.

Kunskapsmålet är delvis
uppnått men åtgärden är
inte genomförd och kommer att finnas som åtgärd i
kommande cykel.

11.1.1 Genomföra projektet "Kulturarv och klimatförändringar i
Västsverige", där kulturvärden identifieras och utvärderas för deras sårbarheter
mot klimatförändringar –
däribland stigande vatten.

Kunskapsmålet är delvis
uppnått och åtgärden är
genomförd. Projektet är
genomfört och kan nås via
www.kulturarvklimat.se

13.2. Ytterligare åtgärder som vidtagits sedan riskhanteringsplanen från första cykeln

Göteborgs stad prioriterar skydd mot översvämningar högt och har ett omfattande
program för att komma tillrätta med problematiken. Sedan upprättandet av riskhanteringsplanen i cykel 1 har bl.a. följande åtgärder vidtagits i Göteborg:

Högvattenskydd
•

•
•
•
•

Huvudmannagrupp för högvattenskydd uppstartad med representanter för
flera förvaltningar och berörda bolag. Syfte att samordna och planera arbetet med högvattenskydd.
Utbyggnadsplan för högvattenskydd påbörjad.
Finansieringsmodeller framtagna för högvattenskydd.
Utbyggnad av högvattenskydd påbörjad vid Packhuskajen och Masthuggskajen.
Utredning kring översvämningsrisker och åtgärdsbehov av högvattenskydd
för Mölndalsån, Vallgraven, Hamnkanalen och Gullbergsån.

Skyfall
•
•

•
•
•

Samverkansgrupp skyfall startad med berörda förvaltningar i staden.
Strukturplaner för skyfall finns nu för hela staden och är uppdaterade under
2021.
Pilotprojekt för skyfallsleder och skyfallsytor påbörjade inom staden.
KNA-verktyg för skyfall framtaget, FloodMan.
Samverkan med Västfastigheter startad för översvämningssäkring av sjukhus.
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Vatten i planeringen
•

•
•
•
•

Klimatanpassning och översvämning belysta i ny ÖP och FÖPar som är
under framtagande.
Reservat för högvattenskydd finns utpekat i förslag till FÖP Centrala Göteborg.
Utredningsområde för yttre portar finns med i förlag till ny ÖP.
Nya planeringsnivåer för kustzonen och skärgården i samband med ny ÖP.
Planprogram och detaljplaner startade i flera områden i staden där översvämningsrisker är viktiga aspekter i planeringen.
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14. Uppföljning av planen
Riskhanteringsplanerna kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar årligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet
och återkommer varje år med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och
förbättras.
Länsstyrelsen kommer i januari varje år att begära in en sammanfattning av genomförda åtgärder, en redovisning av status för respektive åtgärd, eventuella justeringar
av planen samt eventuella behov av justeringar av hot- och riskkartor. Det är även
de här uppgifterna som den årliga uppföljningen till MSB kommer innehålla.
Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vidtagits så att områdets hydrologi avsevärt förändrats eller om en omfattande översvämning har inträffat. Riskkartorna kan också eventuellt behöva uppdateras om
ingående dataskikt väsentligen förändras men detta behöver vägas gentemot riskhanteringsplanens mål. Hot-och riskkartorna kommer därför också bedömas i uppföljningen för att avgöra om kartorna behöver revideras, detta då riskhanteringsplanerna bygger på informationen i kartorna. Vid revidering informerar Länsstyrelsen
behovet till MSB. (MSB, 2020a)
I samband med den årliga uppföljningen kommer även planens MKB:s slutsatser
och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av miljöbedömningen som
visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya
eller reviderade planer. I samband med uppföljningen kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella oförutsedda miljöpåverkan
som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020d)
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15. En särskild redovisning av miljöbedömning
Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har även tagits fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här
MKB:n har avgränsats till.
De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett
senare skede.
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Bilaga 1. Åtgärdskategorier
Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje åtgärd. Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt EU:s
klassificering M11-M61 nedan. Listan bygger på de fyra åtgärdskategorierna:
•

•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-M24).
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-M35).
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av tidig varning, planer, övningar, utbildningar (M41-M44).
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt
erfarenhetsåterföring (M51-M53).

Ingen åtgärd
M11- Ingen åtgärd
Förebyggande åtgärder
M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller
annan relevant reglering.
M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att avlägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara
att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar
och/eller lägre risknivå.
M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de negativa konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på byggnader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.
M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, t.ex.
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksamheter etc.
Skyddsåtgärder
M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgärder i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller
konstgjorda system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av
infiltrationskapacitet och även återställande av naturliga flödessträckor, återplantering av vegetation, åtgärder som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt
flöde och lagra vatten.
M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flöden, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exempel dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig
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flödesreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska förhållandena.
M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs vattendrag.
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmynningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, ändring eller borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, borttagande av sediment dynamik etc.
M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra ytvattenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara dagvattenlösningar SUDS).
M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar,
vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska
inriktningsbeslut.
Beredskapsåtgärder
M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden.
M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller förbättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och förberedelse för räddningsinsatser.
M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller förstärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.
M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra beredskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.
Återställning/Uppföljning
M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan
också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och samhällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, infrastruktur, etc.) Kan vara planer för:
•
•
•
•

Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM)
Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrättshjälp, katastrofersättning vid skada
Förberedelse för permanent eller temporär utrymning
Andra åtgärder för individer och samhället

M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och restaureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter
och skydd för farliga kemikalier).
M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, eller revision av försäkringsvillkor.
Andra typer av åtgärder
M61 = Annan
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

1

Människors hälsa

1.1.1

Människors hälsa

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Samhällsviktig verksamhet ska
upprätthållas
Kunskapsmål
Samhällsviktiga verksamheter är
utvärderade vad gäller sårbarhet
och eventuella konsekvenser vid
en översvämning orsakade av
höga flöden eller skyfall.

Utvärdera samhällsviktiga verksamheters
sårbarhet och de konsekvenser en
översvämning kan innebära.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborg stad, annan 2022-2023
berörd aktör

Pågående

LEH

1.1.2

Människors hälsa

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
samhällsviktiga verksamheter är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda samhällsviktig verksamhet mot
översvämningar.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborg stad, annan 2022-2025
berörd aktör

Pågående

LEH

1.1.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
samhällsviktig verksamhet är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda samhällsviktig verksamhet
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

LEH

1.2.1

Människors hälsa

Kunskapsmål
Kommunala
distributionsbyggnader för gas,
värme, el eller vatten är kartlagda
vad gäller funktion och sårbarhet.
De konsekvenser som en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall kan innebära
för denna typ av anläggningar är
kartlagda.

Identifiera och klassificera de kommunala Förebyggande
distributionsbyggnaderna vad gäller
åtgärd
funktion och sårbarhet inför en
översvämning. Utvärdera de konsekvenser
en översvämning kan innebära.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Pågående

LEH

1.2.2

Människors hälsa

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
kommunala
distributionsbyggnader är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda de kommunala
distributionsbyggnaderna mot
översvämningar.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Pågående

LEH

1.2.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att skydda de kommunala
och utvärderade för att skydda de distributionsbyggnader genomförs.
kommunala
distributionsbyggnader mot
översvämning är genomförda.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

5-Kritisk

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

LEH

1.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Genomföra Lantmäteriets och Trafikverkts Förebyggande
För att säkerställa
koncept, Blåljuskollen.
åtgärd
framkomligheten vid en
översvämning orsakad av höga
flöden eller skyfall bör kommunen
genomföra Lantmäteriets och
Trafikverkets koncept,
Blåljuskollen.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

2-Måttlig

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

LSO

Förebyggande
åtgärd

Sida 1

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

2

Människors hälsa

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Kommunikationen till berörda
aktörer ska vara tydlig före, under
och efter en översvämning.

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

2.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende
ska ha tillgång till lättillgänglig och
tydlig information om
översvämningsrisken i området.
Det ska vara tydligt vem som har
ansvar för vad och hur var och en
kan skydda sig mot
översvämningar.

Informera allmänheten om
Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet
översvämningsrisken och hur den kan
och beredskap
hanteras via Länsstyrelsens webbplats och
via berörda aktörers webbplatser.

Hela riskområdet

2.2

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Riskhanteringsplanen och
riskkarteringen är utvecklade,
reviderade och kommunicerade
till berörda aktörer.

Utveckla, revidera och kommunicera
riskkarteringen och riskhanteringsplanen.

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet
och beredskap

2.3

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att få tidiga
indikationer om höga flöden i
Säveån.

Samverka kring utveckling och underhåll
av prognos- och övervakningssystem i
Säveån.

2.3.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
System för prognos- och
övervakning är installerade.

Installera system för prognos- och
övervakning av flöde i Säveån.

2.3.2

Människors hälsa

2.4

2.5

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

4 - Mycket hög Nej

Länsstyrelsen,
Göteborgs stad

2022-2027

Pågående

Hela riskområdet

3 - Hög

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

Beredskapsåtgärd M41 Förbättring av
översvämningsprognoser och
varning

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Pågående

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Ej pågående

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera
flödet i Säveån för att undvika
översvämningar.

Utred förutsättningarna för en samordnad Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
reglering av flödet i Säveån

Säveån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Ej pågående

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera
flödet i Mölndalsån så att
oönskade översvämningar inte
uppstår

Genomför åtgärder som gör det möjligt att Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
förhindra oönskade översvämningar.

Mölndalsån

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Pågående

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Berörda aktörer har en god
förmåga att dela lägesinformation
med hjälp av tekniska system.

Medverka i Länsstyrelsens övningar i
Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt
kommunikationssystemet Rakel och andra
tekniska system t.ex. WIS och
telefonkonferens.

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborg stad, annan 2022-2027
berörd aktör

Pågående

Sida 2

K-N
analys
Ja/Nej

Nej

Annan
lagstiftning

LEH
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

M#

GS#

1 till 5

Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning
Genomföra tematillsyn över förmågan att
hantera översvämningar hos kommuner
med en betydande översvämningsrisk.

T.ex. Skydd

2.6

Måltyp
Måltext
Åtgärdsmål
Förmågan att hantera
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall hos
kommunerna med en betydande
översvämningsrisk kontrolleras

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

2.7

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Kommunen är förberedda vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall och har
kunskap om vilka konsekvenser
som kan medföra.

Ta fram en kommunal beredskapsplan för
översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M42 Räddningstjänst och
beredskapsplanering

2.8

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Ansvarsfördelning och
organisation kring
översvämningsproblematiken
inom kommunen är tydlig.

Tydliggöra organisation och
ansvarsfördelning kring
översvämningsproblematiken i staden.

Förebyggande
åtgärd

2.9

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Minska översvämningsrisken för
framtida utbyggnad vid
Salkthusområdet som är lågt
beläget.

Anlägg högvattenskydd mot Säveån i
Slakthusområdet.

Skyddsåtgärd

2.10

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelsen från
översvämning.

Anlägg högvattenskydd längs med Göta älv Skyddsåtgärd
samt inre vattenvägar.

2.11

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelse från
översvämning orsakade av högt
vattenstånd i havet.

Bygga barriär mot havet.

2.12

Människors hälsa

2.13

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

20XX

T.ex: Pågående

4-Mycket hög Nej

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
MSB, Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad

2022-2023

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad

2022

Pågående

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Slakthusområdet

4-Mycket hög Nej

Higab och Klövern

2022-2027

Pågående

M33 Byggande av kanaler,
Längs Göta Älv
invallning av kust och invallningar och inre
längs vattendrag
vattenvägar

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Pågående

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Mot havet
invallning av kust och invallningar
längs vattendrag

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Pågående

Minska risken för översvämning i Ombyggnation av Stensjö dämme
Möldalsån.

Skyddsåtgärd

M32 Flödesreglering.

Mölndalsån (vid 3-Hög
Stensjöns utlopp)

Nej

Mölndals stad,
Mölndals kvarnby

Pågående

Människors hälsa

Säkra mot skred i Säveån, E20 vid Planering av erosionsskydd och
Finngösa.
stabilitetshöjande åtgärder i och i
anslutning till Säveån

Förebyggande
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Väg E20 vid Säveån 3-Hög
i Partille

Nej

Trafikverket

Pågående

2.14

Människors hälsa

Säkra mot skred i Göta älv, Backa Invallning mot Göta älv
Bergögata

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Backa Bergögata, 3-Hög
invallning av kust och invallningar Göteborg, vid
längs vattendrag
Göta älv

Nej

Bergöns första
samfällighet

Pågående

3

Människors hälsa

Resultatmål
Översvämningsrisken ska beaktas
i översiktsplaner och detaljplaner,
prövningar och tillsyn.

3.1

Människors hälsa

Åtgärdsmål
Intern handläggningstöd för
planhandläggning, tillsyn och
prövning för översvämningsrisken
finns framtagen.

Ta fram internt handläggarstöd för
Förebyggande
planhandläggning, tillsyn och prövning för åtgärd
översvämningsrisker. Stödet ska ge
anvisningar om i vilka områden
översvämningsrisker förekommer, vilka
skyddsnivåer som gäller och grundläggande
principer för hanteringen.

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Sida 3

Hela riskområdet

K-N
analys
Ja/Nej

4-Mycket hög Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2024

Pågående

Annan
lagstiftning

LSO, MB

Vattenverksa
mhet enligt
11 kap
Miljöbalken
Vattenverksa
mhet enligt
11 kap
Miljöbalken

PBL
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

4

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
En översvämning får inte medföra
att föroreningar sprids så att det
orsakar negativa miljö-och
hälsoeffekter.

Åtgärd

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

4.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och bedöm riskerna för de
Det finns kunskap om vilka
markföroreningar som kan spridas inom
markföroreningar som riskerar att karterat område.
spridas inom karterat område.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

4.1.3

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
De åtgärder för de
föroreningar inte ska spridas.
markföroreningar som kan spridas
är identifierade och utvärderade.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

4.1.4

Miljön

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att
föroreningar inte ska spridas är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att en översvämning inte medför att
föroreningar sprids genomförs.

M35 Skydd Övrigt

4.2.1

Miljön

Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka
utsläpp från avloppsystemet,
reningsverket och industriella
verksamheter som kan ske vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall. Det finns
också kunskap om vilken hälsooch miljöpåverkan det kan orsaka.
För industriella verksamheter är
det de som är klassade med
miljöfarlig verksamhet A och B
som ska vara med.

Kartlägg utsläppen från avloppsnätet,
Förebyggande
reningsverket och industriella
åtgärd
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B) som kan ske vid en översvämning.
Kartlägg också vilken hälso- och
miljöpåverkan som kan uppstå.

4.2.2

Miljön

Kunskapsmål
Åtgärder för att förebygga utsläpp
från avloppsnätet, reningsverket
och industriella verksamheter
(miljöfarlig verksamhet A och B)
är identifierade och utvärderade.

4.2.3

Miljön

Åtgärdsmål
Åtgärder som är identifierade och
utvärderade för att kunna
förebygga utsläpp är genomförda.

4.3.1

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och bedöm om PFAS finns inom Förebyggande
Det finns kunskap om PFAS
karterat område.
åtgärd
(perfluorerade och polyfluorerade
ämnen) förekommer inom
karterat område.

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2024-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, åtgärd
reningsverket och industriella
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B).

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att förebygga utsläpp från avloppsnätet,
reningsverket och industriella
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och
B) genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3 - Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Miljön

Namn
Kort beskrivning
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
PFAS inte ska spridas.

T.ex. Skydd

4.3.2

Måltyp
Måltext
Kunskapsmål
Åtgärder för att PFAS inte ska
spridas är identifierade och
utvärderade.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3 - Hög

Nej

4.3.3

Miljön

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att en översvämning inte medför att PFAS
och utvärderade för att inte PFAS sprids genomförs.
ska spridas är genomförda.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3 - Hög

5.

Miljön

Resultatmål
Skyddade naturområden ska
skyddas mot negativa effekter vid
översvämningar.

5.1.1

Miljön

Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka
skyddade miljö-och naturvärden
som riskerar att påverkas av en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

5.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
Åtgärder för att skydda de
skydda de skyddade miljö-och naturvärden. åtgärd
skyddade miljö-och naturvärden
är identifierade och utvärderade.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

5.1.3

Miljön

Åtgärdsmål
Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
De åtgärder som är identifierade att skydda de skyddade miljö- och
och utvärderade för att skydda de naturvården genomförs.
skyddade miljö- och naturvården
är genomförda.

6

Miljön

6.1.1

Miljön

Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning
Kunskapsmål
Identifiera och bedöm riskerna som ger en Förebyggande
Det finns kunskap om vilka risker långvarig försämring av ekologisk eller
åtgärd
som ger en långvarig försämring kemisk status vid en översvämning.
av ekologisk eller kemisk status
vid en översvämning.

6.1.2

Miljön

Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda Säveån
från en långvarig ekologisk eller
kemisk status vid en
översvämning är identifierade och
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
de skyddade Säveån från en långvarig
ekologisk eller kemisk status vid en
översvämning.

6.1.3

Miljön

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
Säveån från en långvarig
försämring av ekologisk eller
kemisk status vid en
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda Säveån från en långvarig
försämring av ekologisk eller kemisk status
vid en översvämning genomförs.

Skyddade miljö- och naturvärden ska vara
identifierade och utvärderade vad det
gäller sårbarhet mot översvämningar och
hantering av översvämningar.

Förebyggande
åtgärd

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

20XX

T.ex: Pågående

2022-2025

Ej pågående

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Avslutad

MB 7, 9, 11,
12 kap.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2023

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2025

Ej pågående

MB 7, 9, 11,
12 kap.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Länsstyrelsen eller
annan aktör

2022-2027

Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

#

T.ex: Människors hälsa

6.2

Miljön

Måltyp
Måltext
Åtgärdsmål
De åtgärder i
Vattenförvaltningsplanen som har
effekt på
översvämningssituationen är
identifierade och uppdaterade.

Namn
T.ex. Skydd
Kort beskrivning
Uppdatera åtgärdslistan i
Förebyggande
Vattenförvaltningsplanen och identifierade åtgärd
de åtgärder som har effekt på
översvämningssituationen.

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

Kostnad

Ansvarig

Tid

Status

kr

Länsstyrelsen/
kommunen m.m
Länsstyrelsen/
Västerhavets
vattendistrikt

20XX

T.ex: Pågående

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets
vattendistrikt

3 - Hög

Nej

2022

Ej pågående

6.3

Miljön

Åtgärdsmål
Effekten av de åtgärderna som
identifierats ge på
översvämningssituationen
nedströms i avrinningsområdet är
klarlagd.

Beräkna vilken effekt åtgärderna som
identifierats ger på
översvämningssituationen nedströms i
avrinningsområdet.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Västerhavets
vattendistrikt

3 - Hög

Nej

Länsstyrelsen/
Västerhavets
vattendistrikt

2023-2024

Ej pågående

7

Kulturarvet

7.1.1

Kulturarvet

Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka
allvarliga konsekvenser på
kulturarvet.
Kunskapsmål
Kulturarv är utvärderade vad
gäller sårbarhet och allvarliga
konsekvenser vid en
översvämning orsakade av höga
flöden eller skyfall.

Utvärdera kulturarv och de konsekvenser
en översvämning kan innebära.

Förebyggande
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

7.1.2

Kulturarvet

Kunskapmål
Identifiera och utvärdera åtgärder för att
Förebyggande
Åtgärder för att skydda kulturarv skydda kulturarv som bedöms påverkas vid åtgärd
som påverkas vid en
en översvämning.
översvämning är identifierade och
utvärderade.

M21 Åtgärd för att undvika
översvämningshotat område

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2025

Ej pågående

7.1.3

Kulturarvet

Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
kulturarvet vid en översvämning
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda kulturarvet vid en översvämning
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

7.2

Kulturarvet

Kunskapsmål
Enskilda fastighetsägare och
förvaltare av kulturarvsobjekt ska
vara medvetna om
översvämningrisken.

Genomför en informationsinsats riktat åt
fastighetsägare och förvaltare av
kulturarvsobjekt i syfte att öka deras
medvetenhet om översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående

7.3

Kulturarvet

Åtgärdsmål
För att säkra kulturvärden mot
översvämning ska råd och stöd
finnas tillgänglig.

Råd och stöd ska finns uppdaterad och
tillgänglig på webbsidan:
www.kulturarvklimat.se.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Länsstyrelsen

2022-2027

Ej pågående
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

#

T.ex: Människors hälsa

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

K-N
analys
Ja/Nej

8

Kulturarvet

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Åtgärder för att minska
översvämningsrisker ska inte
orsaka några allvarliga skador på
kulturmiljön.

8.1

Kulturarvet

Åtgärdsmål
Åtgärder för att minska
översvämningsrisken som medför
indirekt negativ påverkan på
värdefulla kulturmiljöer och
byggnader ska undvikas.

Åtgärder för att minska
översvämningsrisken ska bedömas och
anpassas för att minimera negativ
påverkan på kulturmiljön.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

9

Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska
skyddas och upprätthålla sina
grundläggande funktioner.
Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Transportinfrastruktur är
utvärderade vad gäller sårbarhet
och eventuella konsekvenser vid
en översvämning orsakade av
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och utvärdera
Förebyggande
transportinfrastruktur och de konsekvenser åtgärd
en översvämning kan innebära för de här.

M23 Begränsning av skada

Hela riskområdet

M23 Begränsning av skada

9.1.1

Ansvarig

Tid

Status

Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX

T.ex: Pågående

Nej

Länsstyrelsen,
Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

9.1.2

Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda
transportinfrastrukturen är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda transportinfrastrukturen.

9.1.3

Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
transportinfrastrukturen är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda transportinfrastrukturen
genomförs.

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
Trafikverket, annan
berörd aktör

2024-2027

Ej pågående

10

Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Egendom ska skyddas från de
omfattande ekonomiska
konsekvenserna som en
översvämning kan innebära.
Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Egendom som ska skyddas från
omfattande ekonomiska
konsekvenser är identifierade.

Identifiera egendom som ska skyddas från
de omfattande ekonomiska konsekvenser
som kan uppstå vid en översvämning.

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2023

Ej pågående

Förebyggande
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt.

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2025

Ej pågående

M35 Skydd Övrigt

Hela riskområdet

3-Hög

Nej

Göteborgs Stad,
annan berörd aktör

2022-2027

Ej pågående

10.1.1

Förebyggande
åtgärd

Kostnad
kr

10.1.2

Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
De åtgärder för att skydda
egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser är
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att
skydda identifierad egendom med
omfattande ekonomiska konsekvenser.

10.1.3

Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade
och utvärderade för att skydda
egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser är
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för Skyddsåtgärd
att skydda egendom med omfattande
ekonomiska konsekvenser genomförs.
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ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

11

Miljön

11.1.1

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning
Miljöanpassade flöden

Åtgärd

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

11.1.2

Miljön

11.1.3

Skyddsåtgärd

M32 Flödesreglering.

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st,
374 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 16 st, 63 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.4

Miljön

Anpassade skyddszoner - 31 st, 1 339 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.1.5

Miljön

Kalkfilterdike - 26, 1720 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.6

Miljön

Skyddszoner i jordbruksmark, 134, 953 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.7

Miljön

Tvåstegsdike - 22 st, 113 km

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Göta älvs
3-Hög
invallning av kust och invallningar åtgärdsområde
längs vattendrag
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.8

Miljön

Fosfordamm - 30 st, 19 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.1.9

Miljön

Våtmark för näringsretention - 30 st, 1082
ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Göta älvs
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.1

Miljön

Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st,
230 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.2

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 23 st, 75 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Sida 8
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

Åtgärd

#

T.ex: Människors hälsa

11.2.3

Miljön

Måltyp
Måltext
Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning

Namn
T.ex. Skydd
Kort beskrivning
Anpassade skyddszoner på åkermark - 324 Skyddsåtgärd
ha

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

M#

GS#

1 till 5

11.2.4

Miljön

Kalkfilterdike - 243 ha

11.2.5

Miljön

11.2.6

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/
20XX
kommunen m.m
Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

T.ex: Pågående

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Ej pågående

Vattendirektivet

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Skyddszoner i
jordbruksmark - 128 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Miljön

Tvåstegsdiken - 24 st, 6500 m

Skyddsåtgärd

M33 Byggande av kanaler,
Säveåns
3-Hög
invallning av kust och invallningar åtgärdsområde
längs vattendrag
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.7

Miljön

Våtmark - fosfordamm - 14 st, 5 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.2.8

Miljön

Våtmark för
näringsretention - 6 st, 129 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Säveåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.1

Miljön

Ekologiskt funktionella
kantzoner - 13 st, 109 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.2

Miljön

Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 9 st - 18 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.3.3

Miljön

Anpassade skyddszoner - 1 st, 4 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Pågående

Vattendirektivet

11.3.4

Miljön

Kalkfilterdike - 1 st, 18 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.5

Miljön

Skyddszoner i jordbruksmark, 1 st, 2 ha

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

11.3.6

Miljön

Tvåstegsdike - 2 st, 250 m

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet

Sida 9

K-N
analys
Ja/Nej

Tid

Status

Annan
lagstiftning
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg
ID

Fokusområde

Mål

#

T.ex: Människors hälsa

11.3.7

Miljön

Måltyp
Namn
Måltext
Kort beskrivning
Resultatmål
Fosfordamm - 1 st, 0,06 ha
Den ekologiska eller kemiska
statusen ska inte försämras vid en
översvämning

Åtgärd

11.3.8

Miljön

Våtmark för näringsretention - 1, 4 ha

Typ

Typkod

Effektområde

Prio

T.ex. Skydd

M#

GS#

1 till 5

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Skyddsåtgärd

M31 Naturliga
översvämningsskydd

Mölndalsåns
3-Hög
åtgärdsområde
inom Västerhavets
vattendistrikt.

Nej

Sida 10

K-N
analys
Ja/Nej

Kostnad

Ansvarig

kr

Länsstyrelsen/
20XX
kommunen m.m
Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Tid

T.ex: Pågående

Status

Annan
lagstiftning

Ej pågående

Vattendirektivet

Berörda aktörer inom 2022-2027
vattenförvaltningen

Ej pågående

Vattendirektivet
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Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning i de identifierade områden som har betydande översvämningsrisk.
De här riskhanteringsplanerna omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966).
Länsstyrelsen bedömer att riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför har den här miljökonsekvensbeskrivningen tagits fram.
Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanteringsplanen som helhet.
Genomförandet av riskhanteringsplanen bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet.
Nollalternativet bedöms dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här MKB:n har avgränsats till.
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1. Inledning
1.1.

Översvämningsdirektivet

EU antog under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker, som reglerar hanteringen av översvämningar, det så kallade översvämningsdirektivet. Detta efter de
stora översvämningar som Europa drabbades av under 2002. I Sverige genomförs
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS
2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Arbetet sker enligt förordningen i tre steg, där det sista steget innebär att Länsstyrelsen ska ta fram riskhanteringsplaner för identifierade områden som har betydande översvämningsrisk.

1.2.

Miljökonsekvensbeskrivning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). Syftet med att genomföra en miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planer är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planerna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och EU rekommenderar att
riskhanteringsplanerna ska genomgå en strategisk miljöbedömning, det är dock
Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer
att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan och därför upprättas den här miljökonsekvensbeskrivningen.
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning av planens innehåll med syfte och förhållanden till andra
relevanta planer och program.
En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med
hänsyn till planets syfte och geografiska räckvidd.
Uppgifter om miljöförhållanden och sannolika utveckling om planen inte
genomförs.
Uppgifter om miljöförhållanden i området som antas komma att påverkas
betydligt.
Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen ska beskrivas.
Beskriva hur hänsyn tagits till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn.
En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter
som genomförandet av planen kan antas medföra.
Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka
eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter.
En sammanfattning av de övervägande som har gjorts.
Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen medför.
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•

En icke-teknisk sammanfattning.

1.2.1.
Miljöeffekter
Att identifiera, beskriva och bedöma effekterna på människors hälsa och miljön är
centralt i en miljöbedömning. Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:
1. befolkning och människors hälsa
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i
övrigt
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön
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2. Beskrivning av miljöförhållanden och
översvämningsrisken i Göteborgs stad
MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk, och Göteborg, som är utsatt av havet, Göta Älv, Mölndalsån och Säveån, har bedömts vara ett av dessa områden.
Bedömningen genomförs genom att analysera antalet boenden och antal anställda
samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning (MSB,
2018).
Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och det bor ca 1 300 000 i kommunen.
I och omkring Göteborg går flera vägar och järnvägar, bland annat E45, E6 och
Norge/Vänerbanan.
I Göteborgs stad finns flertal samhällsviktiga verksamheter i form av vårdcentral,
polisstation, brandstation, skolor och distributionsnät. Men även kommunalteknisk
försörjning i form av lagring och distributionsnät för dricksvatten, avledning och
rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning.
Inom Göteborg finns det flertal platser som är utpekade som kulturmiljö i kommunens kulturmiljöprogram.
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3. Riskhanteringsplan
3.1.

Riskhanteringsplanens syfte och innehåll

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Arbetet enligt översvämningsförordningen genomförs i cykel på sex år där varje
cykel är uppdelat i tre steg.

Figur 1. Översvämningsdirektivets process.

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk
I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är Göteborg,
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås utpekade områden med betydande
översvämningsrisk.
Steg 2: Hot-och riskkartor
I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrelserna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt
som riskerar att påverkas av översvämningar.
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Steg 3: Riskhanteringsplan
I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna behandlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.
Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om översvämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).
Riskhanteringsplanens mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av
översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen i riskhanteringsplanen presenteras som övergripande mål,
resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål.
De övergripande målen är:
•
•
•
•

3.2.

Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet
personer som påverkas negativt av en översvämning.
Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid
en översvämning.
Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.
Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom
vid en översvämning.

Förhållande till andra relevanta planer och program

Det finns flera relevanta planer och program som förhåller sig till riskhanteringsplanen. MSB:s vägledning om riskhanteringsplan (MSB, 2020a) har nämnt några
planer och program som är särskilt relevant för riskhanteringsplanerna:
•
•
•
•
•
•

Regionala och kommunala risk-och sårbarhetsanalyser
Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
Kommunens översiktsplan
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Förvaltningsplan för vattendistriktet
Relevanta miljökvalitetsmål

3.2.1.
Regional och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljön, och att ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna
åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händelser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att kommunen ska ha
tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service
till invånarna. Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen, men styrs
tydligt av andra lagar och förordningar 1. Kommunerna arbetar till exempel med
Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

1
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översvämningsrisken inom ramen av deras risk-och sårbarhetsanalys (RSA), där
skyfall och höga flöden har identifierats. (Göteborgs stad, 2019)
Länsstyrelsen ansvarar inom sitt geografiska område för upprättande av regionala
risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala
risk- och sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet.
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a)
3.2.2.
Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett handlingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019).
3.2.3.
Kommunens översiktsplan
Riskhanteringsplanen har även koppling till kommunens samhällsplanering på
olika nivåer, bland genom översiktsplaner och detaljplaner. Enligt stadens översiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till risk för bland annat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs centrala delar ha
grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt och riskerar att
drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundläggningsnivå höjas.
(Göteborgs stad, 2009)
3.2.4.
Regional handlingsplan för klimatanpassning
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka påtaglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan
översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete som ligger till grund för att handlingsplanen tas fram.
I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgärder som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområdena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åtgärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksamheter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län,
2020b) Riskhanteringsplanens åtgärder kan kopplas till flera av myndighetsåtgärderna i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.
3.2.5.
Förvaltningsplan för vattendistriktet
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem länsstyrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt.
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vattendistrikt.
I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen
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visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder eller omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras.
Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik vattenförekomst och är juridiskt bindande. I åtgärdsprogrammet föreslås de åtgärder som
behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken.
Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är viktigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning.
Några av de fysiska åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms ha effekt på översvämningssituationen och finns därför även med i riskhanteringsplanen. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b)
3.2.6.
Relevanta miljökvalitetsmål
Sveriges miljömål 2 består av 16 miljökvalitetsmål. Det finns flera miljökvalitetsmål som är relevanta för riskhanteringsplanen och MKB. Dessa kan läsas under rubrik 7.

Sveriges miljömål är riktmärken för Sveriges miljöarbete och visar vägen mot en hållbar
utveckling och Agenda 2030 (Sveriges miljömål, 2020).

2

12

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - KS2021/0848-2 Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) : Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning

4. Miljöbedömning
4.1.

Behov av miljöbedömning

Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen
(2017:966). MSB och EU rekommenderar att riskhanteringsplanerna ska genomgå
en strategisk miljöbedömning, men det är dock Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planer. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska
även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Länsstyrelsen ska redovisa bedömningar av den påverkan på miljön som genomförandet av planen kan få och
den betydande miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas och bedömas.

4.2.

Alternativ till riskhanteringsplan

Omfattning och utformningen av riskhanteringsplanerna är styrda av översvämningsförordningen och utgår ifrån EU:s översvämningsdirektiv. Länsstyrelsen ska
enligt översvämningsförordningen ta fram riskhanteringsplan för de områden som
har en betydande översvämningsrisk. De områden som har en betydande översvämningsrisk har bedömts av MSB och är i Västra Götalands län:
•
•
•
•
•

Alingsås
Borås
Göteborg
Stenungsund
Uddevalla

Här har även de vattendrag som ska behandlas i riskhanteringsplanen identifierats
för varje område. I Göteborg har havet, Göta Älv, Mölndalsån, Säveån och skyfall
identifierats som en betydande översvämningsrisk.
4.2.1.
Alternativa åtgärder
Många av åtgärderna handlar om att identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter
och konsekvenser som sedan leder till åtgärder som ska genomföras. En miljöbedömning och MKB bör genomföras när åtgärder har identifierats. I miljöbedömningen ska alternativa lösningar beaktas och jämföras. Den åtgärden som främjar
den hållbara utvecklingen och den åtgärd som medför en positiv miljöpåverkan bör
väljas.
En åtgärd som skyddar mot översvämningar orsakade av höga flöden eller skyfall
kan bland annat påverka kultur, miljö och människors hälsa positivt. Till exempel
kan en åtgärd vara att låta en yta svämmas över vid ett skyfall och vara en yta där
barn kan leka när ytan inte översvämmas. En annan åtgärd kan vara att skapa en
vall som även är en strandpromenad där människor kan promenera. Det kan vara en
våtmark som gynnar den biologiska mångfalden. Att skapa regnrabatter är ytterligare ett exempel som skapar en attraktiv miljö för både människan, insekter och
fåglar.
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När olika alternativ av åtgärder utvärderas bör en prioritering göras, där påverkan
på människors hälsa bör prioriteras högst.

4.3.

Avgränsning

4.3.1.
Avgränsning av miljöeffekter
De miljöeffekter som bedöms vara mest relevanta i den här MKB:n är:
•
•
•
•

Befolkning och människors hälsa
Djur- och växtliv samt biologisk mångfald
Mark och bebyggelse
Kulturmiljö

4.3.2.
Geografisk avgränsning
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifierats vid framtagningen av hot- och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrinningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.
Avgränsningen av den här MKB är densamma som i riskhanteringsplanen. Den
geografiska avgränsningen har i det tidiga samrådet stämts av med berörda aktörer.

Figur 2. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv.
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Figur 3. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån.

Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån.
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Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre.

Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre.

4.3.3.
Avgränsning i sak
I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från Mölndalsån, Göta Älv, Säveån
och havet samt översvämningar orsakade av skyfall. Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag
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och för kusten samt rekommendationer för hantering av översvämning till följd av
skyfall. (Länsstyrelsen 2018).

4.4.

Metod

Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanteringsplanen som helhet. Åtgärderna i riskhanteringsplanen är många och har därför kategoriserats enligt:
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring.

Miljöbedömningen har sedan gjorts utifrån de här åtgärdskategorierna. I miljöbedömningen har de miljöeffekter som bedöms beröra riskhanteringsplanen jämförts
med om planen inte skulle genomföras (det så kallade nollalternativ).
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5. Miljöförhållanden och miljöns sannolika
utveckling om planen inte genomförs
Det nollalternativ som jämförs med är att Länsstyrelsen inte tagit fram någon riskhanteringsplan för Göteborg. I de riskkartorna som tagits fram för Göteborg beskrivs vilka verksamheter, befolkningsantal, infrastruktur som finns inom området
och som hotas att översvämmas.
Miljöns sannolika utveckling om riskhanteringsplanen inte genomförs, har utgått
från riskkartorna och beskrivs kortfattat nedan uppdelat i respektive fokusområde
samt i flödena 50-årsflöde, 100-årsflöde, beräknat högsta flöde (BHF) och beräknad högsta nivå. Riskkartorna för Göteborg hittas här: Översvämningsportalen
(msb.se)

5.1.

Människors hälsa

I ett värsta läge beräknas 3 413 boende 3 drabbas. Mycket av samhällets allmänna
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar.
Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens avloppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade system då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.
Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis,
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.
En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjligheter.

5.2.

Miljön

Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid.
Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora
områden är fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översvämningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids.

Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Skarvikshamnen som inte
direkt påverkas men som kan komma att påverkas då deras in- och utleveranser påverkas. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns
risk att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de

3

Nattbefolkning enligt data från SCB
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översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar
som kan spridas vid en översvämning.
Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga ämnen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid spridningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i
naturen.

5.3.

Kulturarvet

Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en översvämning.
Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan påverkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kulturmiljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Långedrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen.

5.4.

Ekonomisk verksamhet

En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämningarna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.
Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20.
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas.
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbetsplatser.
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6. Betydande miljöpåverkan
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder syftar till att minska de negativa konsekvenserna av en översvämning. Riskhanteringsplanens åtgärder har kategoriserats
enligt följande:
•
•
•
•

Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.
Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.
Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.
Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar
samt erfarenhetsåterföring.

Det finns inga åtgärder i kategorin återställningsåtgärder i riskhanteringsplanen.
För mer detaljerad information om vilka åtgärder som kategoriserats i vilken kategori, se mål- och åtgärdstabell i riskhanteringsplanen.
Nedan redovisas den miljöbedömningen som gjorts för riskhanteringsplanen. En
jämförelse görs även med nollalternativet som redovisades under rubrik 5. Efter
miljöbedömningen för respektive åtgärdskategori, finns en sammanfattning av miljöbedömningen.

6.1.

Miljöbedömning av förebyggandeåtgärder

Åtgärderna i den här kategorin innefattar mestadels åtgärder som handlar om att
identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter och konsekvenser. Även åtgärder
som innebär att identifiera och utvärdera åtgärder för att minska de konsekvenser
som kan uppstå vid en översvämning.
I den här åtgärdskategorin har även utvecklingen av planeringsarbetet kategoriserats in. Översvämningsrisken beaktas i översiktsplaner, detaljplaner, prövningar
och tillsyn för att förebygga risker som kan inträffa vid en översvämning i området.
En åtgärd i riskhanteringsplanen innebär att ta fram stöd i planeringen med anvisningar om områden med översvämningsrisk samt vilka skyddsnivåer som gäller.
De här åtgärderna bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan och beskrivs inte vidare i den här MKB:n. Åtgärderna medför ingen faktisk miljöpåverkan men i ett
större sammanhang så har man förflyttat sig mot en positiv miljöeffekt.

6.2.

Miljöbedömning av skyddsåtgärder

De åtgärder som kategoriseras som skyddsåtgärder är de som finns i förvaltningsplanen (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a) och som bedöms ha effekt på
översvämningssituationen nedströms i avrinningsområdet. Det är åtgärderna som
har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen.
De här åtgärderna bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Åtgärderna kan
dock ha en kortvarig negativ miljöpåverkan vid genomförande av åtgärderna.
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6.3.

Miljöbedömning av beredskapsåtgärder

Beredskapsåtgärder ökar beredskapen inför och vid en översvämning, genom att ha
tydlig kommunikation och bra samverkan. En tydlig kommunikation till bland annat allmänhet och andra berörda aktörer minskar risken för negativa konsekvenser
vid en översvämning.
Samverkan kring utveckling och underhåll av prognoser och övervakningssystem
ökar beredskapen genom att få tidiga indikationer om höga flöden. Förmåga att
hantera en översvämning anses även öka vid medverkan av övningar, där medverkan i Länsstyrelsens övningar tas upp som en åtgärd i riskhanteringsplanen. Framtagande av en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken är också en åtgärd som ökar kommunens förmåga. Det gör att kommunen blir mer förberedd på
att hantera en översvämning och att få kunskap om de konsekvenser höga flöden
och skyfall kan ge. Kommunens förmåga att hantera en översvämning bör kontrolleras vid uppföljning av RSA och tematillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor,
Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.
Dessa åtgärder bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Flera av beredskapsåtgärderna genomförs utifrån annan lagstiftning, till exempel Lagen om skydd
mot olyckor (LSO), Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Plan- och
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).

6.4.

Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här
MKB:n har avgränsats till.
De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett
senare skede.
Nedan sammanfattas bedömningen på respektive miljöeffekt med riskhanteringsplan samt utan riskhanteringsplan, det så kallade nollalternativet.
6.4.1.
Befolkning och människors hälsa
Riskhanteringsplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan på befolkningen
och människors hälsa. Åtgärderna i riskhanteringsplanen syftar till att säkra samhällsviktiga verksamheter, dricksvattenförsörjningen, avfallshanteringen samt säkerställa framkomligheten för räddningstjänst, ambulans, polis och hemtjänst.
Om däremot inte planen genomförs bedöms det bli en negativ påverkan, då människor kan komma att skadas vid en översvämning både indirekt och direkt, till exempel via negativ påverkan på dricksvattnet eller att inte få hjälp på grund av svårframkomlig väg.
6.4.2.
Djur- och växtliv samt biologisk mångfald
Positiv miljöpåverkan medförs även vid åtgärder som handlar om att skydda djuroch växtliv samt den biologiska mångfalden. Åtgärder i planen förebygger
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spridningen av föroreningar till skyddade områden, utreder om vilka ämnen som
kan spridas samt vilka konsekvenserna kan bli. Den ekologiska och kemiska statusen får inte försämras, då kan djur och växter påverkas negativt. Naturreservat i
riskområden ska skyddas med sitt rikliga fågelliv.
Om inte planen och åtgärderna genomförs kommer det bli en negativ miljöpåverkan på djur- och växtliv samt på den biologiska mångfalden.
Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vattendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som
kan spridas vid en översvämning. Det finns risk för att ämnen som inte finns naturligt i naturen som kommer från industrier och förorenade områden sprids inom
detta område och påverkas därför negativt utan riskhanteringsplanen.
6.4.3.
Mark och bebyggelse
Det behöver finnas en bra förutsättning för att beakta översvämningsrisken i planeringsarbetet. Åtgärder i riskhanteringsplanen bidrar till att översvämningsrisken beaktas i större utsträckning i översiktsplaner, detaljplaner och prövningar. Genom att
vidta åtgärderna minskar de negativa effekterna på bland annat människors hälsa,
miljön, bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljön.
6.4.4.
Kulturmiljön
Riskhanteringsplanen bidrar till en betydande positiv påverkan på kulturmiljön, genom att skydda kulturmiljöer inom riskområdet. De förutsättningar som finns nu
medför att kulturmiljön påverkas negativt, då finns risk att kulturmiljö skadas vid
en översvämning om åtgärderna i riskhanteringsplanen inte genomförs.
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7. Hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har tagit beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge en tydlig
struktur för miljöarbetet. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som
utrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den svenska miljön (Sveriges miljömål, 2020).
Planens genomförande bedöms kunna påverka uppfyllandet av målen:
•
•
•
•
•
•

7.1.

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Giftfri miljö

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen
förebyggas och minska. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som minskar risken för spridning av farliga ämnen från industrier, avloppsreningsverk, andra verksamheter samt förorenade områden. Åtgärderna hindrar eller minskar risken för skador på människor,
djur och växter i samband med spridning av farliga ämnen i samband med översvämning orsakade av höga flöden och skyfall.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.2.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanens åtgärder främjar levande sjöar och vattendrag på många
olika sätt. Reproduktionsförmågan och den biologiska mångfalden kan skadas vid
spridning av farliga ämnen i samband med en översvämning. Åtgärder i planen
medför att minska den risken. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat
område med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid
en översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också
friluftslivet, då det är ett välbesökt område.
Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.
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7.3.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för människor och påverkar även miljön
för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet. (Sveriges miljömål, 2020)
Genom att samhällsviktig verksamhet skyddas och upprätthålls minskar risken för
spridning av farliga ämnen och medför att vattendraget blir ekologiskt hållbart och
livsmiljön bevaras. Bakterier och andra föroreningar är ett problem för lagringen
och distributionsnät för dricksvatten men med det här målet främjas en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.4.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Havsmiljön påverkas av fiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsämnen som hamnar i vatten och leder till övergödning. Den biologiska mångfalden i
havet kan störas på grund av de främmande arter som kan etablera sig i haven.
(Sveriges miljömål, 2020)
Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom riskområdet kan försämras vid
översvämningar. Riskhanteringsplanen innehåller därför åtgärder som minskar den
här risken och bidrar därför till ett hav i balans. Risken för att föroreningar sprids
vid en översvämning ska minska enligt riskhanteringsplanen.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.5.

God bebyggd miljö

Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling (Sveriges miljömål, 2020).
Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som förhindrar att bebyggelse anläggs på
platser som riskerar att översvämmas. Genom att beakta översvämningsrisken i
planeringen bidrar det till ett mer hållbart byggande. Men även i redan bebyggda
områden som riskerar att översvämmas, ha reducerande åtgärder för att minska
skadorna.
Genom att tillhandahålla god information före, under och efter en översvämning bidra till att risken för skador på människors hälsa och egendom minskar. Att ha en
tydlig kommunikation medför även en trygghet för människor, då de vet hur de kan
förbereda sig inför en översvämning.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.

7.6.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. (Sveriges miljömål, 2020)
Riskhanteringsplanens åtgärder främjar växt- och djurlivet på många olika sätt.
Den biologiska mångfalden kan skadas vid spridning av farliga ämnen i samband
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med en översvämning. Åtgärder i planen medför därför att minska risken för spridning av farliga ämnen. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat områden med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid en
översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också friluftslivet, då det är ett välbesökt område.
Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.
Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.
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8. Uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen medför
Riskhanteringsplanen kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer
årligen upp hur arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar till
MSB.
I samband med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen kommer även den
här MKB:s slutsatser och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av
miljöbedömningen som visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya eller reviderade planer. I samband med uppföljningen
kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella
oförutsedda miljöpåverkan som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020)
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Sammanfattning
Kungälvs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen förslag på
riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Dnr KS2021/0848–2).
Förvaltningen föreslår att Kungälvs kommun har tagit del av remissen, men lämnar inga
synpunkter.
Eventuella remissvar ska inkomma till Länsstyrelsen innan den 24 september 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Remiss - förslag på riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bilaga Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet
Dnr. 451-18631-2021
Bilaga Missiv samråd riskhanteringsplan för Göteborg
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs riskhanteringsplan
Bilaga Samrådsunderlag Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Göteborg
Bilaga Samrådsunderlag - Göteborgs miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till kommunstyrelsen
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9/28/2021

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. (Dnr
KS2021/1213-1)
Sammanfattning
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde
godkänns.
Juridisk bedömning
Avtalet är upprättat i enlighet med styrdokument, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).
Förvaltningen bedömer att det inte finns juridiska hinder för att godkänna Tilläggsavtal för
Arntorps verksamhetsområde.
Bakgrund
En detaljplan för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 1:2, 2:12 m.fl. togs fram och den
vann laga kraft 2011-04-14. I samband med att detaljplanen togs fram antogs även ett
Exploateringsavtal där parterna avtalat om vad som ska gälla för exploateringen.
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
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har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.

Verksamhetens bedömning
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 6 ”En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen”
- Tilläggsavtalet främjar en samordning av utbyggnad av allmänna gator och gc-vägar i
Arntorps industriområde.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål nr 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
- Tilläggsavtalet möjliggör genomförandet av detaljplan för Arntorps Verksamhetsområde
fullbordas vilket bidrar till en hållbar industri och infrastruktur i området.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Enligt Policy för fastigheter och exploatering (KS2019/1444) är en önskad effekt att
exploateringsprocessen ska stimulera en långsiktigt hållbar tillväxt i kommunen genom
utveckling av hela miljöer, stadsutveckling, lokaler och anläggningar för kommunal
verksamhet, bostäder och verksamhetsmark/lokaler till nytta för befintliga och nya
kommuninvånarna.
Avtalet är upprättat i enlighet med styrdokument, Riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning (KS2019/0931).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Tilläggsavtalet möjliggör genomförandet av detaljplanen. Med hjälp av detaljplanen har
markområdet utvecklats och bebyggts med verksamhetslokaler och vägar mm. Tilläggsavtalet
främjar därmed medborgarnas och brukarnas behov av mark för verksamhetslokaler.
Ekonomisk bedömning
Tillkommande toppbeläggning av gata utförs av Bokab där samtliga fakturor från
entreprenörer skall tillställas kommunen. Bokab skall i sin tur ersätta kommunen genom
gatukostnadsersättning med det faktiska beloppet för denna toppbeläggning
Det ska även anges i tjänsteskrivelsen om ekonom eller ekonomichefen gjort en finansiell
bedömning.
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Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns.

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet
Expedieras till:
Bohusläns kommunala
exploaterings AB
Fredric Norrå, Planering och
myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 128/2021

Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl. (Dnr
KS2021/1213)
Sammanfattning
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde
godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl.
Bilaga Tilläggsavtal Arntorps verksamhetsområde
Bilaga Bilaga 1 Detaljplankarta Arntorp
Förslag till kommunstyrelsen
Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns.
__________
Expedieras till:
Bohusläns kommunala
exploaterings AB
Fredric Norrå, Planering och
myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanfattning
Enligt gällande exploateringsavtal (KS2010/2486) skall Bokab överlämna all allmän plats på
fastigheten Arntorp 2:12 till kommunen när arbetena är fullt färdigställda.
På grund av sena etableringar har Bokab avvaktat med att toppbelägga gator och GC-banor
då man annars riskerar köra sönder beläggningen innan området är fullt utbyggt. Parterna
har därför enats om att Bokab kan överlämna all allmän plats innan dessa toppbeläggningar
utförts. Detta regleras i Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde.
Då gällande Exploateringsavtal ej kunnat fullföljas bedömer verksamheten att ett
Tilläggsavtal bör tecknas mellan parterna.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde
godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde, Arntorp 2:12 m.fl.
Bilaga Tilläggsavtal Arntorps verksamhetsområde
Bilaga Bilaga 1 Detaljplankarta Arntorp
Förslag till kommunstyrelsen
Upprättat förslag till Tilläggsavtal för Arntorps verksamhetsområde godkänns.
__________
Expedieras till:
Bohusläns kommunala
exploaterings AB
Fredric Norrå, Planering och
myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING
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10/13/2021

”Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan S2021/05439 (Dnr KS2021/1236-2)
Sammanfattning
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården är en statlig utredning som
tillsattes 13 augusti 2020. Delegationen kom med ett delbetänkande 30 juni 2021 med
namnet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU
2021:59). Kungälv kommun har valts ut som remissinsats tillsammans med ett antal andra
kommuner. Svar på remissen ska lämnas senast 5 november 2021.
Delbetänkande presenterar ett antal förslag kring ökad tillgänglighet inom vården, men är i
huvudsak inriktad på vård som bedrivs av regioner.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU
2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/054392
godkänns som kommunstyrelsens svar och översänds till Socialdepartementet.
Juridisk bedömning
I Sverige bedrivs vård bland annat av regioner och kommuner. Tillgänglighet är en viktig
aspekt av vården. I 2 kap. 1-2 §§ patientlagen (2014:821) står det att hälso- och sjukvården
ska vara lätt tillgänglig och att patienten ska, om det inte är obehövligt, snarast få en
medicinsk bedömning av sin hälsotillstånd. Detta gäller även för kommuner.
Sedan 2005 finns det en nationell vårdgaranti som anger hur länge man som längst behöver
vänta på att få kontakt med vården. Vårdgarantin skrevs in i hälso- och sjukvårdslagen 2010
och i patientlagen 2015. Den förstärktes också inom regionernas primärvård under 2019.
Vårdgarantin gäller dock inte för kommuner. Detta framgår av 9 kap. 1-4 § hälso och
sjukvårdslagen (2017:30) som enbart gäller för regioner. Det framgår också i 1 kap. 2 §
patientlagen (2014:821) som anger att bestämmelserna om vårdgaranti i 2 kap. 3-4 §§ enbart
gäller för regioner.
Bakgrund
Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården är en statlig utredning som
tillsattes 13 augusti 2020. Delegationen arbetar med frågor om tillgänglighet inom vården,
till exempel i relation till vårdgarantin, kötider, nationell samordnad sjukvårdsrådgivning,
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kömiljarden samt utvecklingen av en nära och tillgänglig vård. Uppdraget ska delredovisas
senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.
Delegationen kom med ett delbetänkande 30 juni 2021 med namnet Vägen till ökad
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Kungälv kommun har
valts ut som remissinsats tillsammans med ett antal andra kommuner. Svar på remissen ska
ges till Socialdepartementet senast 5 november 2021.
I delbetänkandet föreslår utredningen bland annat följande:


Hälso- och sjukvårdslagen bör ändras så att regionerna är skyldiga att tillhandahålla
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och via en webbplats, det som idag sker
genom 1177.se



Regeringen bör tillsätta en kommitté för regelbunden återkommande uppföljning
och dialog med varje region kring regionens tillgänglighetläge och resultat i
förhållande till den regionala handlingsplanen för tillgänglighet.



Tillgänglighetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKR bör utvecklas.



Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att sprida kunskap och information till
patientgrupper, vårdens professioner och vårdens aktörer om vårdgarantin och
patientens valmöjligheter.



Regiongemensam pilotverksamhet kring tillgänglighet bör införas.



Väntetidsdatabasen som samlar in data kring väntetider i vården och som ägs av SKR
och regionerna bör utvecklas.

Verksamhetens bedömning
Tillgänglighet är en del av god och nära vård och är viktig även för kommunal vård. Större
delen av delbetänkandet handlar dock om tillgänglighet till vård som bedrivs av regioner.
Kommuner har inte en framträdande roll i delbetänkandet och kommunal vård behandlas
inte utförligt i några enskilda avsnitt i utredningen.
De förslag som läggs fram av kommittén gäller enbart regioner, till exempel
sjukvårdsrådgivning på distans, regionala handlingsplaner för tillgänglighet,
tillgänglighetsöverenskommelsen mellan regeringen och SKR samt väntetidsdatabasen.
Vårdgarantin, som är en central del av delbetänkandet, gäller inte heller för kommuner.
Förvaltningens bedömning är därför att Kungälvs kommun enbart bör besvara remissen
med att man inte lämnar några kommentarer till delbetänkandet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunal vård bedrivs inom beroendevård samt äldreomsorg. Delbetänkandets fokus på
tillgänglighet i vården är därmed kopplat till kommunstyrelsens strategiska mål om en trygg
omsorg med valmöjligheter genom livet. I kommunstyrelsens resultatmål finns inte ett
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specifikt mål för kommunal vård, men denna vård kan ändå ses som kopplat till
kommunstyrelsens resultatmål 7. Full behovstäckning inom äldreomsorgen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 4 Hälsa och välbefinnande, framför allt delmål 3.1–3.5 samt
3.7–3.8 som alla specifikt handlar om vården. Delbetänkandet gäller tillgång till all den vård
som beskrivs i Agenda 2030, även om inriktningen är vård som bedrivs av regioner.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Delbetänkandet har koppling till Äldreplan 2020-2023 (KS2019/1500) men det bedöms inte
finnas någon konflikt mellan delbetänkande och äldreplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Delbetänkandet presenterar i huvudsak förslag som påverkar vård som bedrivs inom
regionen. En förbättrad tillgänglighet är dock viktigt för brukare även inom den kommunala
vården och en viktig del av den kommunala vården i Kungälvs kommun.
Ekonomisk bedömning
Delbetänkandet presenterar inte några förslag som har någon effekt på kommunens
ekonomi, utan påverkar i första hand regioners ekonomi.
Förslag till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelsen ”Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/054392 godkänns som
kommunstyrelsens svar och översänds till Socialdepartementet.
Lena Arnfelt
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Carina Andersson
Verksamhetschef
s.remissvar@regeringskansliet.se (Dnr S2021/05439)
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From:
Tilde Eriksson on behalf of "S FS" <s.fs@regeringskansliet.se>
Sent:
Fri, 9 Jul 2021 12:29:45 +0000
To:
kansli@akademssr.se; info@aneby.se; arbetsmiljoverket@av.se;
info@barnombudsmannen.se; kommunen@boden.se; boras.stad@boras.se;
medborgarcenter@botkyrka.se; dietisternasriksforbund@drf.nu; rdr@demensforbundet.se;
registrator@ehalsomyndigheten.se; kommunstyrelse@enkoping.se; fo@famna.org;
info@folkhalsomyndigheten.se; registrator@folkhalsomyndigheten.se; forte@forte.se;
info@funktionsratt.se; kansli@fysioterapeuterna.se; kansli@arbetsterapeuterna.se; huvudkontoret;
forvaltningsratteniumea@dom.se; forvaltningsrattenivaxjo@dom.se; kommunen@gislaved.se;
regiongotland@gotland.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se;
kontaktcenter@helsingborg.se; registrator@hb.se; rektor@hig.se; hrf; info@inera.se; registrator@isf.se;
registrator.vss@ivo.se; imy@imy.se; registrator@jk.se; kommunstyrelsen@jarfalla.se;
kommunstyrelse@jonkoping.se; registrator@ki.se; karlstadskommun@karlstad.se;
forbundet@kommunal.se; Kungälvs kommun; kommun@leksand.se; info@lif.se; info@lnu.se;
registrator@lu.se; registrator@lysekil.se; kansli@lsf.se; registrator@lakemedelsverket.se;
halland@lansstyrelsen.se; kommunstyrelsen@malmo.se; ks@markaryd.se; info@mfd.se; info@digg.se;
registrator; registrator@vardanalys.se; info@anhoriga.se; info@nsph.se; Charlotte.Kardell@linkoping.se;
info@neuro.se; kontaktcenter@norrtalje.se; info@norberg.se; kommunen@oskarshamn.se; info;
kommun@pitea.se; pts@pts.se; info@pso.a.se; regelradet@regelradet.se; info@cancercentrum.se;
region@regionblekinge.se; region.dalarna@regiondalarna.se; rg@regiongavleborg.se;
regionen@regionhalland.se; region@regionjh.se; regionen@rjl.se; region@regionkalmar.se;
region@kronoberg.se; regionnorrbotten@norrbotten.se; region@skane.se; regionstockholm@sll.se;
post@regionsormland.se; region.uppsala@regionuppsala.se; info@regionvarmland.se;
regionen@regionvasterbotten.se; region.vasternorrland@rvn.se; region@regionvastmanland.se;
regionen@regionorebrolan.se; region@regionostergotland.se; kansliet@attention.se; info@hjartlung.se; rpgkansli@rpg.org.se; registrator@riksrevisionen.se; rattvik@rattvik.se; info@slf.se;
info@skpf.se; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se; webb@sosalarm.se; info@spfseniorerna.se;
registrator@sbu.se; registrator@statskontoret.se; kontaktcenter@stockholm.se; kansli@sfam.se;
susanne.buchmayer@gmail.com; info@sfbup.se; webb@swenurse.se; petra.westerberg@diabetes.se;
info@slf.se; marina.tuutma@slf.se; sls@sls.se; kanslisten@svenskpsykiatri.se; nfo@demenscentrum.se;
kansli@arbetsterapeuterna.se; sdr; registrator@skr.se; info@slf.se; post@psykologforbundet.se;
info@swedishmedtech.se; info@srf.nu; registrator@tlv.se; kommunstyrelsen@tierp.se;
styrelsen@teamtilia.se; anders@teamtilia.se; timra.kommun@timra.se; torsby.kommun@torsby.se;
trelleborgs.kommun@trelleborg.se; registrator@umu.se; registrator@uka.se; registrator@uhmynd.se;
vetenskapsradet@vr.se; vilhelmina.kommun@vilhelmina.se; visiondirekt@vision.se;
info@vardforbundet.se; info@vardforetagarna.se; kommunstyrelsen@vasteras.se; post@vgregion.se;
kommun@atvidaberg.se; kundcenter@ostersund.se
Cc:
Eva Molander; Sara Johansson; Martina Bergström; S Registrator; S Info Order;
Helen Rudberg
Subject:
Remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i
samverkan S2021/05439
Attachments:
SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf, Remissmissiv SOU 2021_59 .pdf
Categories:
Martin

Hej!
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Skickar här ut remiss av SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
(S2021/05439).
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5 november 2021. Svaren bör
lämnas per e post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.fs@regeringskansliet.se.
Ange diarienummer S2021/05439 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren
kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om
remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens
namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter
också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar
om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur
och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Remissutskicket är beslutat av ämnesråd Sara Johansson.

Välkommen att besvara denna remiss!

Vänligen,
Tilde Eriksson
Departementssekreterare
Socialdepartementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm
Tel. 073-078 01 03
tilde.eriksson@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
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Vägen till ökad tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och i samverkan

DELBETÄNKANDE AV
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ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

SOU 2021:59

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Vägen till ökad tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och i samverkan

Delbetänkande av Delegationen för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Stockholm 2021

SOU 2021:59

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.
Svara på remiss – hur och varför
Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).
Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.
Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet
Omslag: Elanders Sverige AB
Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021
ISBN 978-91-525-0166-5 (tryck)
ISBN 978-91-525-0167-2 (pdf)
ISSN 0375-250X

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Till statsrådet Lena Hallengren

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 att tillkalla en kommitté i
form av en delegation med uppdrag att verka för ökad tillgänglighet
i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare väntetider.
(dir. 2020:81).
Som ordförande förordnades från och med den 13 augusti 2020
läkaren och specialisten i tumörsjukdomar Gunilla Gunnarsson. Den
17 december ändrades utredningens form vilket innebar att Gunilla
Gunnarsson i stället blev särskild utredare. Utredningen har antagit
namnet Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården,
utredningen har också använt kortnamnet Tillgänglighetsdelegationen.
Som huvudsekreterare i utredningen anställdes från och med den
1 oktober 2020 tf. enhetschefen Helena von Knorring. Som sekreterare i utredningen anställdes från och med den 1 oktober 2020
utredaren Åsa Ljungvall. Apotekaren Lisa Landerholm anställdes
som sekreterare i utredningen för perioden den 19 oktober 2020 till
den 31 december 2020, med förlängning från den 1 januari till den
31 maj 2021. Utredaren Göran Zetterström anställdes som sekreterare den 18 november till den 31 december 2020, med förlängning
från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2021. Projektledaren Hanna
Wallin anställdes som sekreterare den 1 januari 2021 och juristen
Nadja Zandpour anställdes som sekreterare den 11 januari 2021.
Göran Zetterström entledigades den 1 mars 2021 och ämnesrådet
Martin Färnsten anställdes som sekreterare den 2 mars 2021 till den
30 juni 2021.
Delegationens ledamöter förordnades den 1 oktober 2020 till den
16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 är delegationen rådgivande. Delegationens ledamöter är professorn Anders
Anell, förbundsordföranden Ann-Kristin Sandberg, adjungerade
professorn i barn- och ungdomspsykiatri Clara Hellner, överläkaren

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

och föreningsordföranden Johan Styrud, samordnaren Lisbeth
Löpare-Johansson, professorn Mats Alvesson, hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, förbundsdirektören Nina FållbäckSvensson, generaldirektören Sofia Wallström och verksamhetschefen Åke Åkesson.
Sakkunniga i utredningen är från och med den 26 oktober 2020
ämnesrådet Marcus Gry, departementssekreterare Eva Molander,
kanslirådet Lisa Ståhlberg och departementssekreteraren Jessika
Yin. Jessika Yin entledigades den 2 februari 2021, departementssekreteraren Unni Mannerheim förordnades 3 februari 2021. Som
experter i utredningen förordnades från och med den 26 oktober
2020 enhetschefen Lena Hellberg, projektdirektören Nils Janlöv och
enhetschefen Anna-Karin Nyqvist.
Utredningen tackar alla som på olika sätt bidragit till arbetet
i utredningen.
Utredningen lämnar härmed delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59). Utredningens delegation, expertgrupp och referensgrupper har under
hela utredningsarbetet bidragit med värdefulla och konstruktiva synpunkter. När begreppet utredningen används i betänkandet avses
den särskilda utredaren samt sekretariatet. Den särskilda utredaren
svarar ensam för innehållet i betänkandet.
Stockholm i juni 2021
Gunilla Gunnarsson
/Helena von Knorring
Åsa Ljungvall
Lisa Landerholm
Hanna Wallin
Nadja Zandpour
Göran Zetterström
Martin Färnsten
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Sammanfattning

Sverige har bristande tillgänglighet med långa väntetider till hälsooch sjukvård sedan många år. Den lagreglerade nationella vårdgarantin uppfylls inte och läget försämras för varje år. Internationella
jämförelser visar att patienter i Sverige upplever tillgängligheten som
sämre än patienter i jämförbara länder. Det finns ett samband mellan
tillgänglighet och befolkningens förtroende för vården. Covid-19pandemin har ytterligare försämrat väntetidsläget. Regeringen tillsatte därför i augusti år 2020 en delegation vars uppgift är att verka
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare
väntetider. Uppgiften är att stödja regionernas arbete med regionala
handlingsplaner, stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter och
stödja såväl regionernas som kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård. Enligt direktivet ska delegationen
också utreda en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning och hur
överenskommelsen om kömiljarden ska utvecklas. Ett uppdrag avseende för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti ska avrapporteras till slutbetänkandet varför det inte ingår i delbetänkandet.
Utredningen redovisar nedan en sammanfattning av delbetänkandet med fokus på utredningens förslag och bedömningar.

Väntetider i vården – en svår utmaning
Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse,
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa
väntetider till vården. År 1987 avsattes första gången statliga medel
till Socialstyrelsen med målet att korta köer, landstingen kunde söka
medlen. År 1990 gav staten stimulansmedel för att nationellt sam-
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ordna arbetet mellan landstingen och för att väntetider skulle börja
mätas. Det fanns redan då betydande skillnader i väntetider mellan
landstingen. Genom åren har staten och regionerna (tidigare landstingen) genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått
årliga överenskommelser, både med och utan prestationsersättning,
för att förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.
Försämring trots lagstadgad vårdgaranti
År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. År 2010 lagstiftades vårdgarantin i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen. År
2019 infördes en förstärkt vårdgaranti för primärvården.
I dag år 2021 innebär vårdgarantin, ofta benämnd 0-3-90-90, att
en patient ska få
– komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som
patienten söker kontakt (0),
– en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom tre dagar från det att den enskilde
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt (3),
– besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att remiss har
utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att
den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården (90),
– planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården (90).
Utöver den lagstadgade vårdgarantin kom staten och dåvarande
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 2009 överens om en
målsättning om en förstärkt vårdgaranti, för barn och unga, som
skulle uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen var att barn
och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första
bedömning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021
vad avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
18
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det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården.
Utredningen kan konstatera att andelen patienter som erhållit sitt
besök inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 1.
Figur 1

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den
specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första
besöken inom specialiserad vård på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök i
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 53 506 patienter väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade
282 407 patienter på första besök i specialiserad vård, exklusive
patientvald väntan. Av dessa hade 64 688 väntat längre än 90 dagar.
Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren
2012–2021 vad avser operation eller annan åtgärd och kan konstatera
att även andelen patienter som erhållit vård inom behandlings-
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garantins 90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 2. Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter på operation eller annan åtgärd i
specialiserad vård, exklusive patientvald väntan, enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa hade 33 476 väntat
längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 126 101 patienter
på operation eller annan åtgärd i specialiserad vård, exklusive patientvald väntan. Av dessa hade 51 047 väntat längre än 90 dagar.
Figur 2

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller
andra åtgärder i den specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0
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* Fr. o. m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland
annat att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara
med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård
på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Trots lagstadgad vårdgaranti, överenskommelser mellan staten och
regionerna genom SKR, med eller utan prestationsersättning, och
regionernas egna åtgärder är väntetiderna alltjämt långa. Vårdgarantin uppfylls inte och det finns stora skillnader mellan och inom
regionerna. Under covid-19-pandemins första och andra våg har det
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enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring 290 400, färre
första besök till läkare 1. Antalet operationer minskade med totalt
22 procent vilket motsvarar 100 897 operationer mellan mars 2020
och januari 2021 jämfört med motsvarande period 2019–2020 2.
Covid-19-pandemin har försämrat situationen för de patienter
som väntat längst men har också medfört förändringar i vården som
kan vara till hjälp för att förbättra tillgängligheten långsiktigt.
Exempelvis gick de digitala besöken i regionernas primärvård totalt
upp med 278 procent, eller nästan 85 600 besök, januari 2020– januari
2021 enligt Socialstyrelsen.

Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Utredningen har haft uppgiften att stödja regionernas arbete med
framtagande av regionala handlingsplaner i enlighet med den strategiska tillgänglighetsdelen i överenskommelser mellan staten och SKR
åren 2019–2021. Arbetet har skett genom digitala dialogmöten med
kontaktpersoner och i vissa fall även flera ytterligare medarbetare i
regionerna kring nulägesrapport år 2019 och framtagandet av planen.
Utredningen har också arrangerat digitala seminarier med goda
exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen har sammanställt och analyserat de regionala handlingsplanerna på ett övergripande plan vilket redovisas i delbetänkandet. Vidare har utredningen
planerat återkoppling till varje enskild region under juni månad 2021.
Bedömningar och förslag
Utredningen bedömer att det strategiska långsiktiga arbetet behöver
stärkas och lämnar följande bedömningar:
• Regeringen och regionerna bör gemensamt planera för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta årliga regionala
handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största
möjliga mån tillfredsställer såväl statens som regioners behov av
tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas. Långsiktighet behövs
1

Uppgifterna bygger på underlag från SKR:s väntetidsdatabas
Uppgifterna bygger på underlag från nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt
Register.

2
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för att få vårdens medarbetares engagemang i tillgänglighetsarbetet och minskar också det administrativa arbetet.
• Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där tillgänglighet
i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med år 2022
samordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen
som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
• Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör genom
statens överenskommelse med SKR utvecklas till att vara varje
enskild regions handlingsplan för ökad tillgänglighet och utgå
från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå målen och
beskrivning av hur regionen avser att följa upp insatserna. Det är
viktigt att handlingsplanen är regionens egen handlingsplan, inte
ett administrativt svar som villkor för att erhålla ekonomiska
medel i en överenskommelse.
• Statens uppföljning av det gemensamma strategiska tillgänglighetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör bland annat
bestå av en årlig rapport från regionen gällande om insatserna i
den regionala handlingsplanen för tillgänglighet genomförts och
hur resultatet är i förhållande till regionens mål.
Utredningen lämnar också följande förslag:
• Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog med varje region kring regionens
tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den regionala
handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök. Målet ska vara
att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete
för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska
också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs
ledamöter utses av regeringen efter samråd med regionerna.

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård
Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en
mer nära vård i regioner och kommuner, med fokus på primärvården.
Utredningen ska föreslå insatser för hur regeringen och statliga
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myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen. Detta deluppdrag
ska slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022 och utredningen har
hittills följt pågående omställningsarbete och identifierat nyckelområden, insatser och goda exempel.
Flera statliga utredningar har lagt grunden för omställning till en
god och nära vård, i huvudsak; utredningen En nationell samordnare
för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården och utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Regeringen har
överlämnat två propositioner med förslag till författningsändringar
som riksdagen därefter fattat beslut om. Regioner och kommuner har
kommit olika långt i omställningsarbetet, men det strategiska arbetet
med målbilder och organisering för att ställa om pågår. Regeringen
stödjer arbetet genom årliga överenskommelser med SKR med medel
dedikerade till omställningen och myndigheter har omfattande uppdrag att stödja och följa upp omställningen till en nära vård.
Utredningens rådgivande delegation har betonat att omställningen till nära vård är en förutsättning för att lyckas förbättra tillgängligheten i både primärvården och den specialiserade vården.
Regeringens intention är att omställningen till en nära vård med en
stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål:
• Tillgängligheten till primärvården ska öka.
• En mer delaktig patient och en personcentrerad vård.
• Kontinuiteten i primärvården ska öka.
Med utgångspunkt från de möten utredningen haft gällande primärvårdens tillgänglighet anser utredningen att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är nyckelområden att följa och lyfta insatser
och goda exempel inom. Att patienten ska få en hög tillgänglighet
till vården, vara delaktig och få kontinuitet i sin vård innebär att
vården behöver arbeta målmedvetet för en god samordning och samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. För att omställningen
ska lyckas behöver primärvård och specialiserad vård driva arbetet
framåt tillsammans.
Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv ser utredningen som nödvändigt för att på sikt förbättra
hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälsooch sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser mer effektivt.

23

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Sammanfattning

SOU 2021:59

Hälso- och sjukvårdens digitalisering anses vara en förutsättning
för att klara av omställningen. Videobesök erbjuds patienter i större
utsträckning, digitala arbetssätt för bättre samverkan mellan vårdgivare utvecklas och det finns i dag fler digitala vårdtjänster än tidigare att använda som patient eller invånare.
Viktiga insatser för nära vårdens omställning och primärvårdens
tillgänglighet
Utredningen har identifierat viktiga insatser med goda exempel.
• Patientkontrakt med exemplen Min vårdplan cancer och Samordnad individuell plan SIP.
• Digitalisering med exemplet videobesök.
• Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård med exemplen digital specialistkonsult, teledermatoskopi och virtuella hälsorum.
• Samverkan mellan kommunal och regional vård med exemplet
mobilt närsjukvårdsteam
• Utveckling av vården tillsammans med patienterna för stärkt delaktighet med exemplet kontaktsätt för barns och ungas psykiska
ohälsa.
Uppföljning, utvärdering och forskning behöver ingå i regionernas
och kommunernas arbete med omställningen till nära vård.

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
information om patienters valmöjligheter
Utredningen har i detta deluppdrag uppgiften att stödja ett effektivt
resursutnyttjande och kortare väntetider genom att informera om
patientens valmöjligheter. Iakttagelser utredningen gjort är exempelvis att vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav.
Detta leder till längre väntetider än nödvändigt. Det finns också en
otydlighet i kraven om regionernas ansvar för att vårdgarantins tidsgränser hålls och att åtgärder vidtas i tid. En del regioner väntar till
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vårdgarantin går ut innan åtgärder vidtas. I en majoritet av regionerna förväntas patienten själv ta kontakt för att efterfråga vård hos
annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas.
Patienten ges sällan tid i handen eller har inflytande över vilken
tid som erbjuds och det förekommer att patienten får vänta länge på
besked om tid till besök eller planerad vård.
Det finns också brister i den information som invånare och
patienter har tillgång till om vårdgarantin och patientens valmöjligheter.
Samlad information om vårdgivares lediga kapacitet, gällande vårdavtal och villkor saknas men behövs för att effektivt kunna hjälpa
patienter till annan vårdgivare när vårdgarantin bedömts inte kunna
hållas.
Det finns jämförelser som tyder på bra resurser men lägre produktiviteten vid svenska sjukhus jämfört med andra länder. Utredningen anser att det behövs större kraft i arbetet med produktionsoch kapacitetsplanering.
Bedömningar och förslag
Utredningen lämnar följande bedömningar:
• Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så
snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer
kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte
utgår från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att
söka annan vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin
inte kommer kunna uppfyllas. Utredningen bedömer att det finns
behov av författningsändringar kring dessa frågor.
• Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tidsbokning. Ett
erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med beaktande av
patientens individuella förutsättningar, livssituation och andra
aktuella omständigheter. Ett erbjudande om tid eller ett besked
om att vårdgarantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patienten utan längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar för besked om
tid bör införas från det att remiss har utfärdats eller, om någon
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården. Tidsgränsen bör gälla såväl
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besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedömer
att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
• Regionen bör ha en skyldighet att informera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informationen bör bland annat
omfatta villkor vid vård i annan region, villkor vid av- eller ombokning och när patienten på eget initiativ bokar vård. Utredningen
bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa
frågor.
Utredningen lämnar också följande förslag:
• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem genom
att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information som
möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela
landet för vård till väntande patienter och få information om
villkoren för nyttjande av den vården.
• Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i
övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen
om vårdgarantin och patientens valmöjligheter. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och
patientens valmöjligheter, bland annat genom kännedomsundersökningar.
• Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika
områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan
vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar.
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Nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
via 1177 Vårdguiden. Utredningen benämner den i stället hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, men innebär inga förändringar i sak.
Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan
alltför stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slutsatsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betydande regionala inslag. Sammantaget ser utredningen en utveckling i
riktning mot större regional splittring och att det finns vissa svårigheter i att samverka och samordna sig mellan regionerna. Ett hinder
till gemensam utveckling är att det går för långsamt, vilket bland
annat beror på tekniska svårigheter då de gemensamma tjänsterna
måste anpassas till olika system som inte alltid är kompatibla med
varandra.
För att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjukvårdsrådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt och
nationellt samordnat, bedömer utredningen att det behövs vissa författningsändringar samtidigt som staten och SKR kommer överens
om vissa delar. Författningsreglering säkrar, för befolkningen i hela
landet långsiktigt, tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans dygnet runt och information på en välkänd webbplats. Utredningen menar att det är viktigt att säkra att tjänsten även fortsatt
är tillgänglig på telefon, även om andra kommunikationskanaler
också behöver fortsätta att utvecklas.
Bedömningar och förslag
Utredningen föreslår nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen
med följande innehåll:
• Regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som
omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som
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dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans när som helst på dygnet.
– Genom sådan rådgivning ska den enskilde ges råd om åtgärder
som han eller hon själv kan vidta med anledning av sina symtom. Det ska vid sådan rådgivning också bedömas om den
enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård och den
enskilde ska, vid behov, hänvisas till en vårdenhet. Råden,
bedömningen och hänvisningen ska utgå från ett rådgivningsoch hänvisningsstöd. Regionen ska också lämna information
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är allmänt känd.
• Regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen.
– Kravet på samverkan är generellt och gäller således alla delar
av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, såväl vid allvarlig händelse som när det inte råder sådan. Samverkan ska särskilt avse
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som ska ligga till grund
för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans.
Utredningen föreslår vidare att det införs nya bestämmelser i hälsooch sjukvårdsförordningen med följande innehåll:
• Regionerna ska tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till
personer med nedsatt tal och hörsel.
• Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information om hälso- och sjukvårdsrådgivning på en webbplats på andra språk än svenska under vissa förutsättningar.
• Den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska,
om behov finns vid allvarlig händelse, besvara samtal från enskilda
som vistas i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan verksamhet i andra regioner. Regionen ska säkerställa
att tekniska lösningar används som möjliggör detta.
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Utredningen lämnar dessutom följande förslag:
• Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse mellan
staten och SKR om vissa delar som utredningen har bedömt som
viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning men som behöver mindre långsiktighet och mer
flexibilitet. Det gäller exempelvis möjligheter till utveckling av
nya gemensamma digitala tjänster och verktyg.
• Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälso- och
sjukvården kan utformas och regleras.
När det gäller upprätthållande av en nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning vid kraftigt ökade behov på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, bedömer utredningen att kvalitetssäkrad, enhetlig och snabb information från en nationell redaktion
inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen är angeläget. Även beredskap för utökad bemanning är en central aspekt och hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör dessutom ingå i relevanta samverkansforum
vid kris. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att uppnå
detta är goda, utifrån den reglering som finns i dag och de förslag
som utredningen lämnar.

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad
tillgänglighet
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur överenskommelsen om ökad tillgänglighet kan vidareutvecklas, med särskild
hänsyn till personer med kroniska sjukdomar. I deluppdraget har
ingått att lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av
prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av
vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och
uppföljning av data bör formuleras. Det har också ingått att redogöra
för möjliga styreffekter till följd av förslagen samt att analysera föroch nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna.
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Bedömningar och förslag
Utredningen föreslår att:
• Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete
kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna del
syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras
genom ett tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen. Jämfört med
den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en
större andel av överenskommelsens totala medel går till det strategiska utvecklingsarbetet.
• Modellen för uppföljning och prestationsersättning för kortare
väntetider ska, i likhet med den nuvarande modellen, innehålla
mått som berör primärvården och den specialiserade vården, där
barn- och ungdomspsykiatri följs och ersätts separat från övrig
specialiserad vård. Uppföljningsmåtten och prestationskraven
inom respektive område utvecklas för att ta mer hänsyn till aspekter som är särskilt relevanta för personer med kronisk sjukdom, för
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
inom väntelistan.
• Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och
SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till väntetidsdatabasen. Den ska också innehålla krav på SKR om förbättrad
presentation av väntetidsdata.
• Regeringen ska tillsätta en utvidgad och fördjupad granskning av
väntetidsdatabasens kvalitet.
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”C[…] B[…] berättar om hur T[…] under lågstadietiden började
agera på ett sätt som fick henne och T[…]:s pappa att misstänka
att sonen hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf.
Efter flera turer hos skolläkaren och barn- och ungdomsmottagningen hamnade familjen återigen hos bup. Där beslutades
att T[…], som då hunnit börja fjärde klass, skulle få göra en så
kallad npf-utredning. Men väntetiden var uppemot tre år.
– Vi tänkte att det här är helt förfärligt, ska utredningen börja
i sjuan? Och man får ingen hjälp under tiden heller, det är liksom
ett helt stadie av ett barns liv som man bara sätter på vänteläge,
säger C[…] B[…].” 1
”Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvården har varit ett långvarigt problem i Sverige som har stått i kontrast till de överlag goda
medicinska resultat som hälso- och sjukvården presterar. Att förbättra
tillgängligheten har därför varit ett uttryckligt mål för hälso- och
sjukvårdspolitiken under lång tid och olika reformer och insatser har
genomförts.” Så inledde Myndigheten för vårdanalys (nuvarande
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) sin rapport Låt den rätte
komma in, 2014:3. Inledningen avslutades med följande: ”Hälso- och
sjukvårdens tillgänglighet är en utmaning men också en enorm möjlighet. När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas
perspektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag.” Utan
tvekan kan jag som utredare skriva under på detta år 2021.
Som utredningen redovisar i kapitel 4 uppmärksammades bristande tillgänglighet med långa väntetider redan på 1960-talet. Genom
1
Dagens Nyheter, 2021-05-22, T[…] och familjen nekades hjälp av bup: ”De sa att han var
bortskämd”.
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åren har insatser utförts av staten i form av ekonomiska satsningar
såväl prestationsbaserat som icke prestationsbaserat. Vårdgarantin
har reglerats i lag och över tid ändrats och kompletterats. Olika satsningar har genomförts i enlighet med överenskommelser mellan staten och SKR. Det är utredningens uppfattning att ingen enskild
åtgärd har haft en långvarig tydlig effekt. Prestationsbaserad ersättning visar resultat så länge de ekonomiska medlen finns. De förändringar som Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges
Kommuner och Regioner) beskrev 2016, som viktiga för det fortsatta
arbetet, är inte genomförda men arbetas delvis med i dag år 2021, se
kapitel 4.
I kapitel 4 visas att andelen som erhåller specialiserad vård enligt
vårdgarantin har försämrats kontinuerligt sedan år 2012. Under år
2020 har läget ytterligare försämrats på grund av covid-19-pandemin. Dessutom har sannolikt patienter avstått från att söka vård
under pandemin och därmed riskeras att patienter söker senare med
ett betydligt allvarligare tillstånd. I oktober 2020 började den andra
vågen av covid-19 pandemin och under våren 2021 har Sverige genomgått en tredje våg.
Att införa en vårdgaranti har inte förhindrat att över
100 000 patienter i dag 2021 väntar långt utöver vårdgarantins gräns
på specialiserad vård. Många patienter når inte ens sjukvårdsrådgivningen eller sin vårdcentral vid telefonsamtal. Patienter som väntat
mer än 90 dagar på besök eller åtgärd i specialiserad vård har rätt att
få hjälp av annan vårdgivare men kunskapen, informationen och
hjälpen till patienten har stora brister. Redan år 2011 påvisade Socialstyrelsen att det fanns stora skillnader i dåvarande landstingens kommunikation kring vårdgarantin, något Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys konstaterade fortfarande fanns år 2015. I kapitel 6
redovisar utredningen läget i regionerna i dag och lägger förslag som
ska förbättra informationen och stärka patientens ställning.
Alla måste prioritera tillgänglighet
Är medicinen för den bristande tillgänglighet som Sverige haft i årtionden att fortsätta på samma sätt som i dag? Utredningens rådgivande delegation anser att omställningen till nära vård är en förutsättning för att lyckas förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna.
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När vården organiseras utifrån befolkningens och patienternas perspektiv och man som patient kan delta aktivt i sin egen vård kan de
begränsade resurserna räcka långt mycket längre än i dag som Myndigheten för Vårdanalys (i dag Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) konstaterade 2014. Genom att utgå från patientperspektivet
och göra patienten mer delaktig kommer förtroendet för och tryggheten med primärvården att öka. Jag är övertygad om att ska omställningen lyckas måste den genomföras av primärvård och specialiserad
vård tillsammans och de ekonomiska medel som satsas på omställningen måste bli tydliga för primärvårdens verksamheter. Primärvårdens läkare måste bli fler och alla patienter erbjudas en fast läkarkontakt.
Jag hävdar dessutom att Sverige behöver en kulturförändring och
nya arbetssätt i vården. De vårdprofessionella behöver ta större övergripande ansvar för tillgängligheten. De bör vara delaktiga i utformning av planer och åtgärder och ges förutsättningar att arbeta med
kärnverksamheten på ett effektivt sätt. Vårdens kunskapsstöd måste
innehålla tillgänglighetsaspekter vilket såväl kunskapsstyrningsorganisationen som myndigheterna bör ansvara för. Informationen till
patienterna om möjligheter till vård samt att faktiskt få sin behovsbestämda vård inom vårdgarantins gränser måste förbättras.
Politisk enighet kring högsta prioritet för tillgänglighet bör eftersträvas. Staten och regionerna måste arbeta långsiktigt och tillsammans. Ryckighet i regionernas arbete genom kortsiktiga satsningar
tjänar ingen på. Det strategiska arbetet med regionala handlingsplaner måste utvecklas så att handlingsplanen är begriplig och betyder något för varje medarbetare i vården. Regeringen måste utveckla
sin uppföljning av regionernas resultat och införa en tillgänglighetsdialog med regionerna. Regionerna bör intensifiera arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning inom regionen samt tillsammans
med andra regioner. Regionerna behöver samverka mer för att finna
lösningar tillsammans för de patienter som riskerar att inte få vård
inom vårdgarantins gränser och också nyttja och upphandla mer vård
från privata vårdgivare. Alla behöver ta med lärdomar och möjligheter från covid-19-pandemin i det fortsatta arbetet.
Det är min uppfattning att arbetet med tillgänglighet måste prioriteras av alla berörda, såväl politiker som tjänstemän och verksamheter.
Staten med myndigheter, regioner, kommuner och SKR måste sam-
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verka kring hur den problematiska situationen ska lösas. Att samverka är en del av en kulturell förändring.
För att vända trenden krävs att frågan får samma fokus och vikt
som alla inblandade visat under omhändertagande av covid-19-pandemin. I skrivande stund är sjukvården hårt ansträngd av pandemin
och många av vårdens medarbetare har inte kraft att ägna långsiktig
tillgänglighet en tanke men när covid-19-pandemin är avklarad behöver tillgänglighet bli prioritet ett i alla regioner.
Brister i det gemensamma arbetet måste åtgärdas
För att lyckas förbättra tillgängligheten i svensk hälso- och sjukvård
är det viktigt att regeringen och regionerna har en gemensam bild av
nuvarande läge, långsiktiga mål för tillgänglighet, vilka insatser som
behövs, vem som har ansvaret för dessa och hur det ska följas upp.
Jag hävdar att det brister i denna gemensamma bild. Utredningen
har stött på detta på flera sätt. En viktig del i utredningens direktiv
är att stödja regionernas arbete med regionala handlingsplaner för
ökad tillgänglighet. Jag har uppfattat att staten och regionerna, genom
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en ny uppdaterad kömiljard, gjort en gemensam nystart i arbetet med ökad tillgänglighet. Denna nystart omfattade en
nulägesbeskrivning år 2019 samt en fortsättning med en regional
handlingsplan år 2021, två underlag som utredningen har sammanställt och analyserat som stöd för regionerna och som information
till regeringen.
I utredningens stödjande uppdrag har det blivit tydligt att regionerna har olika sätt att se på handlingsplanen. Några regioner har
lämnat en regional handlingsplan med bred ansats, tydliga mål, insatser och uppföljning. Dessa planer visar tydligt på att det är regionens
egen handlingsplan. Men andra regioner förefaller betrakta den regionala handlingsplanen som enbart en följd av en ingången överenskommelse, ett dokument med svar på frågor i utbyte mot ekonomiska medel från staten. Därmed riskerar staten att inte få en rättvisande bild över tillgänglighetsarbetet och utredningen inte heller
tillförlitligt underlag för att föreslå nödvändiga insatser framöver.
Regionerna har då sannolikt inte heller någon nytta av den regionala
handlingsplanen i sin region utan den blir en administrativ pålaga.
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Och jag menar att detta bottnar i en bristande gemensam uppfattning om vad överenskommelsen om att ta ny sats i tillgänglighetsarbetet 2019 skulle innebära.
Nackdelen med många överenskommelser blir särskilt tydlig i tillgänglighetsarbetet där satsningar finns i flera överenskommelser och
arbetet i regionen riskerar ske i olika ”stuprör” kopplade till enskild
överenskommelse. Överenskommelsen om kömiljarden och därmed
det strategiska arbete med regional handlingsplan kan uppfattas
handla enbart om vårdgarantins gränser vilket många i vården anser
är ett för snävt perspektiv. Flera har efterlyst att överenskommelsen
ska gälla tillgänglighet, inte kö. Utredningens rådgivande delegation
var vid sitt första möte eniga om att arbetet måste utgå från patientperspektivet och att det nu behövs nya grepp med en bredare syn på
tillgänglighet än enbart köer och väntetid.
Utredningen föreslår i kapitel 5 att alla överenskommelser mellan
staten och SKR, där tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med,
från och med år 2022 ska samordnas i sina tillgänglighetsdelar med
överenskommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet
i hälso- och sjukvården.
Uppföljning med kvalitet
För att ha en gemensam utgångspunkt krävs också data som ger en
gemensam bild av läget inom tillgänglighet. I dag används såväl
SKR:s väntetidsdatabas som Socialstyrelsens patientregister och
nationella kvalitetsregister som underlag. Under arbetets gång har
utredningen stött på flera personer som berättat att det inte finns
specificerat exakt vad som rapporteras eller vad som inte rapporteras. Instruktioner tolkas på olika sätt och långvariga diskussioner
kring tolkning har medfört att data inte rapporterats. I flera fall påtalas att data saknas vilket inte ger en bild att lita på 2. Under år 2021
ska samtliga regioner automatiserat rapportera in omfattande data
för samtliga besök hos all legitimerad personal till väntetidsdatabasen, vilket när inrapporteringen är fullständig kommer att innebära att SKR har betydligt större underlag för statistik. Det är i dag
oklart när detta nya omfattande underlag är tydligt definierat och
kvalitetssäkrat. Dessa data är inte öppet tillgängliga för myndigheter
2

Myndigheten för vårdanalys.2017:6. Löftesfri garanti?
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och andra. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att ytterligare
utveckla kvalitetssäkringen av data för uppföljning.
Jag har under utredningens gång uppfattat att uppdrag från staten
skulle kunna samordnas bättre. Det gäller innehållet i utredningsdirektiv och uppdrag till myndigheter men också rapportdatum där
ibland bristande samordning leder till att områden utreds av flera
samtidigt. Det är också viktigt att myndigheterna samverkar inom
ramen för sina instruktionsenliga och särskilda uppdrag. Om samordningen inte sker kan det medföra att regionerna som ombeds
besvara samma frågor vid flera tillfällen både ifrågasätter förfrågningarna och får onödigt merarbete. Dessutom förefaller olika myndigheter ha olika system för datainhämtning. Samordning skulle förenkla för regionerna och myndigheternas uppdrag skulle på ett annat
sätt bli stödjande till regionernas arbete för det gemensamma målet
om bättre tillgänglighet.
Staten skulle i stället för att göra detaljerade överenskommelser
utveckla uppföljningen av tillgängligheten genom att använda sig av
årliga rapporter från regionerna, myndigheternas uppföljningar samt
uppföljning genom platsbesök med dialog i regionerna av en kommitté för tillgänglighetsdialog, se kapitel 5 och 9. Syftet med tillgänglighetsdialog ska i första hand vara lärande och stimulans för utveckling av tillgänglighetsarbetet.
Ledarskapet viktigast av allt
I utredningens uppdrag ingår att söka och sprida goda exempel på
framgångsrikt tillgänglighetsarbete. En gemensam faktor för alla de
exempel vi funnit är ett tydligt och engagerat ledarskap. Ett ledarskap som inkluderar medarbetarna i problembeskrivning och problemlösning. Ledare som utgår från ett personcentrerat synsätt, som
involverar patient- och närståendeföreträdare i utvecklingsarbete,
som ser och vårdar sina medarbetare och satsar på kompetensutveckling för alla, som bjuder in till delaktighet i utvecklingsarbetet
och tar tillvara medarbetares förslag. Ledare som ger förutsättningar
och följer upp produktion och resultat varje dag, varje vecka eller
varje månad beroende på verksamhet. Förutom att ha avvecklat köer
vittnar dessa ledare om att på köpet ha fått en stabil bemanning, inte
sällan med dessutom intresserade som väntar för att få en tjänst på
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enheten. För att komma tillrätta med tillgängligheten är chefer som
leder på verksamhets- och enhetsnivå, som kan knyta ihop enhetens
arbete med regionens övergripande strategier och planer, en förutsättning för medarbetarnas engagemang.
Att utbilda och utveckla bra ledare för hälso- och sjukvården är
en av de viktigaste insatserna för god tillgänglighet i vården. Det är
ett ansvar för såväl utbildningsväsendet som samtliga regioner.
Att utgå från patienten
Svenska patienter upplever sämre tillgänglighet till hälso- och sjukvården än patienter i andra jämförbara länder. De upplever i större
utsträckning att de behöver vänta länge på att få tid hos läkare eller
sjuksköterska och de upplever sämre tillgänglighet till vård på kvällar
och helger. Personer som har en ordinarie läkare eller sjuksköterska
de vanligtvis går till för sin vård uppvisar genomgående bättre erfarenheter av den vård de fått jämfört med dem som endast har en ordinarie mottagning 3.
Data pekar också på att det finns ett samband mellan tillgängligheten och befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. En
bristande tillgänglighet riskerar med andra ord att underminera befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Att vården är och
uppfattas som tillgänglig är därför viktigt inte bara för den enskilde
patienten, utan också för den långsiktiga hållbarheten i hälso- och
sjukvårdssystemet. I en nationellt återkommande undersökning om
befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården angav drygt
69 procent år 2020 att de hade stort eller ganska stort förtroende för
hälso- och sjukvården. Förtroendet för sjukhusen var högre; 76 procent medan det för hälso- och vårdcentraler var 66 procent.4
Ett gott exempel på när patienten är utgångspunkt för tillgänglighetsarbetet kommer från Region Halland. För drygt tio sedan
beslutades i politisk enighet att Halland skulle arbeta köfritt. Samtidigt infördes vårdgarantin i lag vilket gav draghjälp. Att ändra kulturen innehåller många komponenter som att skapa en gemensam
insikt mellan medarbetare i verksamheten, ledningar och politik om
betydelsen av god tillgänglighet, att god tillgänglighet är en kvali3
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021.Vården ur befolkningens perspektiv 2020. En
jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.
4
SKR. 2021. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020.
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tetsfråga, att nyttja länets samlade resurser, kontinuerliga uppföljningar, vid behov upphandla vård, informera patienter tydligt om
valmöjligheter och hjälpa patienten till vård i tid. Regionen har själva
infört en regional skärpning av vårdgarantin från 90 till 60 dagar där
även utredning ingår. I december 2020, efter nio månader med covid19-pandemin, hade 89 procent av Hallands patienter väntat kortare
tid än den nationella vårdgarantins 90 dagar för första besök i specialiserad vård (riket 77 procent) och 92 procent hade väntat kortare tid
än de 90 dagarna på operation eller annan åtgärd (riket 60 procent) 5.
Tillit till professionen
Arbetet under covid-19-pandemin har präglats av tydliga, snabba och
korta beslutsvägar och stort professionellt ansvar. En snabb spridning
av en okänd och ibland ytterst allvarlig sjukdom hanterades under
våren 2020 av vården på ett imponerande sätt. Utan tvekan var alla
berörda lösningsfokuserade. Enligt många prioriterades en del mer
administrativa uppgifter bort medan vården ägnade sig åt sin kärnverksamhet.
Kan erfarenheterna från pandemiarbetet appliceras på tillgänglighetsproblematiken? Den fråga man först måste ställa sig är varför
vården inte alltid uppfattar väntetider som ett problem som måste
lösas. En del kallar det för att kulturen i vården är att leva med väntetider som ”det normala”. Detta trots att vårdprofessionerna har god
insyn i patienternas oro, smärta och många gånger funktionsbegränsning under tiden i vårdkön. En ESO-rapport 2010 framhöll att
reformer i vården, som exempelvis införande av vårdgarantin, generellt måste förankras tydligare i läkarkåren. Författarna framhöll vikten av att involvera läkarkåren i en diskussion om vårdreformers
innehåll och syfte, såväl innan som efter implementeringen 6.
Alla medarbetare i vården önskar nog att köerna i vården vore
borta. Köer medför arbetsmiljöproblem som i sin tur leder till svårigheter med kompetensförsörjningen. Ett problem är att många arbetsuppgifter ska in i dagens schema och kärnverksamheten har inte
alltid företräde för annan mer eller mindre nödvändig verksamhet.
Min bestämda uppfattning är att kärnverksamheten nu måste sättas
5

www.vantetider.se.
Ulrika Winblad Caroline Andersson. 2010. Kåren och köerna En ESO-rapport om den
medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård 2010:9.

6
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först om vi ska komma tillrätta med tillgängligheten – att sätta kärnverksamheten först hjälper de medicinska professionerna att ta
ansvar för att så sker.
Kärnverksamheten först
Dubbeldokumentation är en anledning till att vårdprofessionernas
tid i för hög utsträckning används till administration. Med de nya
vårddokumentationssystem som nu införs hoppas många att förbättring ska ske. Men hur kan den direkta patienttiden ökas?
Flera vårdanställda har vittnat om att något positivt med pandemin har varit att de fått ägna sig åt kärnverksamheten ”det de utbildats för”. Frågan om vad som går att ta bort i verksamheten är
svårare att besvara. Men det handlar om att på samma sätt som vid
produktions- och kapacitetsplanering utgå från patientens behov och
planera verksamheten därefter. Och att de administrativa enheterna
stöder vårdens arbete – i dag uppfattar många i vården att administrationen är mer krävande än stödjande.
Ett gott exempel från arbetet under covid-19-pandemin är Östergötlands operationsplaneringsgrupp. Gruppen bildades under pandemin med representanter från olika specialiteter och alla sjukhus. Målet
var att fördela de patienter som hade behov av operation på samtliga
möjliga operationsavdelningar och efter gemensam medicinsk prioritering. Avstämning skedde dagligen och arbetet medförde nya prioriteringsordningar såväl inom som mellan specialiteter. Befintliga resurser har använts effektivt och gruppen har i februari 2021 fått uppdrag
att fortsätta arbetet samtidigt som en liknande internmedicinsk grupp
har inrättats. Ett läge där ”alla håller på sitt” har förbytts till gemensam
prioritering, samverkan och effektiv användning av operationsresurser vilket ökar tillgängligheten i vården.
Kunskapsstöd och vårdförlopp kan påverka tillgängligheten
Under januari–mars 2021 har utredningen haft tre dialogmöten med
representanter från regionernas kunskapsstyrningsorganisations
nationella programområden (NPO)samt nationella samverkansgrupper (NSG). Vid dessa möten har två frågeställningar diskuterats:
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• Hur skulle era respektive nationella programområden kunna leda,
främja eller bidra till att förbättra tillgängligheten?
• Vilka lärdomar av covid-19-pandemin kan användas i tillgänglighetsarbetet?
Utredningen anser att såväl kunskapsstöd som vårdförlopp kan utvecklas inom området tillgänglighet. Att till exempel ensa indikationer för olika åtgärder, att tidsätta utredning och behandling, att
följa upp införandet av vårdförlopp och redovisa resultatet, är alla
åtgärder som är viktiga i tillgänglighetsarbetet. Att införa vårdförlopp kan stärka kontinuiteten och ge patienten en samordnad vård
genom samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kommunal vård.
En sammanställning av förslag som framkom vid dialogmötena
och hur arbetet tas vidare tillsammans med kunskapsorganisationen
ska diskuteras och redovisning planeras till huvudbetänkandet i
maj 2022.
Behov i förhållande till tillgänglighet
Tillgänglighet till hälso- och sjukvård förknippas ofta med geografisk närhet, öppettider och väntetider, men för att vården på det hela
taget ska anses vara tillgänglig ska den vara följsam gentemot patienternas och befolkningens behov och efterfrågan. Befolkningen har
i dag krav på att hälso- och sjukvården ska följa med andra tjänstebranscher i utvecklingen av kommunikation, informationsteknik
och service. Hälso- och sjukvården måste balansera mellan att vara
tillgänglig för patienter och befolkningen och säkerställa att den som
har det största behovet prioriteras. Eftersom ett ökat utbud av hälsooch sjukvård kan medföra ökad efterfrågan, även om de medicinska
behoven är konstanta, anser en del att väntetider också är ett medel
för att säkerställa att vård ges efter behov. Men att patienter även
med de lägst prioriterade behoven ska vänta många år på vård är inte
acceptabelt. I kapitel 9 lägger utredningen förslag för att, i ett första
steg, ingen ska vänta mer än 2 år. Det är ett lågt satt mål i ett land
med en lagstadgad vårdgaranti på 3 månader.
Vid dialogmöten och andra möten med vårdens professioner har
det tydligt framkommit ett ifrågasättande av om vården i dag är jäm-
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lik utifrån behovsprincipen. De menar att en viss kö är acceptabel
utifrån att de med störst behov bör hanteras först. De ifrågasätter
om de framväxande digitala läkarbesöken överensstämmer med
behovsprincipen. De ifrågasätter också om vårdvalet för specialiserad vård i storstäder har rubbat behovsprincipen i glesbygd genom
att specialistkompetens kan koncentreras till storstäderna. För att
vårdens professioner på allvar ska ta sig an de övergripande tillgänglighetsproblemen är det viktigt att behovsprincipen och medicinsk
kvalitet går hand i hand med tillgänglighetsarbetet. Samtidigt kräver
medborgarna snabb handläggning även av enkla åkommor och att
den teknik som finns tillgänglig även används av vården.
Jag upplever att det i dag finns en förtroendeklyfta mellan de lätt
tillgängliga digitala läkarbesöken och vården för övrigt som bygger
på två helt olika bilder av de sökandes behov. Först när bilden är
ensad kan arbetet tillsammans bli långsiktigt hållbart och utvecklas.
Vad är orsaken till väntetiderna?
Det är nog den vanligaste fråga jag fått under min tid som utredare.
Något enkelt svar på den frågan finns inte. Huvudproblemet är inte
bristande volym på utbildningsplatser överlag. Huvudproblemet är
inte heller att antalet sjuksköterskor eller läkare i vården är för lågt,
Sverige har god tillgång på både läkare och sjuksköterskor. Däremot
är kontinuiteten i vården dålig och vissa verksamhetsområden saknar
specifika kompetenser. Sverige har också ett lågt antal vårdplatser i
internationell jämförelse.
Clas Rehnberg skriver i ESO-rapporten Vem vårdar bäst, år 2019,
att orsaker till väntetider kan vara fluktuationer i behov och efterfrågan, teknologiska genombrott, låg produktivitet samt hur indikationsgränser tillämpas. Introduktion av nya innovativa medicinska
teknologier som möjliggör behandlingar som tidigare inte existerat
innebär ofta ett kraftigt efterfrågetryck. En ineffektiv vårdorganisation med låg produktivitet kan leda till att befintliga resurser inte
utnyttjas optimalt.
Utredningen konstaterar att väntetiderna skiljer sig åt mellan
regioner, inom regioner och mellan verksamhetsområden. Det finns
många goda exempel på bra tillgänglighet i primärvård och i specialiserad vård vilket visar att det går att vända situationen med den
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dåliga tillgängligheten och arbeta utan väntetider och köer. Med allas
samverkan, medarbetarnas engagemang och god planering kan vi nå
långt!
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1

Författningsförslag

1.1

1.1 Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 6 a och 8 a §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
6a§
Regionen ska organisera hälsooch sjukvården så att alla som
omfattas av regionens ansvar för
hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan få
hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans när som helst på dygnet.
Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska råd ges om
åtgärder som den enskilde själv
kan vidta med anledning av sina
symtom. Det ska även bedömas
om den enskilde har behov av
ytterligare hälso- och sjukvård.
Den enskilde ska, vid behov,
hänvisas till en vårdenhet. Råd,
bedömning och hänvisning enligt
detta stycke ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
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Regionen ska på en webbplats
som är allmänt känd lämna information om hälso- och sjukvård
som så långt som möjligt motsvarar sådan information som
lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans enligt första
stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan
verksamhet som avses i första och
andra stycket.
7 kap.
8a§
I frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och
information om hälso- och
sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första
och andra stycket ska regionerna
samverka med varandra. Samverkan ska särskilt avse sådant
rådgivnings- och hänvisningsstöd
som avses i 7 kap. 6 a § första
stycket.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.
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1.2

Författningsförslag

Förslag till förordning om ändring i hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80)

Härigenom föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 3, 4 och 5 §§,
av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 kap.
3§
Hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans enligt 7 kap. 6 a § första
stycket hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) ska tillhandahållas via
telefon. Rådgivningen via telefon ska
vara anpassad till personer med nedsatt tal och hörsel.
7 kap.
4§
Enligt
10 §
språklagen
(2009:600) är språket i organ som
fullgör uppgifter i offentlig verksamhet svenska. Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans enligt 7 kap.
6 a § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska därutöver
erbjudas på de andra språk som är
motiverade utifrån befolkningens
behov. Även information om hälsooch sjukvård enligt 7 kap. 6 a §
andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska erbjudas på
andra språk, om det med hänsyn till
informationens art, befolkningens
behov och omständigheterna i
övrigt framstår som lämpligt. Rådgivningen och informationen ska
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också erbjudas på andra språk i den
mån det är särskilt föreskrivet.
7 kap.
5§

Vid allvarlig händelse ska, vid
behov, den som i en region bedriver verksamhet enligt 7 kap. 6 a §
första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
1. besvara samtal från enskilda
som vistas i andra regioner, och
2. överföra samtal till de som
bedriver sådan verksamhet i andra
regioner.
Regionen ska säkerställa att den
som bedriver verksamhet enligt
7 kap. 6 a § första stycket hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) har en
teknisk lösning som möjliggör att
besvara och överföra samtal enligt
första stycket.
Med allvarlig händelse avses
händelse som är så omfattande eller
allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på
särskilt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
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2

Utredningens uppdrag
och arbetssätt

I detta kapitel redogörs för utredningens uppdrag och arbetet med
genomförandet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av delbetänkandets upplägg.

2.1

Utredningens uppdrag att stödja och utreda

Regeringen beslutade den 13 augusti 2020 om en kommitté i form
av en delegation som ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Delegationen ska enligt
direktivet (Dir. 2020:81) bland annat
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider
genom att informera om patienters valmöjligheter,
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av
en nära och tillgänglig vård,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
– utreda en utökad vårdgaranti,
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
En närmare beskrivning av de olika uppdragen ges i kommande
kapitel. Direktivet kan läsas i sin helhet i bilaga 1.
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I december 2020 beslutade regeringen att ordföranden ska vara
särskild utredare och delegationen rådgivande.
2.1.1

Bakgrund

Bakgrunden till uppdraget är enligt direktivet att svensk hälso- och
sjukvård brister i tillgänglighet. Nedan sammanfattas regeringens
bakgrundsbeskrivning.
Regeringen uppger i direktivet att trots att svensk hälso- och
sjukvård håller hög medicinsk kvalitet har långa väntetider, liksom
bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, varit ett problem sedan
lång tid tillbaka. Sverige har sedan år 2010 en lagreglerad nationell
vårdgaranti som anger hur länge en person som längst ska behöva
vänta på vård, men andelen patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har minskat sedan år 2014. Allt fler patienter väntar allt längre tid på vård. Vidare uppges att det finns ett samband
mellan tillgängligheten i hälso- och sjukvård och befolkningens
förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riskerar därmed
att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården.
Regeringen har under mandatperioden beslutat om ett flertal
insatser på området, men uppger också att satsningarna i varierande
grad påverkats av att regionerna under våren 2020 har behövt ställa
om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19. Det
har bland annat inneburit att en stor mängd planerade vårdbesök och
operationer har ställts in eller skjutits på framtiden.
Mot denna bakgrund menar regeringen att det finns ett behov av
att fortsätta stödja regionerna i deras tillgänglighetsarbete. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta till att verka för ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kortare
väntetider.
Vidare uppges i direktivet att det ytterst är regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten och för att patienter
får vård i rimlig tid. En central del är väl utvecklad och fungerande
samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning för att
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner,
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda
aktörer såväl inom som mellan regioner arbetar samordnat. Sam-
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tidigt som det är viktigt att insatser från nationellt håll stödjer redan
pågående utvecklingsarbete inom regionerna.

2.2

Utredningens utgångspunkter och avgränsningar

I direktivet uppges att tillgänglighet handlar om balansen mellan
invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och resurser att möta
dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt att komma
i kontakt med och insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geografisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott
bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare anges att tillgänglighet innebär att hälso- och sjukvården
ska utformas så att den inte utestänger personer med särskilda
behov, som exempelvis personer med funktionsnedsättningar eller
personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är av särskild
vikt att berörda aktörer beaktar eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patienter med mindre medicinska
behov ges vård före patienter med större medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser.
Utredningen har inte möjlighet att omfatta allt tillgänglighetsarbete, även om uppdraget är brett. Utredningens arbete omfattar
i huvudsak vårdgarantin och väntetider i vården samt hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Utredningen har haft stärkt ställning för patienten och strategiskt långsiktigt tillgänglighetsarbete i fokus.
Utredningens uppdrag att utreda en förstärkt vårdgaranti redovisas i slutbetänkandet i maj 2022, övriga deluppdrag slut- eller delredovisas i detta delbänkande.

2.3

Organisation och genomförande

2.3.1

Sekretariat

Arbetet i sekretariatet har letts av utredaren som till sitt förfogande
har haft fyra heltidstjänster fördelat på sex sekreterare på hel- eller
deltid, varav en huvudsekreterare. Sekretariatet har varit fullt bemannat sedan januari 2021. De utredningar och stödjande insatser som
genomförts av sekretariatet beskrivs i respektive kapitel.
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Delegation

Utredningen har haft en rådgivande delegation som har bistått utredningen med råd och synpunkter. Sedan utredningens start har
fem digitala delegationsmöten hållits, varav ett heldagsmöte. Utredningen har även haft digitalt möte med varje ledamot enskilt för
diskussion om utredningens arbete.
2.3.3

Expert- och sakkunniggrupp

Utredningens expert- och sakkunniggrupp har bestått av sakkunniga
från Finansdepartementet och Socialdepartementet samt experter
från Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och
Inspektionen för vård och omsorg.
Utredningen har haft fyra digitala möten med expert- och sakkunniggruppen, varav ett heldagsmöte, för diskussioner, synpunkter
och råd.
2.3.4

Utredningens referensgrupper

Utredaren har tillsatt två rådgivande referensgrupper, en referensgrupp med företrädare för patient- och närståendeorganisationer
och en referensgrupp med företrädare för professionsorganisationer.
I referensgruppen med patient- och närståendeorganisationer ingår representanter för Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Svenska Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet,
Neuroförbundet och Funktionsrätt Sverige.
I referensgruppen med företrädare för professionsorganisationer
ingår Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska
Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Utredningen har haft tre digitala möten med respektive referensgrupp i nära anslutning till möten med delegation och expertgrupp.
Båda referensgrupperna har bistått med råd och information och
diskuterat utredningens iakttagelser och förslag.
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Genomförande

Utredningen har utöver arbetet inom utredningens organisation som
beskrivits ovan genomfört en stor mängd digitala möten. Dels i det
stödjande arbetet i enlighet med utredningens uppdrag, dels för insamling av underlag för analys, bedömningar och förslag som utredningen lämnar. Utredningen har även gjort kartläggningar och tagit
del av rapportering från olika aktörer.
Kontakter med regionerna i det stödjande arbetet
För utredningens arbete med att stödja regionerna i arbetet med att
ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet har regionerna utsett kontaktpersoner.
Utredningen har haft möten med varje enskild region då förutom
kontaktpersonen ofta fler representanter från regionen deltagit. Vid
de inledande mötena diskuterades regionens nulägesrapport 2019
samt hur arbetet med regional handlingsplan fortgick.
Utredningen har även haft möten med flera regioner samtidigt
för diskussion och erfarenhetsutbyte av pågående arbete med handlingsplanerna.
Efter analys och sammanställning av handlingsplanerna har utredningen haft möte med samtliga regioner för information och
diskussion om utredningens iakttagelser, bedömningar och förslag.
Utredningen planerar återkoppling till varje enskild region under
juni månad.
Vidare arbetar utredningen med att sprida goda exempel från regionernas arbete med tillgänglighet. Hittills har utredningen genomfört två möten om vardera tre goda exempel att lära av, se vidare
kapitel 5. Vid dessa möten har kontaktpersonerna även bjudit in flera
representanter från sin region.
Statliga utredningar
Utredningen har under arbetet haft möten med flera statliga utredningar för diskussion i utredningens olika uppdrag:
• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (S 2019:05).
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• Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
• Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)
• Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar (S 2020:13)
Kontakter med statliga myndigheter
Möten har hållits med följande statliga myndigheter för diskussioner
i utredningens olika deluppdrag
• Socialstyrelsen
• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
• Inspektionen för vård- och omsorgsanalys
• Folkhälsomyndigheten
• E-hälsomyndigheten
• Myndigheten för digital förvaltning
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nationella nätverk
Utredningen har deltagit i möten med följande nätverk vid SKR:
Regiondirektörernas nätverk, Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk, Universitetssjukhusdirektörernas nätverk, Tillgänglighetsnätverket, Nätverket för styrning och ledning inom psykiatrin, Första
linjenätverket och Vårdlotsar i samverkan.
Deltagarna i Vårdlotsar i samverkan har även besvarat en enkätundersökning om arbetet med vårdgarantin i sin region.
Övriga aktörer som utredningen haft kontakt med
• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
• Inera och ansvariga för 1177 Vårdguiden på telefon i regionerna
• SOS Alarm i Sverige AB
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• Kunskapsstyrningsorganisationens nationella programområden
• Vision e-hälsa
• Sjukvårdsregionernas chefsgrupp
Därutöver har utredningen, träffat bland annat representanter för
såväl privat som offentligt drivna vårdgivare, enskilda vårdcentraler,
representanter för specialiserad vård, Svensk förening för allmänmedicin, Sjukhusläkarna, Svenska Läkaresällskapet, Linnéuniversitetet och Mälardalens högskola, personer kunniga i frågor om produktions- och kapacitetsplanering och Vårdföretagarna.
Övriga underlag för utredningens analys,
bedömningar och förslag
Vid sidan om utredningens många kontakter med berörda aktörer
har utredningen genomfört kartläggningar av webbaserad information och tagit del av flertal rapporter från statliga myndigheter,
SKR och andra aktörer, se referenslista.

2.4

Delbetänkandets upplägg

Först i delbetänkandet lämnas utredningens sammanfattning och
sammanfattning på lättläst svenska, varefter utredaren delar sina
tankar och reflektioner under rubriken Utredaren har ordet.
Därefter följer 12 numrerade kapitel där utredningens författningsförslag, uppdragets genomförande, gällande rätt samt ett
kapitel om utvecklingen av väntetider och insatser mot långa väntetider kommer först. Sedan innehåller delbetänkandet kapitel för vart
och ett av utredningens deluppdrag (se lista i inledningen av detta
kapitel). Delbetänkandet avslutas med kapitel om författningskommentarer, ikraftträdande och övergångsbestämmelser och slutligen
finansieringsförslag och konsekvensbeskrivning av de förslag som
utredningen lämnar. I inledningen till varje kapitel ges en kort beskrivning av innehållet i aktuellt kapitel för att underlätta läsningen.
I delbetänkandet lämnas också referenslista och bilagor i form av
utredningens direktiv, underlag för analys av regionala handlingsplaner, frågor i enkät till regionernas kontaktpersoner i det natio-
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nella vårdlotsnätverket, därefter en bilaga med fördjupad information om väntetider och en bilaga om sena avbokningar av planerade
operationer.
I utredningens bedömningar och förslag gällande innehåll i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) är utredningens bedömningar och förslag underlag till regeringens förhandlingar med SKR.
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Gällande rätt

Utredningens uppdrag är brett och berör flera frågor, bland annat
frågor om vårdgaranti, valfrihet och hälso- och sjukvårdens informationslämnande. Som en del i att ge en bild av nuläget beskrivs i detta
kapitel vissa bestämmelser som är relevanta för de frågor som utredningen har arbetat med. Beskrivningen är av övergripande karaktär
och utgör ingen uttömmande redogörelse för gällande rätt på området. Utredningen har exempelvis valt att i detta kapitel inte behandla
frågan om patientens möjlighet att söka hälso- och sjukvård utanför
Sverige, eftersom den frågan inte adresseras i utredningens förslag och
bedömningar.

3.1

Allmänt om relevant lagstiftning, regionernas
ansvar och krav på tillgänglighet

Hälso- och sjukvårdsverksamhet är föremål för reglering i ett flertal
olika författningar. En central författning på området är hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är en målinriktad ramlag som
huvudsakligen innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Regioner och
kommuner har utifrån lagens utformning och den kommunala självstyrelsen givits ett visst utrymme att själva besluta om hälso- och
sjukvårdsverksamhetens närmare utformning.
Med hälso- och sjukvård avses, enligt 2 kap. 1 § HSL, åtgärder för
att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna. Enligt 3 kap.
1 § HSL är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och vård
på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdig-
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het. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges
företräde till vården.
I 5 kap. 1 § HSL anges att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska
bedrivas så att kraven på god vård uppfylls. Med god vård avses att
vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, att den ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet
och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och
sjukvårdspersonalen och att den ska vara lätt tillgänglig. Av 5 kap.
2 § HSL framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård, ska det
finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för
att god vård ska kunna ges. Kvaliteten i verksamheten ska, enligt
5 kap. 4 § HSL, systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
I 8 kap. HSL regleras regionens ansvar att erbjuda hälso- och
sjukvård. Regionen ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt den som
är bosatt inom regionen, enligt 8 kap. 1 § HSL. Därutöver har regionen en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård åt andra personer
under vissa förutsättningar. Exempelvis ska regionen erbjuda öppen
vård åt den som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och
sjukvård, enligt 8 kap. 3 § HSL.
I 7 kap. HSL finns bestämmelser om organisation, planering och
samverkan när det gäller den hälso- och sjukvård som regionen ansvarar för. Där anges bland annat, i 7 kap. 2 § HSL, att regionen ska
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård
hos dem som omfattas av regionens ansvar och beakta den hälsooch sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare. Vidare stadgas bland
annat, i 7 kap. 2 a § HSL, att regionen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Om det
är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl får vården koncentreras geografiskt. Regionen ska samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i sin planering och utveckling av hälso- och
sjukvården, enligt 7 kap. 7 § HSL. Regionerna ska också, enligt
7 kap. 8 § HSL, samverka i frågor om hälso- och sjukvård som berör
flera regioner.
Det finns flera bestämmelser som på olika sätt berör tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Redan i det ovannämnda målet för hälsooch sjukvården berörs tillgänglighetsaspekter, eftersom målet innebär att vården ska vara tillgänglig för hela befolkningen på lika villkor
och att prioriteringar ska göras utifrån behov. Att hälso- och sjuk-
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vården ska vara lätt tillgänglig är också en del av kravet på god vård i
5 kap. 1 § HSL. 1 Vårdgivaren ska, enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, planera, leda och kontrollera verksamheten
på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Det
innebär alltså att kravet i PSL kopplas direkt till kravet på god vård i
HSL och att vårdgivaren bland annat har en skyldighet att planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på att vården är lätt tillgänglig upprätthålls. Med lätt tillgänglig avses
enligt förarbetena geografiska förhållanden och närhet, men det kan
även röra sig om andra förhållanden. Som exempel nämns öppethållande vid mottagningarna, jourtjänstgöring och hur förekomsten
av köer ser ut. 2 I senare förarbeten har regeringen framfört att vården
i första hand ska vara geografiskt nära men i allt större utsträckning
nära med hjälp av nya tekniska lösningar för till exempel kontakt och
bedömning.3 Enligt 2 kap. 2 § patientlagen (2014:821) ska patienten,
om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Därutöver handlar bestämmelserna om
vårdgarantin om tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Dessa beskrivs
nedan.

3.2

Vårdgaranti

Enligt 9 kap. 1 § HSL ska regionerna erbjuda vårdgaranti åt den som
är bosatt inom regionen eller i övrigt omfattas av regionens ansvar
enligt 8 kap. 1 eller 2 §§ HSL. Däremot omfattas inte de personer
som omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård av
regionens vårdgaranti, enligt 8 kap. 3 § HSL. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.
1
2
3

Detsamma stadgas i 2 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
Prop. 1981/82:97 s. 57 och 117.
Prop. 2017/18:83 s. 23.
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I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF, anges tider för
hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård och behandling inom ramen för vårdgarantin. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den
enskilde få
1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först
söker kontakt (bedömningsgaranti inom primärvården),
3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården), och
4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti).
Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska
erbjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot
reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så
fall ska ges eller hur lång tid utredning, diagnostisering, behandling
m.m. av patienten får ta.
Vid en bedömning av om besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin är uppfylld ska, enligt 6 kap. 2 §
HSF, inte sådan tid räknas då patienten
1. av medicinska skäl inte kan ges vård,
2. utnyttjat sin möjlighet att välja vård i en annan region enligt
9 kap. 1 § patientlagen, eller
3. frivilligt avstår från vård.
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Patienten anses enligt 6 kap. 2 § HSF frivilligt avstå från vård om
patienten har
1. informerats om vårdgarantin,
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och
3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet om
vård.
Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra
kostnad för patienten. I skälen till förslaget till bestämmelsen anges
att regeringens bedömning var att skyldigheten att hjälpa patienten
att få vård hos en annan vårdgivare inom garanterad tid borde föras
in i lagstiftningen. 4 I propositionens författningskommentar anges
bland annat: ” Om det vid tiden för remissen till den specialiserade
vården eller beslutet om planerad vård är troligt att vårdgarantins
längsta godtagbara väntetider kommer att överskridas ska landstinget hjälpa till med att ordna besök eller behandling inom rätt tid
hos någon annan vårdgivare. Detsamma ska gälla om det först en tid
efter beslutet står klart att den längsta godtagbara väntetiden kommer att överskridas.” 5
I 9 kap. 3 § HSL anges att regionerna ska rapportera in uppgifter
om väntetider till en nationell databas. I 6 kap. 3 § HSF preciseras
kravet, genom att ange att regionerna har rapporteringsskyldighet om
väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges
Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen får enligt samma paragraf
meddela ytterligare föreskrifter om regionernas rapporteringsskyldighet. Sådana föreskrifter har inte meddelats av Socialstyrelsen vid
denna tidpunkt.

4
5

Prop. 2009/10:67 s. 52.
Prop. 2009/10:67 s. 79.
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3.3

Vårdvalssystem och valfrihet

3.3.1

Vårdvalssystem inom primärvården

Obligatoriskt vårdvalssystem inom primärvården
2010 blev det obligatoriskt för regionerna (dåvarande ”landstingen”)
att införa vårdval i primärvården enligt 5 § i den dåvarande hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). I dag följer av 7 kap. 3 § HSL att regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster samt få tillgång till att välja en fast läkarkontakt
(vårdvalssystem). 6 Regionen får inte begränsa den enskildes val till
ett visst geografiskt område i regionen.
Enligt 7 kap. 3 § HSL gäller även att regionen ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl
för något annat. Ersättningen från regionen till utförare inom ett
vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.
Inom annan hälso- och sjukvård än primärvård är det frivilligt för
regionerna att införa vårdvalssystem.
Lagen om valfrihetssystem ska tillämpas
När regionen beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. Det anges i 7 kap.
3 § HSL. I LOV finns bland annat regler om hur regioner ska gå
tillväga när de beslutat att konkurrensutsätta hälso- och sjukvårdstjänster inom ramen för ett vårdvalssystem. Där anges bland annat
vissa upphandlingsrättsliga grundprinciper och skyldigheter i fråga
om annonsering av förfrågningsunderlaget. Lagen bygger på att det
inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde
ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de
fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas.
Enligt LOV, 9 kap. 2 §, finns ett krav på att tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Det innebär i korthet att regionen i förväg ska bestäm6

Även i 6 kap. 3 § patientlagen anges att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom den regionala primärvården.
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ma vad som gäller då den enskilde inte själv väljer utförare. Kravet
på ickevalsalternativ infördes med hänsyn till att valet av utförare är
svårt att göra och det finns människor som inte vill eller kan välja. 7
Ickevalsalternativet måste vara konkurrensneutralt.
Det är dock inte bara vårdgivare som deltagit i ett förfarande enligt den lagen som kan ingå i ett vårdvalssystem. Regionen kan under
vissa förutsättningar, som komplement till ett sådant förfarande,
teckna avtal med privata leverantörer efter upphandling av driften av
en verksamhet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
LOU. 8 Det kan exempelvis vara aktuellt i ett visst geografiskt område där ingen privat vårdgivare ansökt om att få etablera sig vid
förfarande enligt LOV. 9
En lagstadgad definition av primärvård, men regionen beslutar
om den närmare utformningen av vårdvalssystemet
Med primärvård avses från och med den 1 juli 2021, enligt 2 kap. 6 §
HSL, hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk
bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och
rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska
resurser eller någon annan särskild kompetens.
Från och med den 1 juli 2021 gäller också en bestämmelse om
primärvårdens grunduppdrag i 13 a kap. 1 § HSL. Genom bestämmelsen fastställs en minsta gemensam nivå för vad primärvården
i hela landet ska kunna erbjuda. Enligt bestämmelsen ska regioner
och kommuner inom ramen för verksamhet som utgör primärvård
särskilt
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
7
8
9

Prop. 2008/09:29 s. 99.
Prop. 2008/09:74 s. 29.
Prop. 2008/09:74 s. 52.
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4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Utöver vad som framgår av ovan finns ingen lagstadgad definition av
primärvårdsuppdraget eller krav på vilket utbud som ska tillhandahållas inom primärvården. Regionen får alltså i egenskap av sjukvårdshuvudman besluta om den närmare utformningen av vårdvalssystem inom primärvården. Vad som exempelvis ingår i uppdraget
till primärvården, kravställningen till vårdgivarna och ersättningens
utformning kan alltså skilja sig åt mellan olika regioner.
3.3.2

Valfrihet i all regionfinansierad öppen
hälso- och sjukvård

Patienten ska få möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård i hela landet
Enligt 9 kap. 1 § patientlagen ska en patient som omfattas av en regions
ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja utförare av
offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den egna regionen.
Denna möjlighet gäller enligt 1 kap. 2 § patientlagen endast hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs med en region som huvudman.
Med öppen vård avses primärvård och specialiserad vård som inte
kräver intagning i vårdinrättning (jfr. 2 kap. 4 och 5 §§ HSL).
Möjligheten att välja utförare enligt 9 kap. 1 § patientlagen är
alltså begränsad till offentligt finansierad öppen vård. Det finns dock
en rekommendation i Riksavtalet för utomlänsvård om att patienten
ska ”erbjudas möjlighet att i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget”. 10

10

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting, 2014.
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Regionen är skyldig att erbjuda öppen vård åt den
som omfattas av en annan regions ansvar
Regionens skyldighet att erbjuda öppen vård åt den som omfattas av
en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård följer av 8 kap. 3 §
HSL. Av samma paragraf följer att en patient som söker sådan vård
i en annan region inte omfattas av regionens vårdgaranti enligt 9 kap.
1 § HSL. Men i övrigt ska vården ges på samma villkor som gäller för
de egna invånarna. Det innebär exempelvis att regionen inte kan
prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra
regioner. Principen att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården enligt 3 kap. 1 § HSL gäller både
regionens egna invånare och patienter från andra regioner. Att vården
i övrigt ska ges på samma villkor innebär exempelvis också att vårdregionens remisskrav, avgifter och taxor gäller för patienter från andra
regioner och att patienten ska ges möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt 7 kap. 1 § patientlagen och möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning i öppen vård enligt 8 kap. 1 § patientlagen.
Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven där och stadigvarande vistas i regionen, är det enligt 8 kap.
3 § HSL den regionen (”hemregionen”) som ska svara för kostnaderna för den offentligt finansierade öppna vården som patienten får
i en annan region. Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav
på remiss för vården och dessa remissregler inte följs. Det betyder
att om patienten kommer från en region som kräver remiss till öppen
specialiserad vård, måste patienten ha en remiss även när han eller
hon vårdas inom den öppna specialiserade vården i en annan region
för att hemregionen ska bli betalningsskyldig för vården. Det har i
det avseendet ingen betydelse om vårdregionen ställer krav på remiss
eller inte. För det fall att vårdregionen ger vård utan att hemregionens remissregler följs, får vårdregionen stå för kostnaderna för vården enligt förarbetena. Det är enligt förarbetena en uppgift för
regionerna att reglera ersättningsfrågorna genom bl.a. överenskommelser om prislistor eller andra prisavtal. 11
Det finns inget krav på att en patient ska ersättas för merkostnader för t.ex. resor och uppehälle när den söker vård i en annan
region. En sådan ordning bedömdes enligt förarbetena kunna medföra orimliga konsekvenser. Exempelvis skulle kostnaderna för resor
11

Prop. 2013/14:106 s. 87 ff.
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och uppehälle i många fall kunna överstiga kostnaden för själva vårdinsatsen och det ansågs kunna innebära negativa konsekvenser för
den sjukvårdande verksamheten. 12

3.4

Informationskrav

I 3 kap. patientlagen finns bestämmelser om den information som
ska ges till patienter. Enligt 3 kap. 1 § patientlagen ska patienten få
information om
1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Patienten ska också, enligt 3 kap. 2 § patientlagen få information om
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt
vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller i Schweiz.
I 3 kap. 2 a och b §§ patientlagen regleras vissa ytterligare saker som
patienten ska få information om.
12

Prop. 2013/14:106 s. 89.
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Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället,
såvitt möjligt och det inte hindras av bestämmelser om sekretess
eller tystnadsplikt, lämnas till en närstående till honom eller henne,
enligt 3 kap. 4 och 5 §§ patientlagen. Informationen ska anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Den som
ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att
mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade
informationen och informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller
om han eller hon ber om det, enligt 3 kap. 7 § patientlagen.
När det gäller valfrihetssystem som inrättas enligt LOV finns det
även krav på information i LOV. Enligt 9 kap. 1 § LOV ska den upphandlande myndigheten till enskilda lämna information om samtliga
leverantörer som myndigheten tecknat kontrakt med inom ramen
för valfrihetssystemet. Det innebär alltså att huvudmannen har
ansvaret för att alla enskilda, dvs. exempelvis patienter och invånare,
oavsett fysisk eller psykisk kapacitet får en så fullgod information
som möjligt om vilka leverantörer hon eller han kan välja mellan. 13
Detta innebär att informationen måste anpassas till den individ som
ska välja. Informationen ska enligt 9 kap. 1 § LOV vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Motsvarande krav på
information om utförare när det gäller sådana utförare som upphandlats enligt LOU eller bedrivs i egen regi finns i 8 kap. 18 § kommunallagen (2017:725).
Det finns dessutom krav på att ge allmänheten insyn i verksamhet
som regioner genom avtal lämnar över till privata utförare i 10 kap.
3 och 9 §§ kommunallagen. 10 kap. 3 § kommunallagen avser helägda
kommunala eller regionala bolag, medan 10 kap. 9 § kommunallagen
handlar om insynskrav när kommunen eller regionen sluter avtal
med helt privata utförare. Utgångspunkten för insynskraven i dessa
bestämmelser är att allmänhetens möjligheter till insyn i kommunal
verksamhet inte bör vara beroende av på vilket sätt kommuner och
regioner väljer att organisera sin verksamhet. När det gäller hur långt
informationskravet sträcker sig regleras detta inte i detalj i lagen.
Däremot anges följande i propositionens författningskommentar till
10 kap. 9 § kommunallagen: ”Omfattningen av den information som
ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade verksamhetens
13

Prop. 2008/09:29 s. 145.
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art, hur många kommun- och landstingsmedlemmar som är beroende av verksamheten och hur mycket skattemedel som går till verksamheten. För att bestämma insynens omfattning ska det, vid avtalets utformning, göras en avvägning mellan å ena sidan den privata
utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten
utförs. Exempel på sådan information som det kan bli aktuellt för
kommunen eller landstinget att tillförsäkra sig är uppgifter om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, liksom
information om antalet anställda, antalet anställda omräknat till heltid, personalkontinuitet, brukarundersökningar samt den privata utförarens organisation och eventuella underleverantörer.” 14 Liknande
uttalanden görs i förhållande till 10 kap. 3 § kommunallagen. 15

3.5

Övergripande om krisberedskap
i hälso- och sjukvården

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda och lämna
förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska
kunna upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning
på grund av större kriser eller samhällsstörningar. Vad som gäller
inom hälso- och sjukvården i sådana situationer regleras i ett antal
olika författningar, och ansvaret inför och vid kriser och allvarliga
händelser är uppdelat på olika aktörer. Strukturen för krishantering
bygger bland annat på sektorsansvar och geografiskt områdesansvar
som syftar till att säkerställa samordningen inom olika geografiska
områden och sektorer. Nedan redogörs mycket övergripande för
delar av regelverket på området, främst för delar som rör arbetet inför och vid allvarliga händelser och kriser i fredstid och regionernas
ansvar kopplat till detta.
3.5.1

Tre grundprinciper för krishanteringsarbetet

Det svenska systemet för krishantering styrs i grunden av tre principer. Dessa är inte i sig definierade i lag, men har beskrivits utgöra
en bakgrund till dagens regelverk och olika aktörers uppdrag och
14
15

Prop. 2016/17:171 s. 421–422.
Prop. 2016/17:171 s. 419.
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mandat. 16 Enligt den så kallade ansvarsprincipen har den som har
ansvar för en verksamhet i normala situationer också motsvarande
verksamhetsansvar vid en kris. En annan princip är att en kris ska
hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga, den så kallade närhetsprincipen. Enligt den tredje principen,
den så kallade likhetsprincipen, ska förändringar i organisationen
inte göras i större utsträckning än vad som krävs av situationen. 17
Aktörerna ska också stödja och samverka med varandra, vilket ibland
brukar kallas för den utökade ansvarsprincipen. Att olika myndigheter ska samverka med varandra följer bland annat av 8 § förvaltningslagen (2017:900).
3.5.2

Regionernas ansvar

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, och
förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
FEH, finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner
ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.
Bestämmelserna i LEH syftar, enligt 1 § LEH, bland annat till att
kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner
och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga
till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses, enligt 1 kap. 4 §
LEH, en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning
i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller en region.
Enligt 2 kap. 1 § LEH ska kommuner och regioner analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och regioner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
16
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Gemensamma grunder för samverkan och
ledning vid samhällsstörningar, s. 24.
17
Prop. 2005/06:133 s. 51 f.
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Varje region ska, enligt 2 kap. 9 § LEH och 3 § FEH, hålla Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap underrättade om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid extraordinära händelser ska regionerna lämna lägesrapporter och information
om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen
samt om vidtagna och planerade åtgärder till Socialstyrelsen och länsstyrelsen.
Kommuner och regioner får, enligt 4 kap. 1 § LEH, på begäran
lämna hjälp till andra kommuner och regioner som drabbats av en
extraordinär händelse i fredstid, med rätt till skälig ersättning av den
andra kommunen eller regionen.
Kommuner har ett geografiskt områdesansvar enligt 2 kap. 7 §
LEH. Det innebär att kommuner inom sitt geografiska område i
fråga om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att olika
aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, de krishanteringsåtgärder som vidtas
av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Regioner har inte ett sådant ansvar. I stället har länsstyrelserna det geografiska områdesansvaret i länet (se nedan).
Bestämmelser om regionernas ansvar och beredskap finns också
i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Regionen ska enligt 7 kap. 2 §
HSL planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Planeringen av den katastrofmedicinska beredskapen ska utgå från risk- och sårbarhetsanalysen som regionen ska
göra enligt 2 kap. 1 § LEH, vilket framgår av 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Katastrofmedicinsk beredskap definieras som beredskap att
bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera följderna vid allvarlig
händelse, enligt 2 kap. 1 § SOSFS 2013:22. Allvarlig händelse definieras där som händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt.
Regionerna ska ta fram en katastrofmedicinsk beredskapsplan,
enligt 5 kap. 3 § SOSFS 2013:22. Av den ska det, enligt 5 kap. 4 §
SOSFS 2013:22, framgå hur nödvändiga funktioner i hälso- och
sjukvården ska larmas och aktiveras vid allvarlig händelse eller vid
risk för sådan händelse, vem som ska leda och samordna hälso- och
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sjukvården vid allvarlig händelse och vilka andra aktörer som regionen vid behov ska samverka med.
Föreskrifterna ställer också ett antal ytterligare krav på regionens
planering, bland annat på att regionen, enligt 5 kap. 5 § SOSFS
2013:22, ska planera för samverkan vid allvarlig händelse. Regionen
ska också, enligt 5 kap. 6 §, planera för hur nödvändiga funktioner
ska bemannas vid allvarlig händelse och vilka kvalifikationer personalen ska ha för att den katastrofmedicinska beredskapen ska upprätthållas. Regionen ska exempelvis också planera för hur behovet av
information till drabbade, allmänheten och företrädare för massmedia ska kunna tillgodoses vid allvarlig händelse eller vid risk för
sådan händelse, enligt 5 kap. 11 §. Informationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisationen, dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.
Av 4 kap. 1 § SOSFS 2013:22, framgår att varje region vid allvarlig
händelse eller vid risk för sådan händelse ska ha förmåga att larma
och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna
berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra sjuktransporter och på vårdenhet
omhänderta drabbade samt samverka med andra aktörer på lokal,
regional och nationell nivå.
3.5.3

Vissa statliga myndigheters ansvar

Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen enligt 1 kap.
6 § regeringsformen (1974:152). Det kan alltså sägas att regeringen
har det geografiska områdesansvaret för hela landet. Regeringen ansvarar i första hand för strategiska frågor medan ansvaret för ledning
och samordning av operativa åtgärder av nationell karaktär delegerats till central myndighetsnivå.18
För statliga myndigheter är förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap (krisberedskapsförordningen) central för ansvarsfördelningen inom ramen för krisberedskapsarbetet. Förordningen syftar,
enligt 1 §, till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska
minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att
hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och inför och
18

Prop. 2005/06:133 s. 55.
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vid höjd beredskap. I förordningen finns föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil
verksamhet.
Av förordningen framgår bland annat, enligt 5 §, att varje myndighet vars ansvarsområde berörs av en krissituation ska vidta de
åtgärder som behövs för att hantera konsekvenserna av denna. Myndigheterna ska samverka och stödja varandra vid en sådan krissituation. Varje myndighet ska också enligt 8 §, i syfte att stärka sin egen
och samhällets krisberedskap, analysera om det finns sådan sårbarhet
eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som
synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom
området.
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet inom
länet, enligt 7 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion. I 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap anges att länsstyrelsen ska
vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning och
gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Enligt
samma paragraf ska länsstyrelserna bland annat ansvara för att en
samlad regional lägesbild sammanställs vid krissituationer, stödja de
aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det gäller
planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,
och upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna
användas som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder. Varje länsstyrelse ska, enligt 6 § krisberedskapsförordningen, inom sitt geografiska område, i fråga om krissituationer vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som
exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella
nivån. Länsstyrelserna ska även verka för att regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, nödvändig samverkan inom länet och
med närliggande län sker kontinuerligt, under en kris samordna
verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och att
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under
sådana förhållanden samordnas.
Utöver länsstyrelsernas geografiska områdesansvar, har vissa
andra myndigheter ett särskilt ansvar för krisberedskap. I krisberedskapsförordningens bilaga utpekas sex så kallade samverkansområ-
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den och myndigheter som ingår i dessa. Inom samverkansområdena
bedrivs planering för att främja en helhetssyn i planeringen för krisberedskap och höjd beredskap, enligt 7 § krisberedskapsförordningen. Inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård ingår
bland annat E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen,
kommuner och regioner.
Enligt 10 § krisberedskapsförordningen åligger det de myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för krisberedskapen att bland
annat samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig
myndighet, samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner,
regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda, och att
beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap. Under en
kris ska dessa myndigheter också hålla regeringen informerad om
händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen och
tillgängliga resurser inom respektive ansvarsområde samt om vidtagna
och planerade åtgärder.
Socialstyrelsens särskilda ansvar för krisberedskapsarbetet utpekas, utöver i bilagan till krisberedskapsförordningen, också i myndighetens instruktion. Enligt 8 § förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen, har Socialstyrelsen ett samlat ansvar
för att expertis utvecklas och upprätthålls samt att kunskap sprids om
katastrofmedicin och krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska också verka för att expertis inom dessa
områden står till samhällets förfogande vid kriser och katastrofer.
Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar i krisberedskapsarbetet. Myndigheten ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret, enligt 1 §
förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Ansvaret avser åtgärder före, under
och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Myndigheten ska bland
annat utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och
kriser, vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och arbeta med och verka för samordning
mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera bland
annat olyckor och kriser. Enligt 7 § ska myndigheten stödja berörda
myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd
beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer, när det gäller
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krishantering och civilt försvar, får tillfälle att samordna åtgärder och
samordna information till allmänhet och medier. Den ska också se
till att berörda aktörer får tillfälle att effektivt använda samhällets
samlade resurser och internationella förstärkningsresurser och samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder. Myndigheten ska ha förmåga att bistå
Regeringskansliet med underlag och information i samband med
allvarliga olyckor och kriser.
Det kan i sammanhanget nämnas att Utredningen om civilt försvar föreslår en ny struktur för de statliga myndigheternas arbete
med beredskap. Bland annat föreslås att samverkansområdena avvecklas och att statliga myndigheter i stället delas in i beredskapssektorer som organiseras med utgångspunkt i samhällsviktiga verksamheter och funktioner som är av särskild betydelse att upprätthålla
i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap. En myndighet i
varje beredskapssektor föreslås få ett mandat att inrikta och samordna arbetet inom sektorn. 19 I dag har ingen myndighet pekats ut
som ansvarig för den övergripande planeringen inom respektive
samverkansområde, utan de utpekade myndigheterna har enligt förarbetena ett gemensamt ansvar för att säkerställa planeringen inom
området. 20 Däremot har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt 7 § krisberedskapsförordningen ett ansvar att, i samverkan med de myndigheter som ingår i samverkansområdena, utveckla formerna för arbetet i samverkansområdena och även i övrigt
ansvar för att verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer
enligt ovan.

3.6

Bestämmelser till skydd för
den personliga integriteten

Av utredningens direktiv följer att utredningen särskilt ska beakta
att skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I sin konsekvensbeskrivning redogör utredningen för på vilket sätt detta har
beaktats och hur utredningens förslag berör den personliga integriteten. Här ges en övergripande beskrivning av det regelverk som
utredningen fäst särskild vikt vid i det avseendet.
19
20

Utredningen om civilt försvar, Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25).
Prop. 2001/02:158 s. 38.
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Skyddet för den personliga integriteten och rätten till respekt för
privatlivet skyddas både av internationella regelverk och av nationell
rätt. På internationell nivå kan bland annat Förenta nationernas
(FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna nämnas.
Den är inte formellt bindande, men ger till stora delar uttryck för
gällande sedvanerätt. Enligt förklaringens artikel 12 får ingen utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem
eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt
anseende, och var och en har rätt till lagens skydd mot sådana
ingripanden och angrepp. Inskränkningar är endast möjliga under
vissa förutsättningar, enligt artikel 29. Den personliga integriteten
berörs också i ett antal FN-konventioner. Exempelvis framgår av
artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter att barn har rätt
till lagens skydd mot godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt
privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens samt mot
olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
Även artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) skyddar rätten till privat- och familjeliv. Enligt den
artikeln har var och en rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,
sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte ingripa
i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd,
till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller
moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.
Europakonvention gäller som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219)
om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ingen lag eller föreskrift får meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen (2 kap. 19 § regeringsformen). Europarådets ministerkommitté har också antagit en konvention (nr 108) till skydd för enskilda
vid automatisk databehandling av personuppgifter (dataskyddskonventionen), som syftar till att skydda den enskildes rätt till integritet
och privatliv vid behandling av personuppgifter.
Vidare skyddar den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) bland annat individers rätt till
personlig integritet, främst genom artikel 3 om människans rätt till
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integritet, artikel 7 om respekt för privatlivet och familjelivet och
artikel 8 om skyddet för personuppgifter.
Ett centralt regelverk om behandling av personuppgifter är också
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 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, dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen syftar bland annat till att skydda fysiska personers
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
för personuppgifter. Med personuppgift avses enligt artikel 4, varje
upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt
eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är
specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Vid behandling av personuppgifter gäller de grundläggande principerna enligt
artikel 5. Dessa är principer om laglighet, korrekthet och öppenhet,
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. För
att behandling av personuppgifter ska vara tillåten måste det även
finnas en rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6. Dessutom
innehåller dataskyddsförordningen ett antal ytterligare villkor och
krav på personuppgiftsbehandlingen, bland annat i fråga om känsliga
personuppgifter, den enskildes rättigheter, inbyggt dataskydd, dataskydd som standard och säkerhet i samband med personuppgiftsbehandlingen.
På nationell nivå är skyddet för den personliga integriteten reglerad i grundlag. Enligt målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § första
stycket regeringsformen ska den offentliga makten utövas med
respekt för bland annat den enskilda människans frihet. I fjärde
stycket samma paragraf anges att det allmänna ska värna om den
enskildes privat- och familjeliv. I 2 kap. 6 § regeringsformen finns en
grundlagsstadgad rätt till skydd mot bland annat påtvingat kroppsligt ingrepp och skydd för den personliga integriteten. Skyddet
enligt denna bestämmelse kan begränsas endast enligt den ordning
som föreskrivs i 2 kap. 20–22 §§ regeringsformen. Enligt 2 kap. 21 §
regeringsformen får begränsningar göras endast för att tillgodose
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Gällande rätt

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till
det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt
att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av
folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
Det finns också andra författningar på nationell nivå som syftar
till att skydda den personliga integriteten. Relevanta författningar
när det gäller behandling av personuppgifter är exempelvis lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen, och patientdatalagen (2008:355), som bland annat reglerar
vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården.
Skyddet för den personliga integriteten upprätthålls även av bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, till exempel i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och PSL, som bland annat
innehåller bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt för uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden
inom hälso- och sjukvården.
Kraven på god vård innebär, enligt 5 kap. 1 § HSL, bland annat
att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och
integritet. Patientlagen syftar, enligt 1 kap. 1 §, bland annat till att
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
I lagen anges, i 4 kap. 1 §, att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och, i 10 kap. 1 §, att personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patientens och övriga registrerades integritet respekteras. Enligt 6 kap. 1 § PSL ska vården så långt
som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, och
patienten ska visas omtanke och respekt.
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4

Väntetiderna i hälso- och
sjukvården – en svår utmaning

I detta kapitel redovisas utvecklingen av väntetider i vården och insatser som utförts av såväl staten som regionerna för att korta väntetiderna.

4.1

Utvecklingen av väntetider i vården går åt fel håll

Under 1960-talet rapporterade Socialstyrelsen för första gången om
långa väntetider inom vården. Genom åren har problemen med
väntetider och köer fortsatt trots omfattande insatser såväl av staten
som regionerna. Åtgärderna tycks inte ha fått några långsiktiga bestående resultat trots det omfattande arbetet som vården utfört.
4.1.1

Trots vårdgaranti försämras väntetiderna
i specialiserad vård

Utredningen har jämfört utvecklingen under åren 2012 till 2021 vad
avser första besök i specialiserad vård inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från
det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade vården.
Det är den längsta tid som den enskilde ska behöva vänta på första
besök i den specialiserade vården enligt vårdgarantin. Tiden regleras
i 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), HSF. Utredningen kan konstatera att andelen patienter som erhållet sitt besök
inom den tiden har sjunkit för varje år, se figur 4.1.
Den 31 december 2019 väntade 293 561 patienter på första besök
i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan) enligt Sveriges
Kommuners och Regioners (SKRs) väntetidsdatabas publicerat på

77

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

SOU 2021:59

vantetider.se. Av dessa hade 53 506 patienter väntat längre än
90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 282 407 patienter på första
besök i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa
hade 64 688 väntat längre än 90 dagar.
Figur 4.1

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök i den
specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att besök hos fler professioner och vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021
inte är fullt jämförbara med tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av första
besöken inom specialiserad vår på sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.

Utredningen har på samma sätt jämfört utvecklingen under åren
2012 till och med 2021 vad avser operation eller annan åtgärd och
kan konstatera att även andelen patienter som erhållit detta inom
90 dagar har sjunkit för varje år, se figur 4.2. Enligt den författningsreglerade vårdgarantin ska den enskilde få planerad vård inom
90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få
den aktuella vården. Det anges i 6 kap. 1 § HSF.
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Den 31 december 2019 väntade 123 651 patienter på operation
eller annan åtgärd i specialiserad vård (exklusive patientvald väntan)
enligt SKR:s väntetidsdatabas publicerat på vantetider.se. Av dessa
hade 33 476 väntat längre än 90 dagar. Den 31 december 2020 väntade 126 101 patienter på operation eller annan åtgärd i specialiserad
vård (exklusive patientvald väntan). Av dessa hade 51 047 väntat
längre än 90 dagar. Till detta kommer patientvald väntan (PPV-andel
patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns) som ökat från 5 procent år 2019 till 8 procent år 2020.
I avsnitten 4.1.4–4.1.5 har utredningen tittat närmre på väntetiderna
över 90 dagar i specialiserad vård.
Figur 4.2

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på operation eller
andra åtgärder i den specialiserade vården
Utgår från antalet patienter på väntelistorna i slutet av varje månad,
2012–2021. Observera att y-axeln inte startar vid 0.
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* Fr.o.m. januari 2021 används en ny modell för rapportering av väntetiderna. Den innebär bland annat
att fler vårdområden ingår i modellen. Det medför att resultaten för 2021 inte är fullt jämförbara med
tidigare år. Å andra sidan bör det ge en mer fullständig bild av åtgärder inom specialiserad vård på
sikt.
Not: Patientvalt och medicinskt orsakat väntande ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) via vantetider.se.
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Stora skillnader i regionernas väntetider

Det finns stora variationer mellan regionerna. Förutom att patienten
inte får vård inom den författningsreglerade tiden, är vården inte
heller jämlik över Sverige. Ett exempel är andelen patienter som erhållit knäprotesoperation inom 90 dagar. Andelen patienter som erhållit knäprotesoperation inom 90 dagar har försämrats genom åren.
Här redovisat i ”Vården i siffror” för åren 2016–2020 1.
Figur 4.3

Andel patienter som fått knäprotesoperation inom 90 dagar,
2016–2020
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Not: Avser måttet genomförda inom 90 dagar, det vill säga andelen av alla genomförda operationer som
gjorts med patienter som vid genomförandet hade väntat högst 90 dagar. Exklusive patientvald och
medicinskt orsakad väntan.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR). Hämtat från Vården i siffror.

År 2020 var andelen patienter som fått sin knäoperation inom
90 dagar 43,8 procent i riket, men siffran varierade stort mellan
regionerna. I Region Halland hade 86,7 procent fått operationen
utförd inom 90 dagar, i Region Dalarna 6,9 procent.
Ett annat exempel är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som
länge haft bristande tillgänglighet. År 2009 kom regeringen och SKR
överens om en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som skulle
uppfyllas av regionerna år 2011. Målsättningen är att barn och ung1

SKR. Väntetider i vården.
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domar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller behandling.
Socialstyrelsen redovisade utfallet 2010–2018 enligt figur 4.4 i
rapporten: Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna
jämförelser 2019.
Figur 4.4

Väntetid till första bedömning respektive fördjupad utredning
och behandling inom barn-och ungdomspsykiatri

Källa: Socialstyrelsen. 2020. Psykiatrisk vård och behandling till barn och unga, Öppna jämförelser 2019.
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Det är tydligt att målen för barn- och ungdomspsykiatrin inte har
nåtts. Bidragande till detta är att antalet barn och unga med psykisk
ohälsa har ökat genom åren. Socialstyrelsen redovisade för år 2016 att
10 procent av alla pojkar och 15 procent av alla flickor hade haft minst
ett vårdtillfälle inom slutenvården eller öppen specialistvård för någon
psykiatrisk diagnos eller minst ett läkemedelsuttag av psykofarmaka,
där förskrivningar inom primärvården ingick. 2 Utredningen har inte
funnit senare uppdaterade data för jämförelse men i en rapport från
SKR anges att mellan åren 2016–2019 ökade både antal individer och
antal besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Ungefär 10 procent
fler individer fick insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin år 2019
jämfört med år 2016. Nationella data för första linjens vård saknas.
Variationerna mellan regionerna är mycket stora. 3
I överenskommelsen om kömiljard för år 2020 är kraven på barnoch ungdomspsykiatrin lägre än vid starten år 2009. För att kvalificera sig för prestationsmedel ska minst 72 procent av de genomförda
besöken, utredningarna respektive behandlingarna ha skett inom
30 dagar. Om regionen har fler än 20 barn eller ungdomar som väntar på besök, utredning respektive behandling ska regionen även
uppfylla kravet om att minst 72 procent av de väntande har väntat
högst 30 dagar.
Utredningen har i uppdrag att bedöma om målsättningen om
30 dagar till första bedömning och ytterligare 30 dagar till fördjupad
utredning och behandling inom BUP bör kvarstå och i så fall regleras
som en del av en differentierad vårdgaranti. Detta uppdrag ska redovisas i huvudbetänkandet i maj 2022.
4.1.3

Covid-19-pandemin ökar väntetiderna ytterligare

Under år 2020 drabbades Sverige av coronavirus och den 10 mars
2020 slog Folkhälsomyndigheten fast att det förelåg en samhällsspridning. Under våren 2020 genomgick Sverige det vi i efterhand
kallar den första vågen av covid-19-pandemin. Därefter avtog insjuknandet i covid-19 för att återigen öka från och med oktober 2020 när
den andra vågen startade.
2
Socialstyrelsen 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – till och med
2016.
3
SKR.2020. Första linjen 2020 – Nulägesbeskrivning av hälso- och sjukvårdens första linje för
barn och ungas psykiska hälsa.
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Socialstyrelsen har redovisat utvecklingen av väntetider och vårdproduktion under den första och andra covid-19-vågen till och med
januari 2021 i en rapport i maj 2021 Analys av första och andra covid19-vågen – produktion, köer och väntetider i vården. Covid-19-pandemin har totalt sett lett till färre genomförda besök och behandlingar inom hälso- och sjukvården. Effekterna var som störst under
den första vågen, främst under april–maj 2020, men produktionen
ökade sedan från augusti 2020, både inom primärvården och den
specialiserade vården.
När det gäller den specialiserade vården hade samtliga regioner
återupptagit stora delar av sin normala operationsproduktion i mitten av oktober. Men sedan tog en andra smittspridningsvåg fart,
vilken medförde att vården på nytt behövde ställa om och ställa in
planerad vård.
Det har enligt Socialstyrelsen gjorts 14 procent, eller omkring
290 400, färre första besök i specialiserad vård under pandemins
första två vågor. Nedgången syns inom alla specialiteter men var som
störst inom öron-näsa-halssjukvård, ortopedi och barn- och ungdomsmedicin. I januari 2021 var antalet som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på ett första besök i specialiserad vård omkring
91 800. Antalet väntande var som störst för ögonsjukvård medan
andelen väntande var störst inom allergisjukvården, där drygt 5 av 10
väntat över 90 dagar.
Socialstyrelsens analys visar att antalet operationer minskade med
totalt 22 procent (100 897) under pandemins första och andra våg,
det vill säga mellan mars 2020 och januari 2021 jämfört med motsvarande period under åren 2019–2020 (underlaget hämtat från kvalitetsregistret SPOR, Svenskt Perioperativt register). När det gäller operationer eller andra åtgärder syns de största minskningarna inom områdena ortopedi, allmän kirurgi och ögonsjukvård, under perioden
mars-december 2020 (underlag hämtat från väntetidsdatabasen). Procentuellt minskade operationerna ungefär lika mycket i alla åldersgrupper (underlag hämtat från SPOR). För barn 0–17 år handlade det
om runt 9 700 färre operationer mellan mars 2020 och januari 2021.
I den åldersgruppen var det planerade operationer i munnen och svalget som minskade mest. Den största minskningen i antal operationer
hos äldre mer än 70 år gällde höftleds- och låroperationer.
Analysen visar också att det har blivit fler patienter som väntar
längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation eller annan åtgärd.
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Totalt var det i januari 2021 nästan 55 700 personer som väntat
längre än 90 dagar på operationer och andra åtgärder inom specialiserad vård. Det innebär att omkring hälften av alla de som väntade
på en operation eller annan åtgärd i början av året 2021 fick vänta
längre än vårdgarantins gräns.
Ingen skillnad i andel kvinnor och män som väntat längre än
90 dagar
Socialstyrelsen gjorde också en jämförelse för december 2019 respektive december 2020 mellan kvinnor och män. Varken år 2019
eller år 2020 sågs några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i
hur stor andel som fått vänta längre än 90 dagar. Kvinnor utgör trots
detta en större andel av de väntande, både vad gäller kortare och
längre väntetider, eftersom fler kvinnor än män besöker vården och
genomgår fler operationer eller andra åtgärder som täcks av vårdgarantin.
Väntetider över 90 dagar har ökat för flickor och pojkar
Nedan redovisas uppgifter från SKR:s väntetidsdatabas från 16 regioner och de verksamheter i dessa regioner som rapporterat information
där ålder ingår. Uppgifter saknas för fem regioner vilket innebär att
det totala antalet barn som väntar på vård i Sverige kan antas vara
högre än de uppgifter som lämnas här.
Över 8 500 barn och unga har väntat längre än 90 dagar
på första besök i specialiserad vård
Utredningen konstaterar att antalet barn och unga i åldern 0–19 år
som väntade på första besök i specialiserad vård totalt sett minskade
i december 2020 jämfört december 2019 men att de som har väntat
längre än 90 dagar ökade från 6 348 till 8 516. Exklusive patientvald
väntan och medicinskt orsakad väntan ökade antalet som väntat från
5 076 till 6 830. Det är fler pojkar än flickor som väntat längre än
90 dagar, men andel pojkar respektive andel flickor som väntat
längre än 90 dagar är jämn, 23 respektive 22 procent.
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Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Antal barn och unga i åldern 0–19 år som väntade på första
besök i specialiserad vård i december 2020 respektive 2019,
i 16 av 21 regioner
Procent anges i parentes

Totalt antal
väntande

Varav flickor
som väntat
mer än
90 dagar

Varav pojkar
Total antal
som väntat
pojkar och
mer än
flickor son
90 dagar väntat mer än
90 dagar

December 2020 totalt

34 229

December 2020
exklusive patientvald
väntan och medicinskt
orsakad väntan
December 2019 totalt

30 545

3 957
(24)
3 179
(22)

4 559
(25)
3 651
(23)

8 516
(25)
6 830
(22)

35 044

2 910
(18)

3 438
(19)

6 348
(18)

December 2019
exklusive patientvald
väntan och medicinskt
orsakad väntan

31 347

2 303
(16)

2 773
(17)

5 076
(16)

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Över hälften väntade mer än 30 dagar på första besök till barnoch ungdomspsykiatrin, december 2020
För barn och unga som väntar på vård inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), där målsättningen om 30 dagar till första besök
gäller, har antalet och andelen som väntat längre än 30 dagar ökat
mellan december 2019 och december 2020.
I december 2020 var det över 50 procent av flickorna och pojkarna som hade väntat längre än 30 dagar och det var fler pojkar än
flickor som väntat. Det var 849 flickor (53 procent) och 1033 pojkar
(56 procent) som väntat mer än 30 dagar exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan.
I december 2019 var det 538 flickor (38 procent) och 827 pojkar
(44 procent) som väntat mer än 30 dagar till första besök, exklusive
patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan.
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Över hälften av de barn och unga som väntade på operation eller
annan åtgärd hade väntat mer än 90 dagar, december 2020
Utredningen har också undersökt väntan på operation eller annan
åtgärd i specialiserad vård, för barn och unga i åldern 0–19 år. Andelen flickor och pojkar som väntat längre än 90 dagar var högre i december 2020 jämfört med december 2019 och det var över 50 procent av dem som väntade på operation eller annan åtgärd som fått
vänta längre än 90 dagar på vård, inom de 16 regioner som ingår.
I december 2020 var det 1 374 flickor och 1 990 pojkar som väntat
längre än 90 dagar på operation eller annan åtgärd. Exklusive patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan var det 1 074 flickor respektive 1 602 pojkar som väntat längre än 90 dagar på operation eller
annan åtgärd, se tabell 4.2.
Tabell 4.2

Antal barn och unga i åldrarna 0–19 år som väntat på operation
eller annan åtgärd inom den specialiserade vården i december
2020 respektive 2019, i 16 av 21 regioner
Procent anges i parentes

Totalt antal
Varav flickor
Varav pojkar
väntande som väntat mer som väntat mer
än 90 dagar
än 90 dagar

Totalt antal
flickor och
pojkar som
väntat mer än
90 dagar

December 2020
totalt

6 261

1 374
(53)

1 990
(54)

3 364
(54)

December 2020
exklusive
patientvald väntan
och medicinskt
orsakad väntan

5 285

1 074
(49)

1 602
(52)

2 676
(51)

December 2019
totalt

6 000

December 2019
exklusive
patientvald väntan
och medicinskt
orsakad väntan

4 910

896
(37)
673
(33)

1 417
(40)
956
(33)

2 313
(39)
1 629
(33)

Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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4.1.4

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Många har väntat i flera år på första besök

När väntetider redovisas av SKR publikt på vantetider.se framgår hur
många som väntat över 90 dagar till första besök och operation eller
annan åtgärd i specialiserad vård. Hur länge dessa patienter väntat
framgår dock inte. Utredningen har tagit del av de data som finns i
SKR:s väntetidsdatabas för samtliga regioner år 2019 och 2020, här
kallade aggregerade data. Dessa data möjliggör uppföljning av intervall t.o.m. 365 dagar, därefter enbart väntande mer än 366 dagar.
16 regioner har dessutom en längre tid rapporterat in mer detaljerade
data, här kallade detaljerade data. Av dessa framgår det exakta antalet
dagar som varje patient väntat. De fem regioner som saknas i underlaget är: Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland.
Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 62 672
patienter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på
sitt första besök i specialiserad vård. 31 december 2020 var antalet
76 992. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.5 visar.
Figur 4.5

Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar för första
besök i den specialiserade vården, fördelat på olika tidsintervall,
december 2019 och 2020
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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Utredningen konstaterar att bland de som väntat mer än 180 dagar
31 december 2020 fanns det största antalet inom ögonsjukvård och
öron-näsa-halssjukvården. Bland regionerna fanns det största antalet
väntande i Västra Götalandsregionen, efterföljd av Region Skåne och
Region Norrbotten.
Tabell 4.3

Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
första besök i den specialiserade vården i december 2020
De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-hals
Allmän kirurgi
Kvinnosjukvård
Ortopedi
Övriga

Antal Andel av alla
som väntat
patienter
över
180 dagar,
procent
8 779
25
5 321
15
3 280
9
3 183
9
3 145
9
12 118
34

Region

Västra Götaland
Skåne
Norrbotten
Stockholm
Västernorrland
Övriga

Antal
patienter

8 266
4 537
3 540
3 074
2 126
14 283

Andel av alla
som väntat
över
180 dagar,
procent
23
13
10
9
6
40

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

En fullständig lista över antalet väntande, mer än 180 dagar respektive mer än 1 år, till första besök 31 december 2020, inom de verksamhetsområden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom
regionerna finns i bilaga 2.
Om man i stället redovisar verksamheter med högst andel av de
väntande som väntat mer än 180 dagar har allergisjukvården det
sämsta läget med 26 procent. Bland regionerna är det Norrbotten
där andelen är 32 procent, följd av Västernorrland, Värmland och
Gävleborg, se tabell 4.4.
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Tabell 4.4

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Andel patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader)
på första besök i den specialiserade vården december 2020
De fem vårdområden och regioner med störst andel patienter som
väntat över 180 dagar. Avser andel av alla patienter som väntade på
första besök inom vårdområdet respektive regionen.

Vårdområde

Antal
patienter

Allergisjukvård
Lungsjukvård
Spec. smärtmott.
Allmän internmedicin
Ögonsjukvård

838
933
422
1 125
8 779

Andel av
alla som
väntar
inom
vårdområdet,
procent
26
25
20
19
18

Region

Antal
patienter

Andel av
alla som
väntar
inom
regionen,
procent

3 540
2 126
1 827
1 960
751

32
22
21
21
19

Norrbotten
Västernorrland
Värmland
Gävleborg
Jämtland Härjedalen

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

I bilaga 2 redovisas också andelen väntande mer än 180 dagar respektive 1 år i december 2020.
Av det detaljerade underlaget framgår att 1 490 patienter (inklusive
patientvald och medicinskt orsakad väntan) hade väntat mer än 2 år
och 548 hade väntat mer än 3 år i december 2020. Det bör noteras att
underlaget endast är 16 regioner. Fördelning mellan kvinnor och män
och uppdelning i åldersintervall finns i bilaga 2.
4.1.5

Många väntar i flera år på operation/åtgärd

Av aggregerade data framgår att 31 december 2019 hade 40 198 patienter (inklusive patientvald väntan) väntat mer än 90 dagar på sin
operation eller åtgärd i specialiserad vård. 31 december 2020 var antalet 61 001. Allt fler patienter väntade allt längre vilket figur 4.6 visar.
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Figur 4.6

SOU 2021:59

Antal patienter som hade väntat mer än 90 dagar
på operation eller annan åtgärd, fördelat på olika tidsintervall,
december 2019 och 2020
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Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Drygt 25 procent av alla väntande på operation eller annan åtgärd har
väntat mer än 180 dagar. Av de som väntat mer än 180 dagar
31 december 2020 återfanns de flesta inom ortopedi. Den region som
redovisade flest antal väntande mer än 180 dagar var Västra Götalandsregionen. I bilaga 2 redovisas antal och andel för väntande mer
än 180 dagar uppdelat per region och även per verksamhetsområde.
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Tabell 4.5

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Antal patienter som hade väntat över 180 dagar (6 månader)
på operation eller annan åtgärd i december 2020
De fem vårdområden och regioner där flest patienter fanns

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näsa, hals
Ögon
Handkirurgi
Övriga

Antal
patienter

9 378
5 930
4 272
3 293
3 105
11 054

Andel av
alla som
väntat över
180 dagar,
procent
25
16
12
9
8
30

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Dalarna
Övriga

Antal
patienter

7 826
5 719
3 021
2 487
2 213
15 766

Andel av
alla som
väntat över
180 dagar,
procent
21
15
8
7
6
43

Not: I siffrorna ingår patienter som registrerats som patientvalt väntande. Medicinskt orsakat väntande
ingår inte.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).

Även för väntande mer än 1 år var antalet väntande högst för ortopedi och bland regionerna var det även här flest väntande i Västra
Götalandsregionen, efterföljt av Region Skåne och Region Stockholm. En fullständig lista över antalet väntande mer än 1 år till operation eller annan åtgärd 31 december 2020, inom de verksamhetsområden som då följdes upp i väntetidsdatabasen, samt inom regionerna
finns i bilaga 2.
Av detaljerade data från de 16 regioner som ingår framgår att antalet långväntare 2020 har försämrats påtagligt jämfört 2019.
I december 2020 hade 2 287 patienter väntat mer än 2 år på operation
eller annan åtgärd, varav 613 patienter hade väntat mer än 3 år. Fördelning mellan kvinnor och män och uppdelning i åldersintervall för
år 2020 finns i bilaga 2.
Av de som väntat allra längst utgörs cirka 20 procent av patientvalt väntande och 10 procent av medicinskt orsakad väntan men en
majoritet av patienterna har alltså inte själva valt eller har medicinsk
anledning att vänta på åtgärd.
Det bör noteras att underlaget för redovisningen inte innehåller
all vård utan ett urval. Utöver det som redovisas ovan finns det ytterligare patienter som väntar bland annat på utredningar, återbesök
och vissa behandlingar, sådant som antingen inte ingår i vårdgarantin
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eller behandlingar, operationer och åtgärder som inte finns med i
databasen. Till exempel registrerades före år 2021 inte besök och
åtgärder inom infektionssjukvård, geriatrik, habilitering och rehabilitering. Databasens innehåll har förändrats genom åren. En större
förändring har genomförts den 1 januari 2021 då automatiserad anmälan från regionerna ska ske för fler verksamhetsområdens besök
och åtgärder hos legitimerad personal.
4.1.6

Digitala besök i primärvården ökar kraftigt

Alla ska få kontakt med primärvården samma dag som de söker kontakt, enligt den nationella vårdgarantin (6 kap. 1 § HSF).
Mätning av telefontillgänglighet görs vår och höst. Hösten 2020
erhöll 87 procent kontakt med vårdcentralen samma dag enligt SKR:s
väntetidsdatabas. I mätningen deltog dock inte Region Stockholm,
inte heller Region Västerbotten. Genom åren 2012–2020 har tillgängligheten på de vårdcentraler som redovisat varit mellan 85 och 90 procent.
En del av den nationella vårdgaranti som infördes i författning
2010 (enligt förslag i prop. 2009/10:6) var att patient som sökte primärvården skulle erbjudas en läkartid inom 7 dagar, om vårdgivaren
hade bedömt att den enskilde behövde besöka läkare. Enligt SKR:s
databas erbjöds omkring 90 procent detta under åren 2012–2019.
Sedan 1 januari 2019 ska en person som kontaktar primärvården få
en medicinsk bedömning inom 3 dagar från det att den enskilde har
sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den
enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan
göras när den enskilde först söker kontakt (6 kap. 1 § HSF). Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom
primärvården. I december 2020 erhöll 83 procent bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom 3 dagar enligt SKR:s väntetidsdatabas. 82 procent erhöll läkarbesök inom 3 dagar av de som bedömts ha ett behov av läkare.
Av Socialstyrelsens analys avseende första och andra covid-19vågen framgår att besöken i primärvården, bland annat på vårdcentraler, återhämtade sig bättre än besöken i specialiserad vård efter
den kraftiga nedgången våren 2020. I januari 2021 gjordes 9 procent
färre besök jämfört med januari 2020, men då har inte digitala besök
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hos privata vårdgivare kunnat räknas in. De digitala besöken i regionernas primärvård gick totalt upp med 278 procent, eller nästan
85 600 besök, januari 2020–januari 2021. Nybesöken har påverkats
mer än återbesöken under perioden vilket skulle kunna bero på att
nybesök oftare kräver ett fysiskt möte.
4.1.7

Längre väntan på akutmottagning

Tillgänglighet när det gäller väntetider är mer än vårdgarantins tider.
Utredningen har fokus på vårdgarantin och väntetider men vill ändå
lyfta fram vikten av insatser inom andra områden som rör tillgänglighet. Väntetider på akutmottagningar ingår till exempel inte i vårdgarantin. Den tid en patient tillbringar på en akutmottagning är ett
exempel på tillgänglighet. Under åren 2016–2019 förlängdes vistelsetiden på akutmottagningarna. Kvinnor vistades längre tid än män
och de som var 80 år och äldre längre tid än 19–79-åringar. Var
tionde patient 80 år eller äldre vistades år 2019 mer än 8 timmar och
41 minuter på akutmottagningen enligt Socialstyrelsens rapport
Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2019.
Figur 4.7

Vistelsetid på akutmottagningar åren 2016–2019

Källa: Socialstyrelsen. 2019. Statistik om akutmottagningar, väntetider och besök.
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SOU 2021:59

Lång väntan på information om prostatacancerdiagnos

Utredningstid till diagnos ingår inte heller i vårdgarantin. För cancervårdens standardiserade vårdförlopp har däremot tid från välgrundad misstanke till start av första behandling fastslagits och mål
för andelen som genomgår förloppet fastställts i överenskommelse
mellan staten och SKR.
De nationella kvalitetsregistren definierar olika indikatorer som
är viktiga för patientens tillgänglighet. Ett exempel hämtas här från
Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Väntan på besked om
en cancerdiagnos är psykologiskt påfrestande och väntetiden mellan
provtagning och svar på provet är därför en viktig kvalitetsaspekt i
cancervården. Vid misstänkt prostatacancer tas ett vävnadsprov
(biopsi), som undersöks avseende tumörförändringar. Resultatet av
undersökningen erhålls genom ett PAD-svar (patologisk anatomisk
diagnos). Kvalitetsregistret följer upp andelen män som fått PADsvar med cancerdiagnos inom 11 dagar efter utförd prostatacancerbiopsi. Registret har satt gränsen 40 procent för god måluppfyllelse
och 80 procent för mycket hög måluppfyllelse. Under åren 2016–
2019 låg andelen män som fått information inom 11 dagar konstant
på cirka 10 procent 4. Uppdelat per region sågs stora skillnader, här
illustrerat från NPCR:s statistik för 2019.

4

Nationella prostatacancerregistret NPCR, statistik på incanet.se.
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Figur 4.8

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Andel män som fått PAD-svar om prostatacancerdiagnos inom
11 dagar efter utförd biopsi 2019
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Källa: Nationella prostatacancerregistret (NPCR), npcr.se. Data hämtat 2021-05-11.

4.1.9

Befolkningens syn på väntetider

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning
med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och
uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Under 2020 besvarades
undersökningen av drygt 50 000 invånare i samtliga regioner. Det
bör noteras att undersökningen gjordes hösten 2020 efter genomgången första covid-19-våg. 57 procent hade själva besökt vården
som patient under de sex månader som föregick undersökningen.
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56 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna till besök
och behandling på sjukhus är rimliga. År 2019 var motsvarande andel
48 procent. Störst andel positivt inställda invånare fanns i Region
Kalmar län med 74 procent, medan lägst andel fanns i Region Västernorrland med 47 procent. Äldre invånare ansåg i högre utsträckning
än yngre att väntetiderna för besök och behandling på sjukhus är
rimliga. Närmare tre av fyra invånare över 80 år var positivt inställda
i frågan, medan motsvarande andel bland de mellan 18–29 år var
47 procent. Skillnaden i uppfattning var mycket liten mellan olika
grupper sett till födelseland.
71 procent instämde helt eller delvis i att väntetiderna är rimliga till
hälso- och vårdcentraler. År 2019 var motsvarande andel 62 procent.
Region Kalmar län hade störst andel invånare som instämde, 86 procent. Lägst andel återfanns i Region Västernorrland där 63 procent
instämde helt eller delvis. Personer som upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt upplevde i lägre grad att väntetiderna till hälso- och vårdcentraler är rimliga. Skillnaden mellan
grupperna var stor, de som upplevde sitt hälsotillstånd som bra eller
mycket bra instämde till 73 procent medan de med dåligt eller mycket
dåligt hälsotillstånd instämde till 57 procent.

4.2

Omfattande nationella insatser

Långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse,
har sedan lång tid tillbaka varit ett problem i svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen rapporterade redan på 1960-talet om långa väntetider till vården. Under 1980-talet uppmärksammades väntetiderna till
vården i medierna efter att Socialstyrelsen år 1981 publicerat en rapport om att långa väntetider var den vanligaste orsaken till klagomål.
År 1987 avsattes första gången statliga medel till Socialstyrelsen med
målet att korta köer. Landstingen (nuvarande regionerna) kunde söka
medel för att korta köer till kranskärls-, höftleds- och gråstarroperationer. År 1990 gav staten fortsatta stimulansmedel via Dagmar 50 för
att förbättra tillgängligheten. Ett nationellt samordnat arbete mellan
landstingen startade och väntetider började mätas. Behovet av en
nationell väntelista lyftes men landstingen ville först pröva ett ökat

96

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

samarbete mellan specialiteterna över landstingsgränserna. Det fanns
betydande skillnader i väntetid emellan landstingen 5.
4.2.1

Vårdgarantins start och utveckling

År 1992 infördes den första vårdgarantin i Sverige. Staten och dåvarande Landstingsförbundet kom överens om gränser för väntetid till
besök och behandling inom delar av hälso- och sjukvården. Garantin
satte ett tak på väntetiderna till behandling för tolv diagnoser varav
tio gällde operationer inom planerad specialiserad vård. Garantin
innebar att patienter som omfattades skulle erbjudas behandlingen
inom tre månader eller vård hos en annan vårdgivare. Garantin
understöddes av en särskild satsning på 500 miljoner kronor första
året men följdes av återkommande årliga satsningar. Efter initiala
framgångar återgick dock väntetiderna snart till nivåerna före reformen och vårdgarantins urval av de tolv behandlingarna fick kritik
för att vara oetisk.
Den avtalsbaserade garantin ändrades och utvidgades i flera omgångar. Bland annat utvidgades garantin till att omfatta första
bedömning i primärvården och i den specialiserade vården 1996. År
1997 togs den ursprungliga vårdgarantin från 1992 bort men den nyligen införda besöksgarantin behölls. I en överenskommelse mellan
staten och dåvarande Landstingsförbundet beslutades 2005 om tidsgränserna 0-7-90-90.
Ett nationellt samordningsprojekt Vårdgaranti 05 startades med
syftet att ge stöd till landstingens (nuvarande regionernas) arbete.
Landstingen tillfördes ett årligt resurstillskott om 500–750 miljoner
kronor per år under åren 2005–2007 för införandet av vårdgarantin
(proposition 2004/05:1). Initialt förbättrades väntetiderna men det
var stora variationer mellan landstingen och olika specialiteter. År
2008 fattades beslut om en särskild satsning kallad Kömiljarden med
en prestationsbaserad miljard per år att fördela till landstingen 6.
Mot bakgrund av att väntetiderna inte hade förbättrats i önskad
omfattning lagstiftades vårdgarantin den 1 juli 2010 (enligt förslag i
prop. 2009/10:67) i den dåvarande hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763). Det infördes en bestämmelse som innebär att det ska
5

Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Väntetider och vårdgarantier – vad är det som är så
svårt?
SKR. 2016.Väntetider och vårdgarantier-vad är det som är så svårt?

6
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finnas en vårdgaranti och att den ska gälla för första kontakt med
primärvården (tillgänglighetsgarantin), första besök hos läkare i primärvården (besöksgaranti inom primärvården), besök i den specialiserade vården (besöksgaranti inom den specialiserade vården) samt
för planerad vård (behandlingsgarantin). Tidsgränserna för vårdgarantin angavs i den då gällande förordningen (2010:349) om vårdgaranti.
I propositionen om lagstadgad vårdgaranti uttrycktes förhoppningen att vårdgarantireformen skulle:
– stärka patientens ställning,
– öka tillgängligheten till hälso-och sjukvården, och
– korta väntetiderna till besök och behandling.
En lagstadgad vårdgaranti förväntades även tydliggöra landstingens
skyldighet, förenkla utkrävande av politiskt ansvar samt förtydliga
vårdgarantins ställning i förhållande till övrig lagstiftning.
De första åren efter vårdgarantin och kömiljardens införande
kortades väntetiderna i den specialiserade vården. Det fanns dock
tecken på undanträngningseffekter och diskussioner fördes om att
tider till undersökningar och utredningar saknades liksom uppföljning av återbesök. Det var också svårt att särskilja effekten av lagstadgandet av vårdgarantin från kömiljarden. Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys konstaterade att kömiljardens fokus på delar i
vårdkedjan inte främjade helhetslösningar för ökad tillgänglighet 7.
Det bedömdes också finnas en risk att externa incitament som
ersättningssystem skulle kunna konkurrera ut interna incitament
som yrkesstolthet.
Vårdgarantin i primärvården förstärktes den 1 januari 2019(enligt
förslag i prop. 2017/18:83) så att en patient numer ska få
• komma i kontakt med regionens primärvård samma dag som
patienten söker kontakt (benämnd tillgänglighetsgaranti),
• en medicinsk bedömning inom tre dagar från det att den enskilde
har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt
att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan
inte kan göras när den enskilde först söker kontakt, av legitime-

7

Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in s. 18.
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rad hälso- och sjukvårdspersonal (benämnd bedömningsgaranti
inom primärvården).
Den nationella och lagstadgade vårdgarantin har därmed vidgats till
0-3-90-90 dagar. Men väntetiderna är alltjämt långa.

4.3

Nationell väntetidsuppföljning

Genom Dagmaröverenskommelsen 1998 fick Landstingsförbundet
ansvar för arbetet med att utveckla en nationell väntetidsuppföljning
och databas. Projektet Väntetider i vården genomfördes under åren
1998–2004. Det byggdes upp runt ett nätverk från landstingen med
ett centralt samordnande sekretariat för databasen och en tillhörande webbplats – www.vantetider.se Under år 2000 genomfördes
den första nationella mätningen inom specialiserad vård och år 2002
gjordes första uppföljningen i primärvården. Databasen och redovisningarna från den har sedan starten utgått från väntetidsgarantin.
Under åren 2009–2014 låg redovisningarna via databasen till grund
för utbetalning av medel till följd av överenskommelserna om kömiljard.
Sedan år 2012 har SKR arbetat med att redovisa allt fler ledtider i
vården bland annat inom diagnostik som bild- och funktionsmedicin
och patologi. År 2015 tillkom ansvaret för att mäta cancervårdens
standardiserade vårdförlopp (SVF).
Under år 2019 tillkom till följd av den förstärkta vårdgarantin,
uppföljning av alla typer av besök till samtliga personalkategorier
inom primärvården. Diagnos och åtgärdskoder infördes.
Genom överenskommelse mellan staten och SKR år 2019 fick
också SKR uppdraget att utveckla uppföljningen i specialiserad vård
så att alla kontakter inklusive utredningar och återbesök redovisas.
Under pandemin 2020 har digitala besök blivit vardag och följs nu
upp via väntetidsdatabasen. Under år 2021 ska alla besök och väntande inom såväl primärvård som specialiserad vård rapporteras enligt
den utvecklade modellen för uppföljning. Databasen är i dag den
främsta källan till information om väntetider i vården.
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4.3.1

SOU 2021:59

Regionernas förbättringsarbete

Landstingen (nuvarande regionerna) har genom åren genomfört
omfattande lokala och regionala projekt för att komma tillrätta med
tillgängligheten. SKR pekar framförallt på vårdgarantireformen 2005
som en nationell kraftsamling som skapade förändringstryck. Rensa
och uppdatera väntelistor och planeringslistor, utveckla produktions- och kapacitetsplanering, samordna schemaläggning och göra
den mer långsiktig är exempel på återkommande arbete genom åren.
I Väntetider och vårdgarantier – Vad är det som är så svårt? Sammanfattade SKR 2016 erfarenheterna av tillgänglighetsarbetet. I rapporten konstateras att det inte finns några enkla genvägar utan det
handlar om ett uthålligt uppföljnings- och förbättringsarbete med
ett engagerat och uthålligt ledarskap. SKR föreslog följande för det
fortsatt arbetet:
1. Fokus på patienten
– Utveckla samordnad schemaläggning för samtliga medarbetare.
– Inför direktbokning och utveckla digital kommunikation och
konsultation för patienterna.
– Ompröva rutiner för besök, uppföljning och fördelning av
arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier.
2. Tillgänglig trygghet
– Sträva efter kontinuitet och medarbetare som är tillgängliga och
tar ett helhetsansvar för patienten, ger snabba besked och skapar
delaktighet inför beslut och behandling.
3. Lärande ledning och kunskapsbaserade stödsystem
– Sätt måldatum baserade på vårdprogram tillsammans med patienterna.
– Fråga efter resultat och kommunicera resultaten.
En vägledning med tips och råd för förbättringsarbete för ökad tillgänglighet Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för
hållbar utveckling, gavs ut av SKR 2017. I inledningen konstateras att
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Tillgänglighet är en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna för hälso- och
sjukvård. Det handlar om möjligheter att nå hälso- och sjukvården oavsett ålder, sjukdom eller personliga förutsättningar. Tillgänglighet
handlar också om att vården ges i rimlig tid men även utifrån fysiska
förutsättningar, miljö. Tillgänglighet handlar även om tillgång till information och en plan för fortsatt vård. Det finns i dag en bred erfarenhet
kring strategier och koncept som fungerar väl för att skapa en långsiktigt god tillgänglighet.

Den bild som SKR ger stärks också av både Socialstyrelsens och
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapportering på området.
SKR sammanfattade strategier och koncept i figur 4.9.
I skriften skrivs följande:
En strategisk plan bör utgå från en analys av nuläget och dess konsekvenser och innehålla tydliga steg som visar vägen framåt. En nulägesanalys gör det enklare att identifiera verksamheter som behöver delta
för att lösa problemet och initiera strategiska förbättringsarbeten på ledningsnivå. Utifrån nuläget bör planen också beskriva ambitionsnivån
med tydligt definierade mål och fastställda viktiga indikatorer som kommer att följas, inklusive uppföljningskriterier för eventuella process- eller
delmål. Strukturerna för avstämning och analys kan sedan bidra till ett
kontinuerligt lärande från det pågående arbetet.

I enlighet med ovanstående tog regeringen och regionerna beslut om
ett strategiskt arbete för att öka tillgängligheten i överenskommelsen om en ny kömiljard 2019.
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Figur 4.9

SOU 2021:59

Strategier och koncept för förbättrad tillgänglighet enligt SKR

Källa: SKR.2017. Tillgänglig vård – Vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling.
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Överenskommelser mellan staten och SKR

För att stimulera landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården understöddes vårdgarantin under
åren 2009–2014 av en särskild satsning i form av årliga överenskommelser mellan staten och SKR som kom att kallas kömiljarden.
Kömiljarden infördes således redan innan vårdgarantin lagstadgades.
Kömiljarden innebar initialt att en miljard kronor fördelades årligen
mellan landstingen på prestationsbasis utifrån hur landstingen mötte
tidsgränserna för vårdgarantin inom den specialiserade vården.
I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1) anges att den dåvarande modellen för tillgänglighetssatsningar inte gett avsedd effekt.
Trots betydande satsningar från regeringen och landstingen i många
år fanns fortfarande stora brister i tillgängligheten till hälso- och
sjukvården och väntetiderna varierade kraftigt mellan olika landsting.
Införandet av kömiljarden syftade till att förbättra tillgängligheten till vården genom att ytterligare stärka landstingens incitament att erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser (prop.
2008/09:1). Regeringens ambition var att genom kömiljarden stimulera ett långsiktigt hållbart effektiviserings- och kvalitetsarbete för
att skapa bestående förbättringar av tillgängligheten. Det var också
ett led i regeringens pågående arbete för att stärka patientens
ställning, skapa ökad valfrihet samt att förbättra möjligheterna till
att mäta och öppet jämföra vårdens resultat, mer om kömiljarden
finns i kapitel 9.
Från och med år 2015 slöts överenskommelser som inte var prestationsbaserade. 2015 års överenskommelse hade ett bredare fokus
på tillgänglighet i allmänhet snarare än på väntetider specifikt och
inkluderade även samordning och patientcentrering. Totalt nästan
en miljard kronor skulle fördelas utifrån befolkningsstorlek till åtgärder baserade på aktuella utvecklingsbehov i de enskilda landstingen. För att ta del av medlen måste landstingen presentera handlingsplaner där det bland annat angavs vilka åtgärder som planerades
genomföras. Dessutom måste landstingen fortsätta att rapportera
till den nationella väntetidsdatabasen för att ta del av medel.
Efter valet år 2018 ingick regeringen med Socialdemokraterna
och Miljöpartiet en överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet, det så kallade Januariavtalet, som bland annat specificerade
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att en ny uppdaterad kömiljard skulle införas omfattande hela vårdkedjan och med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.
År 2019 slöt regeringen och SKR den första överenskommelsen
om en ny kömiljard, mer om den nya uppdaterade kömiljarden finns
i kapitel 9.
Genom åren har staten också satsat medel för tillgänglighet
genom andra överenskommelser. Till exempel har regeringen och
SKL sedan år 2007 även ingått överenskommelser om särskilda årliga
tillgänglighetssatsningar för barn och unga med psykisk ohälsa.
Sedan år 2015 har regeringen och SKR ingått överenskommelser om
cancervård för att införa standardiserade vårdförlopp med målet att
förkorta tiden från misstanke på cancer till start av behandling. Inom
överenskommelser gällande God och nära vård, under åren 2019–
2021, är en grundläggande del tillgänglighet i primärvården.

4.4

Myndigheterna om väntetider och vårdgaranti

4.4.1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnade år 2015 rapporten Varierande väntan på vård, 2015:5. Uppdraget hade varit att
– följa upp i vilken utsträckning som tidsgränserna i den nationella
vårdgarantin följs,
– analysera varför långa väntetider uppstår och vilka centrala
utmaningar och hinder det finns för att uppnå rimliga väntetider
för patienter i hela landet,
– belysa eventuella undanträngningseffekter i den specialiserade
vården till följd av vårdgarantin,
– beskriva vårdgivarnas och vårdpersonalens information till patienter om vårdgarantin, och
– analysera om informationen skapar förutsättningar för en jämlik
och jämställd vård.
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Rapporten visade att:
• Vårdgarantin följdes 2014 för omkring 90 procent av patienterna,
men det fanns betydande skillnader mellan och inom landsting
samt vårdområden. Dessutom berodde hur snabbt man fick vård
på när på året man behövde den.
• Vårdgarantin är möjlig att förena med medicinska prioriteringar
och behöver inte leda till undanträngning. Myndighetens bedömning var att professionerna i stor utsträckning förmådde att
balansera vårdgarantin och medicinska prioriteringar.
• Landstingen (nuvarande regionerna) gav i många fall otillräcklig
information och bristande stöd till patienter som inte fick vård
inom vårdgarantins gränser. Vård- och omsorgsanalys rekommenderade regeringen att i samverkan med landstingen utveckla
en nationell standard för information kring vårdgarantin.
Myndigheten konstaterade också att till följd av sin breda ansats riktar
sig vårdgarantin i första hand till patienter med relativt sett mindre
medicinska behov och den utgör en viktig grund för den offentligt
finansierade vårdens legitimitet. Vårdgarantin har dessutom fyllt ett
viktigt syfte genom att verka som ett förändringstryck på sjukvården.
Vårdgarantin är dock i sin nuvarande form inte en heltäckande
tillgänglighetsreform. Tillgänglighetsarbetet behöver inkludera ytterligare aspekter i tillägg till vad som i dag ingår i vårdgarantin. Därtill
behövs andra reformer för att förbättra tillgängligheten, särskilt vad
gäller mål om förbättrad samordning, kontinuitet och kortare väntetider för patienter med svårare eller flera och komplexa sjukdomar.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade
landstingen att fortsätta och påskynda arbetet med att hitta nya och
effektivare arbetssätt, särskilt vad gäller läkarnas tidsanvändning.
År 2017 redovisade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i
rapporten Löftesfri garanti? 2017:6, att tillgängligheten mätt i vårdgarantins fyra delar fortsatt att försämras. Det var dessutom fortsatt
stora skillnader mellan regionerna.
• Allt fler patienter stod på väntelistorna till specialistvård allt
längre tid år 2016 jämfört med tidigare år. Mellan åren 2012 och
2016 ökade antalet patienter som hade väntat mer än 90 dagar på
nybesök inom den specialiserade vården från drygt 27 000 till
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nära 68 000. Antalet som hade väntat mer än 90 dagar på operation eller annan behandling ökade från knappt 17 000 till nära
35 000.
• Antalet som väntat väsentligt längre än vårdgarantins gränser, sex
månader eller mer, ökade också, från 7 000 till nära 24 000 för
nybesök och från 5 000 till drygt 14 000 för operation eller andra
behandlingar.
• Myndigheten konstaterade också att väntetidsdatabasens uppföljning sannolikt underskattade problemen med uppfyllande av
vårdgarantin.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rekommenderade regionerna att tydligt prioritera ett långsiktigt, systematiskt och kontinuerligt tillgänglighetsarbete, oberoende av statliga satsningar och
stimulansmedel. Så här skrev myndigheten:
För att uppnå balans mellan antalet patienter och antal genomförda
vårdinsatser bör landstingen utveckla sin produktions- och kapacitetsplanering och utveckla metoder för att på förhand kunna bedöma
förändringar i antalet patienter som är i behov av vård. Förbättrade
arbetssätt, bland annat en mer långsiktig och kontinuerlig schemaläggning av läkare samt en mer välfungerande planering av verksamheten,
kan också göra stor skillnad. Det finns inte någon enskild nationell
lösning på problemen med långa väntetider, utan landstingen behöver
anpassa sina åtgärder efter lokala förutsättningar, utmaningar och
brister. Viktiga insatser kan göras inom ramarna för befintliga resurser
både vad gäller bemanning och ekonomi.

Myndigheten rådde också regionerna att analysera förutsättningarna
för tillgänglighet gemensamt och föra dialog med staten om strategiska åtgärder samt samarbeta kring medicinska revisioner utförda
av professionerna.
Rekommendationer till regeringen gällde att ge förutsättningar
för regionernas långsiktiga arbete, bättre uppföljning ur patientperspektiv, utveckla patientregistret, utökad tillsyn av tillgänglighetsarbetet och se över vårdgarantins innehåll.
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4.4.2

Väntetiderna i hälso- och sjukvården – en svår utmaning

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har haft flera regeringsuppdrag inom området tillgänglighet sedan år 2009. Uppdragen har haft olika fokus, såsom att
utvärdera vårdgaranti och kömiljard, följa upp väntetider i hälso- och
sjukvården och att utveckla uppföljningen av tillgängligheten.
I samband med genomförandet av den nationella cancerstrategin
år 2010, utvecklade Socialstyrelsen en modell för att följa väntetider
från remiss till behandling.
Det långsiktiga målet är att denna modell ska vara generisk, det
vill säga kunna tillämpas för all vård. För att modellen ska kunna
implementeras krävs en utveckling av regionernas vårdinformationssystem som gör det möjligt att koppla samman faktiska vårdhändelser i ett vårdförlopp i syfte att kunna följas upp och analyseras.
Därför har det sedan år 2015 pågått ett arbete vid myndigheten för
att utreda och utveckla förutsättningarna för att följa patientens väg
genom vården. Arbetet pågår fortfarande och är kompletterat med
ett arbete kring nationellt kodverk för kontaktorsak som påbörjats
under år 2018.
År 2019 lämnade Socialstyrelsen rapporten Uppföljning av hälsooch sjukvårdens tillgänglighet – Väntetider i akutsjukvården och fyra
tematiska analyser. En studie av fyra regioner som gjorts inom ramen
för uppdraget pekade på betydelsen av att ledningen förmår skapa
ett gemensamt förhållningssätt till väntetider i hela organisationen.
Studien visade också att tydliga regelverk och stödfunktioner är
viktiga för att omsätta mål och visioner till handling. En sådan stödfunktion är de nationella väntetidsmätningarna, som uppfattades av
regionerna som tillräckliga och tillförlitliga underlag för att följa
utvecklingen. För att kunna få ett bättre grepp om sambanden mellan väntetider, resurser och produktion efterfrågade regionerna mer
stöd för analyser av de data som samlas in.
Socialstyrelsen pekade också på att det är av vikt att uppföljning
av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet breddas till att inkludera fler
aspekter än väntetider. Området bör i framtiden omfatta så väl
patient- som systemperspektiv.
Socialstyrelsen utger årligen statistik avseende väntetider från
landets akutmottagningar, se tidigare exempel i detta kapitel.
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Socialstyrelsen har i maj 2021 publicerat rapporten Analys av
första och andra covid-19-vågen – produktion, köer och väntetider i
vården, se tidigare avsnitt i detta kapitel.
4.4.3

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Rapporten I väntan på vårdplats – Om patientsäkerhet på akutmottagningar – Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård publicerades av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) år 2018. Rapporten byggde på en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar under år
2017. Huvudsyftet med tillsynen var att ge en nationell bild av hur
patientsäkerheten såg ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning. Bland de
områden som ingick i granskningen fanns uppskattade väntetider
samt orsaker till att väntetid uppstod.
IVO bedömde att patientsäkerheten såg förhållandevis god ut i
landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan
på en vårdplats. Drygt hälften av akutmottagningarna hade sällan
problem med långa väntetider. Merparten av de akutmottagningar
där det i större utsträckning förekom att patienter vårdades kvar en
längre tid i väntan på vårdplats, hade vidtagit åtgärder för att minska
risken för vårdskador. Vid 51 av de 64 tillsynade verksamheterna bedömde IVO att vården, när det gällde de områden som granskningen
avsåg, uppfyllde de krav på god vård som lagen ställer.
IVO:s tillsyn har genom åren avsett patientsäkerhet. Regeringen
har i oktober 2020 gett IVO i Uppdrag att beskriva risker med bristande
tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn (S2020/07838). IVO ska enligt uppdraget lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin
tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur
ett patientperspektiv. Vidare ska IVO beskriva de rättsliga förutsättningarna som myndigheten har att bedriva tillsyn utifrån olika aspekter
av tillgänglighet, som kötider och den nationella vårdgarantin.
IVO ska också analysera om myndigheten har tillräckliga rättsliga
möjligheter för att agera, till exempel i form av vite eller sanktioner,
när det gäller sin tillsyn inom tillgänglighetsområdet. Av IVO:s analys ska det framgå i vilka situationer myndigheten i så fall skulle
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kunna ålägga huvudmän vite eller sanktioner i de fall då vårdgarantin
inte uppfylls. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.
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5

Regionala handlingsplaner
för ökad tillgänglighet

Kapitlet inleds med utredningens uppdrag, sedan beskrivs strategiskt utvecklingsarbete enligt överenskommelser mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) varefter följer en beskrivning av utredningens arbete med att stödja regionernas framtagande
av regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Därefter följer
utredningens analys av handlingsplanerna, återkoppling till regionerna och slutligen utredningens bedömningar och förslag.

5.1

Utredningens uppdrag

Regeringen påtalar i direktivet till utredningen att ytterst är det
regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten
och för att patienter får vård i rimlig tid. En förutsättning för att
regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna
och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom regioner,
tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra berörda
aktörer, såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat.
Vidare att regionerna måste fortsätta ta ansvar för och prioritera
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Utmaningarna är än större på grund av utbrottet av covid-19, som påverkar
planerad vård som skjutits på framtiden samt skapat nya behov.
I direktivet uppges att regeringen kan stödja regionerna genom
att skapa goda förutsättning för deras tillgänglighetsarbete. Det kan
bland annat innebära att man från nationellt håll bistår regionerna
genom att stödja samarbeten och samordna dialoger. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så sätt spridas
mellan regionerna. Samtidigt är det angeläget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. Det
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inkluderar arbetet inom ramen för överenskommelser mellan staten
och SKR.
I direktivet anger regeringen att det inte finns en enskild nationell
lösning på problemen utan åtgärder behöver anpassas efter lokala
förutsättningar, behov och utmaningar.
Enligt statens och SKR:s överenskommelse om en ny uppdaterad
kömiljard år 2019 och fortsatta överenskommelser åren 2020–2021
ska regionerna ta fram regional nulägesrapport och regional handlingsplan för tillgängligheten i den egna regionen. I handlingsplanen
ska regionen bland annat redogöra för regionens målsättningar när
det gäller väntetider till hälso- och sjukvården.
Utredningens uppgift är att:
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för
barn och unga med psykisk ohälsa,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten
såväl under som efter utbrottet av covid-19,
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information
till regeringen,
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med
fokus på kortare väntetider.

5.2

Strategiskt utvecklingsarbete

De överenskommelser som slutits mellan regeringen och SKR under
åren 2019–2021 gällande kömiljard bygger bland annat på ett
strategiskt utvecklingsarbete. I detta kapitel redogörs för utvecklingsarbetet som har sin tyngdpunkt i framtagandet av regionala
handlingsplaner.
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Överenskommelsen 2019

I juni 2019 ingick regeringen och SKR en överenskommelse om en
ny uppdaterad kömiljard. I överenskommelsen beskrivs att arbetet
inom överenskommelser ska bli mer strategiskt och långsiktigt och
bygga på en samsyn kring utmaningarna hälso- och sjukvården står
inför. Arbetet bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov,
förutsättningar och utmaningar. Ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet behöver tas. Överenskommelsen om en ny uppdaterad kömiljard syftade till att ge ny förnyad kraft i tillgänglighetsarbetet. En
del av överenskommelsen var att regionerna skulle lämna in en
nulägesrapport hösten 2019 som skulle ligga till grund för en regional handlingsplan år 2020.
5.2.2

Överenskommelser 2020

I överenskommelsen för år 2020 skrivs förutom ovanstående att
uppföljningen i högre grad ska fokusera på resultat och måluppfyllelse, mindre på process.
En del i överenskommelsen är ett strategiskt utvecklingsarbete
inom tillgänglighetsområdet. Samtliga regioner ska ta fram en
regional handlingsplan med regionala målsättningar för väntetider
och vårdköer. Handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av hur
regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att förbättra
tillgängligheten. Det ska framgå vilka egna insatser och åtgärder som
regionen anser krävs för att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet, med kortare väntetider och minskade vårdköer. Detta gäller
både direkta åtgärder och indirekta förändringar med hjälp av till
exempel digitala verktyg och förändrade arbetssätt. I handlingsplanen ska insatser kopplade till barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) belysas särskilt.
Handlingsplanen ska även omfatta en aktuell nulägesanalys kring
de förutsättningar, insatser, behov och utmaningar som präglar den
egna regionen när det gäller tillgänglighet till vård.
Regionen ska i handlingsplanen särskilt redogöra för:
– hur 2020 års stimulansmedel används för att minska väntetiderna
inom barn- och ungdomspsykiatrin,
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– hur regionen arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig
tid,
– hur regionen utbyter erfarenheter och drar lärdom av andra regioners tillgänglighetsarbete,
– hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den nationella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer och
regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av återbesök, och
– hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens väntelistor
enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov.
Den regionala handlingsplanen skulle vara inlämnad den 30 september 2020. I början av året 2020 drabbades dock Sverige av det
coronavirus som efterhand ledde till en pandemi. Regeringen och
SKR slöt då en tilläggsöverenskommelse som bland annat innebar
att redovisningsdatum för regionala handlingsplaner senarelades till
den 31 mars 2021. Därmed infördes att handlingsplanen även skulle
redogöra för:
– hur tilldelade medel inom överenskommelsen har eller kommer
att användas av regionen för att öka tillgängligheten inom hälsooch sjukvården, och
– hur situationen med covid-19 har påverkat regionens tillgänglighetsarbete och vilka tillgänglighetsutmaningar det medför framöver, samt hur regionen kommer att arbeta med att säkerställa
tillgängligheten framöver.
5.2.3

Överenskommelse 2021

Överenskommelsen år 2021 präglas av covid-19-pandemin. Det
framgår att regionerna ska, utöver det som beskrivits i tidigare överenskommelser, redogöra för regionens insatser för att hantera uppdämda vårdbehov som uppstått som en konsekvens av utbrottet av
covid-19. Regionen ska beskriva hur de uppdämda vårdbehoven
påverkar de totala väntetiderna i regionen och hur man utifrån detta
säkerställer omhändertagande i rimlig tid även för de som har väntat
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längre än 90 dagar till besök och operation eller annan åtgärd inom
den specialiserade vården.
För att stödja regionerna i framtagandet och genomförandet av
handlingsplanerna ska utredningen föra en dialog med regionerna.
För att följa upp regionernas arbete med de insatser och åtgärder
som regionerna redogör för i handlingsplanen ska regionerna inkomma med en nulägesrapport senast den 15 oktober 2021.

5.3

Utredningens stöd till regionernas framtagande

5.3.1

Begreppet att stödja

Begreppet stödja för en statlig utredning har ingen tydlig definition.
I direktivet står att stödja kan bland annat innebära att man bistår
regionerna genom att stödja samarbeten och samordna dialoger.
Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan på så
sätt spridas mellan regionerna. Det är angeläget att insatser från
nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna.
Delegationens råd
Vid den rådgivande delegationens möte i november 2020 diskuterades frågan om vilket stöd regionerna kan ges. I diskussionen framfördes att utredningen kan:
– följa regionernas arbete genom att ställa frågor som manar till
eftertanke – hur ser regionens mål ut? Vad vill regionen uppnå på
kort respektive lång sikt? Finns koppling till de aktiviteter som
föreslås? Vad är kortsiktiga och vad är långsiktiga insatser? Finns
det logik i arbetet?
– bidra med ensade data så att alla har samma bild av tillgänglighetsläget,
– föra dialog med regionerna om vilket stöd staten kan bidra med,
och
– jämföra och återkoppla efter att ha tagit del av flera handlingsplaner.
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Synpunkter från regionernas tjänstemannaledningar
Frågan om vilket stöd regionerna önskar för sitt arbete med regionala handlingsplaner diskuterades vid möte med regionernas tjänstemannaledningar den 29 respektive 30 oktober 2020. Vid regiondirektörernas möte framfördes att utredningen borde ha kontakt
med varje region för fortsatt diskussion. Hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk avvisade frågan om stöd och ansåg att staten inte
bör stödja arbetet med regionala handlingsplaner genom en statlig
utredning. Statens uppgifter är enligt sammanfattning vid mötet
”lagstiftning, nationell statistik och nationell nomenklatur”. Under
mötet framkom tveksamheter kring värdet av regionala handlingsplaner och risk för att handlingsplanen blir ”ett administrativt överbygge utan värde” påtalades. Några framförde att regionerna behöver stöd att hantera digitala regelverk generellt men framförallt
gällande digifysisk vård.
5.3.2

Underlag inför dialog och analys

Utredningen sökte tidigt samverkan med SKR för att gemensamt ta
fram en mall för den regionala handlingsplanen. SKR valde dock att
tillsammans med endast regionerna ta fram mallen för regionernas
handlingsplaner. Utredningen bedömde då att i begreppet stödja
ligger att göra känt vad utredningen avser att följa upp i analysen av
de färdiga regionala handlingsplanerna. Utredningen tog därför fram
ett underlag innehållande de frågor som enligt överenskommelserna
ska besvaras i den regionala handlingsplanen men även frågor kring
hur planen tagits fram och ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet. Underlaget finns i bilaga 4.
5.3.3

Kontaktpersoner i varje region

För att föra dialog med regionerna har utredningen erhållit en kontaktperson i varje region. Det är regionen själv som utsett kontaktpersonen, oftast genom hälso- och sjukvårdsdirektören. Kontaktpersonerna har olika bakgrund men samtliga har uppdrag avseende
framtagande av den regionala handlingsplanen. En del är tillgänglighetssamordnare, en del är vårdlotsar eller liknande och deltar i SKR:s
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nätverk av olika slag. En del har bakgrund inom verksamhetsutveckling medan andra är kopplade till regionens ekonomistyrning som
exempelvis controller.
5.3.4

Dialog kring nulägesrapport

Utredningen har under perioden januari–februari 2021 fört en inledande dialog med samtliga kontaktpersoner. Flera regioner har
deltagit med en grupp medarbetare med utgångspunkt från arbetet
med tillgänglighet där ibland hälso- och sjukvårdsdirektören deltagit, ibland övergripande linjechefer eller ansvariga för olika delar
av tillgängligheten, tex omställningen till nära vård eller cancerarbetets standardiserade vårdförlopp.
Dialogen vid detta inledande möte utgick från den nulägesrapport
som regionen lämnade hösten 2019 och diskussionen handlade om
utvecklingen efter hösten 2019. Många regioner hade påbörjat
arbetet som skulle resultera i regional handlingsplan men avbrutit
arbetet när covid-19-pandemin slog till. De ansvariga för nulägesrapport och handlingsplan hade i många fall fått nya arbetsuppgifter
gällande covid-19-arbetet och det framkom tydligt att arbetet med
handlingsplan på flera ställen återupptogs vid årsskiftet.
Diskussionen vid mötet handlade också om uppläggning av
handlingsplanearbetet. Inför mötet fick samtliga kontaktpersoner ta
del av underlaget för utredningens kommande analys. Kontaktpersonerna fick även ett underlag bestående av regionens läge, i förhållande till vårdgarantins tidsgränser, jämfört med övriga regioner
inom aktuell samverkansregion. Därtill lämnade utredningen ett utdrag ur det nationella kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register
(SPOR) som visade antalet sena avbokningar till operation på såväl
region- som sjukhusnivå. Avsikten med det senare underlaget var att
möjligen identifiera ett förbättringsområde inför arbete med de
uppdämda vårdbehoven till följd av covid-19-pandemin. År 2019
gjordes över 21 000 sena ombokningar eller strykningar i hela landet,
det vill säga operationen av- eller ombokades klockan 17 dagen före
operationen eller senare.
Alla gavs möjlighet att komma med synpunkter till utredningen
avseende statens arbete med tillgänglighet.
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Sammanfattningsvis utvecklades diskussionen efterhand som allt
fler möten ordnades; från att initialt handla om nulägesrapporten till
att i de sista dialogerna vara betydligt bredare och mer omfattande
med fler personer närvarande.
5.3.5

Spridning av goda exempel

Under utredningens första månader identifierades flera goda exempel på väl utfört tillgänglighetsarbete. Utredningen anordnade därför ett digitalt seminarium med tre goda exempel i mars 2021.
1. Digital specialistkonsult mellan Borgholms vårdcentral och
ortopedkliniken i Oskarshamn i Region Kalmar län. 1 Patienter
med ortopediska oklara åkommor där ortopedisk rådgivning
behövs, träffar direkt digitalt en ortoped tillsammans med sin
primärvårdsläkare. Införandet minskar kraftigt antalet remisser
till ortopeden samtidigt som patienten i de flesta fall får omedelbar handläggning med utredning eller behandling utan väntetid
(15–20 procent får remiss för fortsatt handläggning på ortopedkliniken). Samtidigt som primärvårdsläkaren också fortbildas
minskar administrationen av remisser vid den ortopediska kliniken. Arbetssättet beskrivs mer i kapitel 7.
2. Kortare väntan för barn och unga i behov av BUP i Region
Dalarna. 2 I november 2019 var siffrorna för vård vid BUP sämst i
landet. En behovsplan togs fram och ett rapportverktyg utvecklades. Veckovis uppföljning infördes. Under år 2020 arbetade
verksamheten koncentrerat med produktionsplanering och uppföljning. Vid slutet av året 2020 var köerna halverade och 94 procent fick sitt första besök inom 30 dagar.
3. Regional operationsplanering i spåren av covid-19-pandemin
i Region Östergötland 3. En ny regional operationsplaneringsgrupp inrättades under pandemin med målet att nyttja samtliga
operationsavdelningar optimalt. Arbetet har lett till samverkan
mellan sjukhusen och över specialitetsgränser. Resurserna har

1
2
3

Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral, Region Kalmar län.
Åsa Linnea Sköld, Produktionsansvarig, Region Dalarna.
Jessica Frisk, Vårddirektör, Region Östergötland.
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nyttjats bättre och horisontella medicinska prioriteringar har
utvecklats.
I maj 2021 anordnades seminarium nummer två. Vid detta seminarium presenterades ytterligare tre exempel:
1. Med produktionsplanering, tät uppföljning och samverkan så
tog vi oss an motsvarande en årsproduktion av cellprovskallelser
under pandemihösten 2020 – sex månader senare var vi i balans!
Region Sörmland 4 Efter första pandemivågen och med en ryggsäck av ett halvårs framflyttade kallelser satte regionen hösten
2020 målet att alla skulle kallas till screening före 31 mars 2021.
En produktionsplan med uppföljning varje vecka infördes. Extra
mottagningar och samverkan med privata vårdgivare infördes.
Planeringshorisonten förlängdes. Målet nåddes och en grund för
tätare samarbete i regionen lades.
2. Tillgänglighetsveckor – att fokusera på kärnverksamheten.
Region Gävleborg. 5 Kraftigt ökade köer inom psykiatrins öppenvård ledde till tillgänglighetsveckor med fokus på kärnverksamheten. Icke nödvändiga möten ställdes in, fler deltog i kliniskt
arbete, samarbete mellan enheter utvecklades, väntelistor städades. Medarbetarna bidrog med förbättringsförslag. Enheternas
resultat varierade men det totala antalet besök var i november
2020 det högsta uppmätta under åren 2018–2020.
3. Produktionsplanering på barn- och ungdomskliniken. Region
Kronoberg.6 Kliniken har arbetat med produktionsplanering sedan
år 2017. Schemaläggning sker tre månader framåt och väntelista är
bytt mot planeringslista med målet att patienten ska erhålla tid i
handen två månader framåt. Arbetsbelastningen har blivit jämnare
och förväntningarna på medarbetarna tydliga. Omfattande verksamhetsutveckling har skett och samverkan mellan regionens två
sjukhus förbättrats. Andelen väntande patienter inom 90 dagar har
sedan år 2018 konstant varit omkring 90 procent.
Utredningen avser att fortsätta sprida goda exempel på tillgänglighetsarbete med påvisat resultat.
4
5
6

Magnus Svensson och Pernilla Erita, båda verksamhetsutvecklare, Region Sörmland.
Ywette Persson, bitr. verksamhetschef och Thomas Drost, enhetschef, Region Gävleborg.
Gunilla Liljenberg, verksamhetsutvecklare, Region Kronoberg.
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Dialog under framtagandet av handlingsplaner

Under mars 2021 hölls digitala möten för uppföljning av regionernas
arbete med handlingsplanen. Vid varje möte deltog 2–4 regioner.
Dialogen utgick från följande frågor:
• Vad har ni valt för regionala mål?
• Vilka är de viktigaste insatserna för att nå målen och hur har ni
strukturerat upplägget av dem?
• Vad har fungerat väl i arbetet och vad har varit utmaningar?
• Frågor och medskick till utredningen som framkommit under
arbetet med planen?
• Goda exempel ni funnit under arbetets gång?
Under mötet utbyttes erfarenheter mellan de regioner som deltog.
Det framkom att
– större tydlighet behövs kring att sätta mätbara mål och när
uppföljning av dessa ska ske,
– nationella insatser med arbetsgrupper eller nätverk bör hållas
ihop på ett bättre sätt, idag blir det många olika grupper att delta
i eller kartläggningar som ska besvaras,
– frågorna för regionala handlingsplanen är lite bredare med frågor
kring kroniska sjukdomar, nära vård och BUP vilket krävt samarbete med nya grupperingar internt i regionen för att få
helhetsbild vilket har upplevts bra,
– många regioner arbetar aktivt med produktions- och kapacitetsplanering och dessutom flera med framtagandet av verktyg för
produktions- och kapacitetsplanering,
– flera beskriver pågående arbete med att finna alternativa vårdgivare och önskar en sammanställning av dessa med visad ledig
kapacitet, och
– återkopplingen från privata vårdgivare till ansvarig region måste
förbättras avseende vilken vård som getts patienten.
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Den största utmaningen i framtagandet av regional handlingsplan
har varit att få fokus på arbetet samtidigt som covid-19-pandemin
pågått parallellt.
Det allra viktigaste och mest återkommande medskicket vid uppföljningen var att LÅNGSIKTIGHET i arbetet med ökad tillgänglighet krävs. Det är svårt att bedriva ett långsiktigt arbete som bygger
på uppgifter i ettåriga överenskommelser mellan staten och regionerna. Samsyn och flerårsplanering är viktigt. En handlingsplan ska
användas annars har den inget berättigande. Att regionens arbete
granskas genom till exempel platsbesök med feedback på pågående
arbete skulle upplevas positivt.
Utredningen konstaterar att de telefon- och videomöten som utredningen haft med kontaktpersoner, arbetsgrupper och många
enskilda medarbetare i regionerna har varit lärorika och givande. Utredningen har bemötts med stort intresse och har fått ta del av synpunkter och förslag kring det fortsatta tillgänglighetsarbetet.

5.4

Analys av regionala handlingsplaner

Utredningen redogör inledningsvis i denna del för övergripande
iakttagelser. Därefter följer utredningens analys av regionernas handlingsplaner där utredningen valt att utgå från det som rör regionens
arbete framåt med styrning och ledning, mål och åtgärder inom olika
områden. Planerna innehåller i övrigt bland annat besvarade frågor
kring hur ekonomiska medel använts mot bakgrund av överenskommelsen, dessa frågor berör inte utredningen.
Utredningen har i sammanställningen och analysen av de regionala handlingsplanerna även gjort en kortare sammanställning av
iakttagelser från respektive regions handlingsplan men detta underlag redovisas enbart till aktuell region och återges inte i betänkandet.
I underlaget till respektive region lyfts också det som utredningen
uppfattat är goda exempel, oklarheter eller behov av kompletteringar. Dessa underlag presenteras vid videomöte med respektive
region i juni 2021 då också arbetet framåt diskuteras.
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Övergripande iakttagelser

Utredningen har uppmärksammat att det generellt finns ett stort
intresse för frågor om tillgänglighet som uppstått i samband med
covid-19-pandemin. Inte minst har frågan om uppskjuten vård fått
stor uppmärksamhet vilket kan leda till större fokus på tillgänglighetsarbetet. Covid-19-pandemin har påverkat regionernas arbete med
handlingsplaner på flera sätt. Arbetet som påbörjades före pandemin
fick oftast ett abrupt avbrott ihop med pandemins start. Utredningens bild är att arbetet återupptogs vid årsskiftet 2020–2021 och
har pågått intensivt under årets första månader. Men covid-19pandemin har också medfört att diskussioner har startat kring horisontella prioriteringar, oftast med Socialstyrelsens underlag Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära
förhållanden, 2020, respektive Nationella principer för prioritering av
rutinsjukvård under covid-19-pandemin – kunskapsstöd för att utveckla
regionala och lokala riktlinjer, 2020, som utgångspunkt. Bland annat
har användningen av operationsresurser fördelats mellan olika verksamhetsområden med hjälp av dessa diskussioner. Däremot har ingen
region i handlingsplanerna refererat till Socialstyrelsens lista med
”icke-göra” – om vård som inte bör erbjudas, framtagen till stöd för
arbetet med uppdämda vårdbehov år 2020. Här listas de mest aktuella
rekommendationerna med prioriteten ”icke-göra” från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 7
Utredningen noterar att handlingsplanerna har olika utseende
och olika innehåll. En del handlingsplaner beskriver arbetet med
utgångspunkt från framför allt vårdgarantins tidsgränser. Andra beskriver ett bredare arbete och definierar flera tillgänglighetsmål.
Ibland ger handlingsplanen intrycket av att vara enbart ett svar på
krav i en överenskommelse medan regionen för sin egen verksamhet
använder andra mål och andra dokument. Utredningen anser att
detta är olyckligt av flera skäl. Den regionala handlingsplanen kan då
uppfattas som en administrativ produkt utan värde, som inte går att
använda i regionens arbete när den borde vara intressant och lättförståelig för vårdens medarbetare. Den mall för handlingsplanen
som SKR och regionerna tagit fram riskerar att förstärka bilden av
ett svar på en överenskommelse. Frågorna styrs också i många fall
mot mer verksamhetsberättelse än verksamhetsplan och frågorna
7

Socialstyrelsen. 2020. Icke-göra i Socialstyrelsens nationella riktlinjer – vård som inte bör erbjudas.
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leder till flera upprepningar i svaren. Utredningen har dock funnit
några goda exempel där den regionala handlingsplanen verkligen är
regionens egen handlingsplan och inte bara ett svar på en överenskommelse.
I en del handlingsplaner framgår det hur planen har tagits fram
men oftast inte. Det framgår inte om patienter har deltagit i arbetet
med handlingsplanen och inte heller om de fackliga grupperingarna
har tagit del av planen. Utredningen saknar sådana beskrivningar.
5.4.2

Styrning, ledning och uppföljning

Det finns flera regionala handlingsplaner där det framkommer att
regionen har ett stort engagemang och ger arbetet med tillgänglighet
en hög prioritet på både politisk nivå, tjänstemannanivå och i verksamheterna. De visar en tydlig röd tråd från regionens övergripande
mål och strategier beslutade av regionfullmäktige till beslut om verksamhetsplan eller budget som grund för handlingsplanen. Det förekommer exempel där en politiskt sammansatt grupp för dialog med
verksamhets-, medborgar- och patientföreträdare om tillgänglighet.
Ansvaret för den regionala handlingsplanen ligger oftast på hälsooch sjukvårdsförvaltningen och handlingsplanen är oftast beslutad
av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Ibland har planen även tydlig struktur med tydligt uttryckta mål
med åtgärder för att nå målen, vilken verksamhet som är ansvarig för
genomförandet av åtgärden och när arbetet ska rapporteras, oftast i
ordinarie delårs- och helårsrapporter. Det finns också beskrivningar
av regelbunden, ofta månadsvis, uppföljning av väntetidsläget i verksamheterna, på tjänstemannanivå och ibland i hälso- och sjukvårdsnämnden eller motsvarande. Även regelbunden uppföljning av andra
målsättningar av betydelse för tillgänglighet som följsamhet till
riktlinjer, måldatum och vårdförlopp förekommer. Utredningen
bedömer att det är angeläget att arbetet med planen och läget avseende tillgänglighet regelbundet följs upp på alla nivåer.
Samtidigt som ovanstående tyder på ett stort engagemang för
arbetet för bättre tillgänglighet, kan utredningen inte säga att de
regioner som i sin regionala handlingsplan inte beskrivit regionens
arbete med tillgänglighet, och den röda tråden från politik till verksamhet, saknar ett engagemang i arbetet för ökad tillgänglighet. Det
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kan spegla att regionen har sitt tillgänglighetsarbete vid sidan om den
handlingsplan som har lämnats till följd av en överenskommelse.
Men utredningen menar att det är synd, en regional handlingsplan
som ges prioritet och som tagits fram i samverkan mellan berörda
aktörer i regionen med tydliga mål och åtgärder för att nå målen,
med utpekat ansvar och uppföljning kan ge goda effekter på medarbetarengagemang i arbetet för ökad tillgänglighet i regionen.
Få redovisar tidplan för handlingsplanen och hur planen i sin helhet ska följas upp, men det förekommer.
Utredningen bedömer att flertalet handlingsplaner kan utvecklas
med en tydligare struktur med beskrivning av hur arbetet styrs och
leds, vilka som deltagit i framtagandet, samt beskrivning av tidplan
för handlingsplanen. Att förändra tillgängligheten kräver medarbetarengagemang och utredningen anser att handlingsplanen ska vara
så utformad att den kan göras känd bland medarbetarna i regionen
och ansvaret för genomförandet preciserat så att medarbetarna vet
vilken verksamhet som gör vad och vilka förväntningar som finns.
5.4.3

Regionala mål

Det är stor skillnad på de regionala handlingsplanerna när det gäller
mål för ökad tillgänglighet. Det förkommer handlingsplaner som har
regionens övergripande strategier och mål för utveckling av hälsooch sjukvården som utgångspunkt för arbetet med tillgänglighet,
eller strategin för omställningen till en god och nära vård. Utredningen bedömer att en utgångspunkt i regionens övergripande strategier är positivt, det ger en röd tråd och ett helhetsperspektiv på
arbetet med tillgänglighet. Handlingsplanen ska vara regionens handlingsplan för tillgänglighet det vill säga de mål regionen har i andra
dokument ska överensstämma med handlingsplanen.
I många handlingsplaner uppges vårdgarantins gränser vara målen,
men det förekommer handlingsplaner med flera målområden, från
övergripande målsättningar från regionens övergripande strategier till
målsättningar som är mer åtgärdsinriktade. Det förekommer mål för
fler delar av vårdkedjan, akutvård, införande av vårdförlopp och
effektivare flöden. Utredningen bedömer att målen i de regionala
handlingsplanerna är relevanta för arbetet med ökad tillgänglighet.
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De flesta som uttrycker mål gällande vårdgarantin har som målsättning att uppnå de nivåer som återges som krav i överenskommelsen mellan staten och SKR. Få uppger att de ska uppfylla lagens
krav om att alla patienter ska ges vård inom vårdgarantins gränser,
men det förekommer.
Utredningen har också uppmärksammat att regioner som valt att
ha skarpare krav än de tidsgränser som anges för den lagstadgade
vårdgarantin ofta har bättre resultat avseende tillgänglighet än de
som inte har skarpare krav. Det kan möjligen tala för att den riktning
man har för sitt arbete har betydelse för resultaten. Men alla som har
regionala skarpare målsättningar än vårdgarantin har inte utgått från
dem i sin regionala handlingsplan.
Få regioner har tidsatta mål. Det menar utredningen behöver
utvecklas. Tidsatta mål på kort och längre sikt gör det lättare att följa
upp planen och arbetet för ökad tillgänglighet och skapar också en
förståelse för vart man ska till när. Utredningens bedömning är att
regionerna behöver sätta tydliga mätbara och tidsatta mål.
Regionerna har också olika bredd i sitt arbete, en del är strikt
knutna till väntetider och vårdgarantins gränser, andra har bredare
angreppsätt och mål. Ett par regioner har enbart uppgett mål inom
barn- och ungdomspsykiatrin. Det förekommer också planer med
enbart övergripande mål, mer som en ambitionsbeskrivning, eller
planer där mål saknas. Men de handlingsplaner som saknar mål eller
har få mål innehåller åtgärder för ökad tillgänglighet och har även i
sina nulägesbeskrivningar fler utmaningar än vad som återspeglas
i de få målen.
Utredningens bedömning är att de mål som sätts måste utgå från
de utmaningar som regionen har. Detta har varit en anledning till att
handlingsplanen ska innehålla regionala mål istället för ett önskemål
om gemensamma nationella mål. Efterlever regionen vårdgarantins
gränser och har god tillgänglighet i övrigt kan det verka som att det
saknas behov av mål och handlingsplan, men utredningen ser utifrån
nulägesbeskrivningar i både nulägesrapport och beskrivningar i
handlingsplanen att regionerna har utmaningar inom flera områden.
Flera regioner kan behöva utveckla sitt arbete med mål utifrån beskrivna utmaningar. I nulägesrapporter lyfts ofta utmaningar som
kompetensförsörjning och den ekonomiska situationen, men det är
inte lika framträdande i handlingsplanerna.
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Åtgärder för att nå målen

Regionerna har angelägna åtgärder inom flera områden som till exempel förbättrade flöden, digitalisering och produktions- och kapacitetsplanering. Även organisationsförändringar beskrivs som en åtgärd för
att öka tillgängligheten.
Det finns exempel där handlingsplanen tydligt angett mål, vilken
åtgärd som ska genomföras för att nå målet och vilken verksamhet
som är ansvarig för åtgärden samt rapporteringsdatum. Det tydliggör förväntningarna för dem som ska genomföra åtgärden och det
gör också planen mer levande. Det saknas dock i de flesta handlingsplaner. Utredningens bedömning är att regionala handlingsplaner
kan tjäna på att ha en sådan tydlig struktur och uppföljning.
Regionerna lyfter fram arbetet för att hålla väntelistor aktuella,
regelbunden uppföljning, ansvariga personer och rutiner för rapportering till SKR:s väntetidsdatabas. Samtidigt som regionerna beskriver arbetet med uppdaterade väntelistor är det få regioner, men
det förekommer, som beskriver hur de hjälper patienter som väntat
länge på vård, långväntarna. Utredningens bedömning är att regionerna behöver öka ansträngningarna att hjälpa de patienter som
väntat längre än vårdgarantins gränser.
Andra åtgärder gäller införande av patientkontrakt, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, och implementering av personcentrerad
vård. I några planer framgår samverkan med patientrepresentanter i
vissa åtgärder.
Det är få handlingsplaner, men det förekommer, som har åtgärder
för jämlik hälsa och åtgärder för att förebygga sjukdom. Att arbeta
hälsofrämjande kan på sikt bidra till minskad belastning på hälsooch sjukvården. En region med utökat områdesansvar i primärvården beskriver att man ska skapa en bild av hur närområdet ser ut,
områdesprofiler för hälsa, riskfaktorer och livsvillkor. Med det som
grund ska riktat arbete genomföras i samverkan med kommun och
andra aktörer som civilsamhället. Verksamheterna i hälso- och sjukvården har i uppdrag att identifiera, analysera och reducera eventuella skillnader utifrån jämlik vård och hälsa. Utredningens bedömning är att en sådan inriktning kan bidra till att på sikt minska inflöde
av patienter till vården men också skapa goda förutsättningar för
individanpassat bemötande vilket är en viktig tillgänglighetsfråga.
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Några planer innehåller insatser för förbättrad kompetensförsörjning.
Andra exempel på åtgärder gäller tillgänglighetsveckor, förlängda
öppettider, upphandling av vård från privata vårdgivare inom områden med långa väntetider, aktiv slussning av patienter genom vårdlots eller motsvarande funktion eller enhet.
Få planer innehåller åtgärder för att öka möjligheten att ge patienter tid i handen.
Få planer innehåller särskilda informationsinsatser för personal,
patienter eller invånare. En plan innehåller informationsinsats om
egenvård. Utredningen anser att informationsinsatser förutom om
egenvård, skulle kunna innehålla information om vårdgarantin och
patientens valmöjligheter.
Utredningens bedömning är att handlingsplanerna visar olika
ambitionsnivåer, men sammantaget lyfts många viktiga insatser som
kan korta väntetider och bidra till en bättre tillgänglighet. De utmaningar som lyfts fram i regionens nulägesrapport framträder inte alltid som mål eller åtgärder i handlingsplanen. Det kan bero på att
utmaningarna ändrats sedan nulägesrapporten lämnades år 2019.
Åtgärder för tillgänglighet i omställningen till god och nära vård
I överenskommelsen mellan staten och SKR uppges inte något krav
om att arbetet med regionala handlingsplaner ska innehålla tillgänglighet i omställningen till en god och nära vård. Ett skäl till det är att
det finns en särskild överenskommelse avseende omställningen till
nära vård som ställer krav om regionala redogörelser för den verksamhet som bedrivits för arbetet med omställningen. Utredningen
har i arbetet med att analysera nulägesrapporter och handlingsplaner
för ökad tillgänglighet dock uppmärksammat att flera regioner har lyft
fram vikten av omställningen till en god och nära vård för arbetet med
tillgänglighet, se kapitel 7. Det finns regionala handlingsplaner som
tar sin utgångspunkt i arbetet med god och nära vård.
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Vård och stöd för kroniskt sjuka och äldre
En region anger att produktions- och kapacitetsplanering ska ske för
personer med kroniska sjukdomar. Arbetet för att kunna följa återbesök inom måldatum per diagnos vid kronisk sjukdom beskrivs.
I en annan plan finns åtgärden att utreda möjligheten att använda
Adjusted Clinical Groups-systemets 8 definitioner av kroniskt sjuka
personer kopplat till gemensamt vårdregister dit vårdkontakter
rapporteras från alla vårdgivare som regionen har avtal med. Det
förväntas ge ett standardiserat förfarande för att identifiera och följa
upp personer med kroniska sjukdomar och tillstånd. Uppgifter i
systemet skulle även kunna aggregeras och följas på befolkningsnivå.
På sikt ska man även kunna följa väntetider för olika patientgrupper
och följsamhet till åtgärder i respektive vårdprogram.
Flera handlingsplaner innehåller åtgärder för egenmonitorering.
Det finns även exempel med dokumenterad överenskommelse om
av vad patienten respektive vården ska göra.
En åtgärd som finns i flera planer gäller olika former av specialmottagningar. Särskilda mottagningar för äldre med komplexa behov, eller sjuksköterskemottagningar för astma – KOL och diabetes.
Glesbygdsmottagning, levnadsvanemottagning och dialysmottagning är andra exempel. Det förekommer även utveckling av team
runt patienter med kroniska sjukdomar, även mobila team. Förstärkt
bedömningsstöd i primärvården, med målet att förhindra onödiga
inläggningar, genom tidiga insatser av sjuksköterska och läkare och
en väg in där hemtjänsten får ett särskilt telefonnummer till sjuksköterskan är exempel på ytterligare insatser.
Inom ramen för kunskapsstyrningsarbetet finns flera insatser
som exempelvis införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp och fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp inom
cancerområdet. Uppföljning av ledtider uppges som en viktig del i
arbetet med kroniskt sjuka patienter i flera handlingsplaner.
I några planer ingår samarbete mellan specialiserad vård, primärvård, psykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Exempel finns
där personer med patienterfarenhet deltar i utvecklingsarbete, forskning och personcentrerad vård. Exempel finns också som gäller inte8

Johns Hopkins ACG Case-Mix system är en statistiskt säker, diagnosbaserad metodologi
som ger sjukvårdsföreträdarna möjlighet att beskriva och förutse en populations tidigare och
framtida sjukvårdsutnyttjande samt deras kostnader.
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grering av samordnad individuell plan (SIP), Min vårdplan cancer
och rehabiliteringsplan i patientkontrakt.
En plan innehåller åtgärden patient- och närståendeutbildning
enligt modellen Lära och bemästra. Ett exempel finns också om mottagaranpassad samhällsinformation för äldre om tjänster, vad man
själv kan tänka på och planera för samt kontaktvägar.
Åtgärder inom psykisk ohälsa gäller hälsocentraler med kompetens att genomföra digitala behandlingar, internetbaserad kognitiv
behandlingsterapi (iKBT), utvecklingsarbete för digitala ingångar
och snabb kontakt för bedömning och rådgivning. En åtgärd som ett
par handlingsplaner innehåller är införande av självvald inläggning
inom psykiatrisk slutenvård.
Utredningens bedömning är att det finns ett fokus på tillgänglighet för kroniskt sjuka och äldre. Utvecklingen av produktionsoch kapacitetsplanering, införande av personcentrerade vårdförlopp,
införande av digital specialistkonsultation, självvald inläggning och
bättre samverkan mellan olika aktörer liksom införande av fast vårdkontakt och digitaliseringens möjligheter tas till vara för att öka
tillgängligheten för kroniskt sjuka.
Vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) beskrivs av flera regioner vara
under omorganisation. Det beskrivs omorganisationer på olika nivåer, exempelvis ny organisation för styrning och ledning, sammanslagning av vårdverksamheter eller att gå från att erbjuda vården
i egen regi till att upphandla delar av vården. I stort sett alla regioner
nämner arbete med att skapa en väg in för barn och unga med
psykisk ohälsa eller sjukdomstillstånd. Andra åtgärder och insatser
är att skapa en för regionen gemensam remissbedömningsenhet för
att prioritera och bedöma remisser mer likvärdigt och kunna erbjuda
barn och unga vård på rätt vårdnivå snabbare.
Flera förändrar arbetssätten inom BUP genom att standardisera
vårdflöden. Utredningen anser att det är viktigt att arbeta med hela
vårdkedjan så att vården blir sömlös för barn och unga, från primärvårdens första linjevård för förebyggande av psykisk ohälsa och vård
av lätta symtom, till den specialiserade vården inom BUP för svårare
symtom. Utredningen anser även att det är av vikt att den speciali-
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serade vårdens kompetenser kan stötta primärvården och elevhälsan
så att primärvårdens och elevhälsans kunskap om psykisk ohälsa
ökar. Därmed stärks förutsättningarna för ett gott omhändertagande av barn och unga med lätt psykisk ohälsa.
Flera regioner nämner också produktions- och kapacitetsstyrning som ett sätt att förändra sina arbetssätt och öka tillgängligheten
inom BUP.
Bristen på kompetens och svårigheten att rekrytera är genomgående för BUP och regionerna har använt de statliga medlen till att
antingen anställa eller upphandla mer vård för målgruppen. Det är
framfört allt utredningar som nämns som föremål för upphandling
inom BUP.
Utredningen bedömer att regionerna har flera insatser som kan
ge positiva effekter på tillgängligheten, och det är bra att regionerna
förbättrar sina arbetssätt. Utredningen noterar också att upphandling av utredning sällan åtföljs av upphandling av behandling, vilket
kan innebära att barn och unga igen riskerar att få vänta alltför länge
på vård och att vården upplevs fragmentiserad. Det innebär också en
risk för bristande kontinuitet för barn och unga.
Produktions- och kapacitetsplanering sprids till fler områden
Många regionala handlingsplaner innehåller åtgärder för produktions- och kapacitetsplanering (PoK), ofta inom operationsverksamheten men det förekommer flera som planerar sprida PoK till
fler områden inom specialiserad vård, primärvård, för kroniska
sjukdomar och BUP. Även åtgärder inom PoK för regiongemensam
och sjukvårdsregional samverkan förekommer. Arbetsdelning inom
och mellan regioner lyfts fram.
Många planer har fokus på ökad digitalisering
Det snabba införandet och erfarenheterna av digitala vårdmöten och
digitala tjänster under pandemin tas tillvara och fortsätter att utvecklas. Det är inte bara något som krävts för hantering av pandemin
och utmaningarna inom tillgänglighet utan uppges även bygga på
förväntningar från patienter och allmänhet.
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Det finns nya digitala verktyg beskrivna i handlingsplanerna men
inom detta område finns samverkan mellan regionerna sällan beskriven. Utredningens bedömning är att regionerna kan samverka mer
om digitala lösningar för effektiv användning av resurser och mer
jämlik vård.
Digitala tjänster som njurskola, artrosskola och formulärtjänster
på 1177.se för bättre förberedda besök beskrivs. Nya vårdinformationsstöd, införande av E-remisser, digitalisering av arbetet med
personcentrerade vårdförlopp, digitalisering av inrapportering till
kvalitetsregister och utveckling av it-stödsystem för produktionsoch kapacitetsplanering är andra exempel. En region har åtgärder för
att kravställa digital kompetens hos vårdgivarna, anpassa ersättningsmodeller som stödjer digifysisk vård och webbplatsen jobbadigifysiskt.se för stöd till mer digifysiskt arbetssätt.
Digitala tjänster införs som webb-tidbokning eller ökning av
tider i webb-tidbokningen, sms-påminnelse, distansmonitorering,
digitala vård-appar, incheckning via mobil med ankomstregistrering
och betalning vid vårdbesök.
I en regions handlingsplan beskrivs införande av konceptet digitala mottagningar som primärvården-online, ungdomsmottagningonline, barnmorskemottagning-online, barn- och familjehälsovårdspsykologer-online samt dietist-online.
Digitala konsultationer mellan primärvård och specialiserad vård
utvecklas. Flera planer innehåller införande av digital specialistkonsultation i primärvården. Utredningen har i flera sammanhang
lyft detta arbetssätt som gott exempel som i hög utsträckning kan
minska antalet remisser till specialiserad vård. Väntetiden för första
besök i specialistvården kan i bästa fall reduceras till noll dagar.
Arbetssättet medför också att de patienter som behöver remitteras
kommer snabbare till den specialiserade vården. Dessutom sker kunskapsöverföring mellan primärvården och den specialiserade vården
under konsultationen.
Utredningens bedömning är att pandemin har medfört att vårdens digitalisering snabbt går framåt och många nya insatser redovisas i handlingsplanerna. Utredningen stöder att digital specialistkonsult införs för fler verksamhetsområden samtidigt som det är
viktigt att uppföljning och utvärdering genomförs.
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Åtgärder för tillgänglighet till följd av covid-19-pandemin
Flertalet regioner hade stora utmaningar när det gäller tillgänglighet
även innan covid-19-pandemin. Pandemin har inneburit att läget försämrats. Men det finns regioner som menar att pandemin gett positiva erfarenheter som tas tillvara i arbetet med tillgänglighet och den
uppskjutna vården. De flesta uppger att det snabba införandet av
digitala vårdmöten under pandemin ska fortsätta och utvecklas.
Det finns också exempel där regionen uppger att de lärt sig
mycket av att på kort tid ställa om verksamheten för att klara en kris.
Den erfarenheten och kraften kan användas även i arbetet med ökad
tillgänglighet. Det förekommer även regioner som menar att pandemin inte fått så stor påverkan som befarat, att man sedan hösten
2020 i hög utsträckning klarat att hålla den planerade vården igång
och även betat av en del av den initialt uppskjutna vården såsom
screeningverksamhet. Ett par regioner har ambitionen att de ska
hantera uppskjuten vård inom ett år eller något längre tid. Störst
utmaning med uppskjuten vård ses inom operationsverksamheten.
Men flera menar att även primärvården blir hårt belastad på grund av
arbetet med vaccinering. En region uppger att de skapat en särskild
parallell organisation för arbetet med vaccination för att undvika
belastningen på primärvården.
Planeringen för hantering av uppskjuten vård är i hög grad densamma som regionernas planering för ökad tillgänglighet generellt.
Flera regioner beskriver arbete för en ökad produktion genom
regionövergripande planering- och produktionsstyrning och nyttjande av befintliga avtal med andra vårdgivare samt även nya upphandlingar som en följd av särskilda ekonomiska medel från staten.
Särskilda produktionsveckor och helg- och kvällsmottagningar planeras. Tillgängligheten förbättras för patienter med långtidseffekter av
covid-19 med uppstart av postcovid-19-mottagning. Inom screeningverksamheten finns exempel på att HPV självtest ska ersätta de flesta
fysiska screeningbesöken även efter pandemin.
Ökad sjukvårdregional samverkan planeras, till exempel samarbete kring fördelning av patienter, styrning av vård till olika enheter
och samarbete om kompetensförsörjning har påbörjats. Utredningens bedömning är att det är en positiv utveckling som kan bidra i
arbetet med ökad tillgänglighet och effektiv resursanvändning.
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Utredningen uppfattar att regionerna i sina planer i hög utsträckning har samma åtgärder för hantering av uppskjuten vård som för
hantering av de sedan tidigare långa väntetiderna.
Det är få regioner som lyfter särskilda åtgärder för att omhänderta
långväntarna.
Totalt sett är det många åtgärder som planeras och som beskrivits
här, men det ser olika ut för regionerna. Åtgärder som uppges i
handlingsplanerna är relevanta för att öka tillgängligheten. Om de
konsekvent genomförs bedömer utredningen att de kommer att
korta väntetiderna.
Nyttjande av goda exempel och samverkan
De flesta regioner uppger att goda exempel sprids genom befintliga
nätverk på nationell nivå, till exempel nätverket Vårdlotsar i samverkan, inom den nationella kunskapsstyrningsorganisationens programområden och nätverk på sjukvårdsregional eller regional nivå
till exempel mellan tillgänglighetssamordnare. Men få uppger i sina
planer vilka exempel de tagit tillvara för sin regions handlingsplan.
En region uppger exemplet benchmarkingprojekt som hämtats som
inspiration från en annan region.
I de flesta planer uppges också att nätverken har betydelse för
samverkan i arbetet med tillgänglighet och för erfarenhetsutbyte.

5.5

Återkoppling till regioner

Utredningen har den 25 maj 2021 samlat alla kontaktpersoner i regionerna vid digitalt möte och givit information om övergripande iakttagelser vid analysen av de regionala handlingsplanerna. Vid mötet
visades flera goda exempel från regionernas handlingsplaner. Utredningen redovisade de slutsatser som dragits av analysen och som redogörs för nedan under utredningens bedömning och förslag.
För varje region har, som tidigare beskrivits, ett kortare sammanfattande underlag gjorts av den regionala handlingsplanen med observationer, frågor och kommentarer från utredningen. Underlaget erhåller kontaktpersonerna inför den muntliga återkoppling som ges
till respektive region vid ett digitalt möte under juni månad.
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Utredningens bedömningar och förslag

De bedömningar och förslag som utredningen här lämnar, grundar
sig på en samlad bild från utredningens arbete med att stödja regionerna vad gäller regionala handlingsplaner men även det samlade
arbetet som beskrivs i kapitel 2.
5.6.1

Långsiktighet med årshjul

Bedömning: Regeringen och regionerna bör gemensamt planera
för ett långsiktigt tillgänglighetsarbete. Arbetet bör omfatta
årliga regionala handlingsplaner och årliga uppföljningar. Ett årshjul som i största möjliga mån tillfredsställer såväl statens som
regioners behov av tidsmässig planeringscykel bör eftersträvas.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen bedömer att det
finns stort stöd bland vårdens professioner för ett långsiktigt strategiskt tillgänglighetsarbete omfattande fler tillgänglighetsaspekter än
vårdgarantins gränser. Många har framfört till utredningen att benämningen kömiljard borde bytas mot tillgänglighetsmiljard. Begreppet
kömiljard används alltjämt trots att namnet på överenskommelsen
numer är Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Utredningen vill
framhålla vikten av att vårdens professioner blir verkligt delaktiga i
att komma tillrätta med bristerna i tillgängligheten. Då måste arbetet
präglas av långsiktighet och samverkan mellan stat och regioner. Årliga överenskommelser med stora förändringar ger en ryckighet i
arbetet som inte gynnar det långsiktiga tillgänglighetsarbetet. Tillfälliga ekonomiska satsningar riskerar att leda till prioriteringar som
kanske inte är gynnsamma för det långsiktiga arbetet.
Med en långsiktighet i arbetet minskar risken att de regionala
handlingsplanerna blir ett administrativt svar på en överenskommelse
för att få tilldelning av medel. Planen kan istället bli regionens ordinarie tillgänglighetsplan, framtagen i dialog med verksamheterna,
patient- och närståenderepresentanter och fackliga organisationer.
Med ett årshjul som följer regionernas ordinarie planeringsarbete
går arbetet också hand i hand med regionens övergripande verksamhets- och budgetplanering. Utredningen menar att det ökar möjligheten att det tillgänglighetsarbete som stöds genom överenskom-
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melser blir en del av ordinarie arbete med en tydlig struktur och förutsägbarhet som gynnar ett kontinuerligt arbete för ökad tillgänglighet och kortare väntetider. Genom att handlingsplanen kan vara
långsiktig och uppdateras årligen minskas det administrativa arbete
som vanligtvis följer av årliga överenskommelser.
5.6.2

Samordna tillgänglighetskrivningar

Bedömning: Alla överenskommelser mellan staten och SKR, där
tillgänglighet i hälso- och sjukvården finns med, bör från och med
år 2022 samordnas i sina delar om tillgänglighet med överenskommelsen som för år 2021 benämns Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har uppmärksammat att handlingsplanerna för ökad tillgänglighet är olika, men har i
hög utsträckning det gemensamt att vårdgarantin och väntetiderna
som finns i den specialiserade vården är utgångspunkt, vilken beror
på kopplingen till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården 2020. Men tillgänglighet omfattar så mycket mer än
vårdgaranti och väntetider. Idag finns tillgänglighetsaspekter även i
andra överenskommelser, exempelvis överenskommelser om nära
vård, cancer och psykisk hälsa samt en överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård innehållande bland annat personcentrerade vårdförlopp. För den enskilde medarbetaren är det
svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå vilka handlingsplaner som
finns tillsammans med staten. För regionerna ger det merarbete att
hantera ett flertal överenskommelser. Utredningen bedömer också
att detta kan vara grunden till att en del regioner ser handlingsplanen
som svar på en överenskommelse medan regionens egen handlingsplan är ett annat dokument framtagen i en annan process.
Utredningen har övervägt om tillgänglighet kan brytas ur helt ur
andra överenskommelser och samlas i en tillgänglighetsöverenskommelse men funnit att nya stuprör då riskerar att skapas och att det är
viktigt att tillgänglighet är en del av ett samlat kvalitetsarbete inom
ett vårdområde. Däremot bör skrivningarna om tillgänglighet i andra
överenskommelser samordnas med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården så att det är likalydande innehåll.
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Det ger förutsättning för en regional handlingsplan omfattande alla
tillgänglighetsaspekter och minskar risken för dubbelarbete för
regionerna och blir tydligare för medarbetarna. Det kan också leda
till ett sammanhållet tillgänglighetsarbete med större helhetsperspektiv. Det finns bland årets regionala handlingsplaner exempel på
handlingsplaner som tar ett större grepp, de ansluter också till regionens övergripande strategier.
5.6.3

Utformning av regional handlingsplan

Bedömning: Den regionala handlingsplanen för ökad tillgänglighet bör, genom statens överenskommelse med SKR, utvecklas
till att vara varje enskild regions handlingsplan för tillgänglighet
och utgå från mätbara och tidsatta mål med insatser för att nå
målen och beskrivning av hur regionen avser att följa upp insatserna.
Skälen för utredningens bedömning: De regionala handlingsplaner
som i mars 2021 inlämnats som en del i det strategiska arbetet i
överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
har olika utseende och innehåll. Utredningen har uppfattat att en del
regioner ser handlingsplanen som ett svar på ingången överenskommelse mot erhållna medel. I regionens interna arbete utgår man
troligtvis istället från andra dokument. Utredningen anser att den
regionala handlingsplanen då blir en administrativ pålaga som inte
blir förståelig och användbar för medarbetarna. Överenskommelser
om handlingsplaner som sedan inte är regionens naturliga arbetsdokument kräver onödigt administrativt arbete.
Ett aktivt medarbetarengagemang är enligt utredningens bedömning en förutsättning för att komma tillrätta med tillgängligheten.
En del i det engagemanget är att känna sig delaktig i regionens planerade arbete. För delaktighet krävs både att vara en del i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och även att få ta del av och känna till
övergripande planer i regionen. Utredningens referensgrupper har
särskilt uttalat vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet
i det strategiska tillgänglighetsarbetet.
Den regionala handlingsplanen bör utvecklas till att bli just regionens ordinarie handlingsplan för ökad tillgänglighet med brett
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perspektiv, inte endast fokuserad på vårdgaranti och väntetider. De
regionala målen bör vara tidsatta och mätbara och överensstämma
med de mål som regionen internt fastlägger i olika styrdokument.
Det kan vara en fördel att ha mål på både kort och lång sikt exempelvis ett och flera år. Insatser till följd av målen bör ingå och för det
interna arbetet är det en fördel om ansvariga enheter preciseras.
I handlingsplanen bör preciseras hur uppföljning ska ske. Handlingsplanen bör också kunna uppdateras årligen och följer den det
årshjul som utredningen föreslår, som anpassats till regionernas
ordinarie planeringscykel, så kan planen för ökad tillgänglighet bli
en mer naturlig del i regionens ordinarie arbete utan alltför mycket
administrativt arbete.
Det strategiska tillgänglighetsarbetet finns som en del i statens
överenskommelser med SKR gällande tillgänglighet. I frågor som rör
årshjul, regionala handlingsplaner och uppföljning är varje regions
delaktighet en förutsättning för gemensam syn och långsiktighet.
5.6.4

Kommitté för tillgänglighetsdialog

Bedömning Statens uppföljning av det gemensamma strategiska
tillgänglighetsarbetet, genom överenskommelse med SKR, bör
bland annat bestå av en årlig rapport från regionen gällande om
insatserna i den regionala handlingsplanen för tillgänglighet har
genomförts och hur resultatet är i förhållande till regionens mål.
Förslag: Regeringen ska tillsätta en kommitté för regelbunden
återkommande uppföljning och dialog med varje region kring
regionens tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till den
regionala handlingsplanen. Dialogen ska ske vid platsbesök.
Målet ska vara att genom dialogen stimulera utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet. Kommittén för tillgänglighetsdialog ska också vara en del av en utökad statlig uppföljning. Kommitténs ledamöter utses av regeringen efter samråd
med regionerna.
Skälen för utredningens bedömning och förslag: Staten bör ta ett större
ansvar för uppföljning, analys och utvärdering inom tillgänglighetsområdet. Utredningen föreslår därför att regeringen ska tillsätta en
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kommitté för regelbunden återkommande uppföljning och dialog
med varje region kring regionens tillgänglighetsläge och resultat i
förhållande till den regionala handlingsplanen.
I dag genomför Socialstyrelsen uppföljning och analys av tillgänglighet och väntetider, liksom utvärdering av följsamhet till nationella
riktlinjer. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför uppföljning med utgångspunkt från patient-, brukar- och medborgarperspektivet. Utredningen menar att regeringens uppdrag till myndigheter gällande uppföljning av tillgänglighetsarbetet ska fortsätta.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslog i sin rapport
2019:2 Med örat mot marken, Förslag på nationell uppföljning av
hälso- och sjukvården att den nationella uppföljningen borde förtydligas genom att ta fram en regelbunden, långsiktig och systematisk
plan för när olika delar ska göras, till vilket syfte och vem som gör
det. Delar som skulle kunna ingå utöver indikatorbaserad uppföljning och samråd mellan regeringen och regionerna var bland annat
fördjupade tematiska analyser och uppföljning av enskilda satsningar
och reformer.
Utredningen menar att tillgänglighetsområdet är ett område där
en regelbunden, långsiktig och systematisk plan för uppföljningen
bör finnas. Regeringen behöver stärka uppföljningen, analysen och
utvärderingen av tillgänglighet samt genom tillgänglighetsdialog
stödja regionernas arbete med genomförande av regionala handlingsplaner och stimulera till lärande och utveckling. En del i en långsiktig
plan menar utredningen därför är att regeringen tillsätter en kommitté för tillgänglighetsdialog.
Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys) föreslog i sin rapport Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft, 2014:10, en utformning av en återkommande hälsooch sjukvårdsdialog mellan Socialdepartementet och dåvarande
landstingen. Myndigheten konstaterar att staten, landstingen och
kommunerna har trots de olika rollerna ett gemensamt ansvar för
hälso- och sjukvårdens utveckling och flera av de stora utmaningarna
behöver mötas med gemensamma initiativ. Utredningen menar att
tillgänglighet är en utmaning som behöver omhändertas gemensamt.
Den utformning som myndigheten föreslog kan användas för tillgänglighetsdialog. Tre faser kan identifieras:
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• Förberedande fas
• Dialog i region
• Nationell dialog
I den första förberedande fasen tas fakta fram med hjälp av data från
exempelvis SKR:s väntetidsdatabas, Socialstyrelsens patientregister
(PAR), Nationella kvalitetsregister, Nationell patientenkät och
andra enkäter med patienternas egna bedömningar. Även intervjuer
kan vara en form av underlag. Regionernas årliga handlingsplaner
och rapporter samt myndigheternas rapporter utgör också underlag.
I den andra och viktigaste fasen sker dialog på plats i enskild
region för att skapa en gemensam bild av regionens läge, måluppfyllnad och utmaningar. Förbättringsområden identifieras i regionen
och även för statens kommande arbete. Dialogen på plats ska vara
upplagd på ett sätt som medför lärande och inspiration för fortsatt
förändringsarbete. Patient- och närståendeföreträdare, bör förutom
verksamhetsföreträdare delta i denna del som planeras och genomförs i samverkan med respektive region.
I den tredje fasen sker summerande nationell dialog om strategiska
och övergripande prioriteringar för såväl staten som regionerna.
Kommitténs ledamöter ska utses av regeringen efter samråd med
regionerna. I kommittén kan exempelvis ingå linjechef med erfarenhet av väntetidsarbete, kunnig på produktions- och kapacitetsplanering, kliniskt verksam representant med erfarenhet av arbete i nationellt programområde och kunnig i regional organisation, styrningsoch ledningsfrågor. Första arbetsuppgiften för kommittén bör vara
att planera arbetsformerna.
Forskning visar att det är viktigt att uppföljningen utformas så
att den skapar ökat intresse för lärande och starkare drivkrafter till
förändring. Det är också viktigt att återkopplingen sker från en
grupp som de som följs upp har förtroende för. Utifrån forskning
och betydelsen av professionella drivkrafter rekommenderas även att
uppföljningen inklusive jämförelser är transparenta, också gentemot
befolkningen. Om möjligt ska ingå att följa upp patienters erfarenheter och upplevelser av vården ur ett tillgänglighetsperspektiv 9.
I kapitel 9 om utveckling av kömiljarden beskriver utredningen
denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats.
9

Fritt från Vården är värd en bättre styrning, SNS 2020, Anders Anell.
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6

Effektivt resursutnyttjande
och kortare väntetider genom
information om patienters
valmöjligheter

Detta kapitel inleds med utredningens uppdrag och arbetssätt,
bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter, regionernas införda
vårdlotsar eller motsvarande funktioner samt information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden. Därefter följer avsnitt om information om vårdgarantin och patienters
valmöjligheter samt en jämförelse av produktiviteten mellan länder
och en beskrivning av den norska modellen för vårdgarantin. Kapitlet
avslutas med utredningens beskrivning av problembilden följt av
utredningens bedömningar och förslag.

6.1

Utredningens uppdrag

I utredningens direktiv konstateras att svensk hälso- och sjukvård
håller hög medicinsk kvalitet, men har långa väntetider liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse och att detta varit ett problem
sedan lång tid tillbaka. Tillgänglighet handlar enligt direktivet om
balansen mellan invånarnas behov av vård och vårdens kapacitet och
resurser att möta dessa. En tillgänglig vård innebär att vården är lätt
att komma i kontakt med och att insatser ges inom rimlig tid. Vidare
anges att det ytterst är regionerna som ansvarar för vården och därmed för tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En
central del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad
och fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. Skillnader i
väntetid både inom och mellan regioner, samt mellan olika vårdgivare
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inom samma specialistområde pekar, enligt utredningsdirektivet, på
att det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt.
Mot denna bakgrund har utredningen givits i uppdrag att stödja
ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider. Uppdraget
innebär att
– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner,
– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet,
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen som
i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande
av den samlade vårdkapaciteten,
– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna,
– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguidens webbplats, och
– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga för
alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsnedsättning.
Direktivet finns i sin helhet i bilaga 1.

6.2

Utredningens arbetssätt

Utredningen har under hösten 2020 och våren 2021 gjort en kartläggning av regelverk, information, initiativ och pågående utvecklingsarbete beträffande vårdgarantin och patienters valmöjligheter samt
sammanställt information om arbetet med att hitta och jämföra vård.
Utredningen har också inhämtat underlag genom ett stort antal
möten med olika berörda aktörer; utredningens kontaktpersoner i
regionerna, myndigheter, organisationer, privata och offentliga verksamhetsledningar, SKR:s nationella nätverk med flera.
En enkätundersökning om vårdgarantin och patientens valmöjligheter har genomförts.
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Mot bakgrund av resultatet av detta arbete har ett antal iakttagelser gjorts. Vissa av dessa iakttagelser har motiverat utredningen att
lämna bedömningar och förslag.

6.3

Om författningsförslag inom detta deluppdrag

I detta delbetänkande redovisar utredningen bedömningar när det
gäller åtgärder som kan underlätta för patienter att få vård hos annan
vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna regionen
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten. Dessa bedömningar aktualiserar behovet av författningsändringar. Dock, som framgått ska
förslag på detta område enligt direktivet vara inom ramen för gällande lagstiftning. Denna formulering begränsar enligt utredningen
möjligheterna att lämna ändamålsenliga och verkningsfulla förslag
på området. Det finns visserligen andra uppdrag i utredningsdirektivet som inte givits motsvarande begränsning och som också
tar sikte på att underlätta för patienter att få vård inom vårdgarantins
gränser. Det är emellertid tveksamt om alla de författningsförslag
som kan föranledas av utredningens bedömningar i detta kapitel kan
lämnas med stöd av dessa andra uppdrag. Utredningen avser att
lämna de författningsförslag som bedöms möjliga inom ramen för
dessa uppdrag och i enlighet med vad utredningen bedömer som
nödvändigt utifrån bedömningarna i detta kapitel.

6.4

Bestämmelser om vårdgaranti och valmöjligheter

Gällande bestämmelser om vårdgaranti och patienters valmöjligheter beskrivs i kapitel 3 Gällande rätt. Här görs en kort sammanfattning, som en introduktion till kapitlet och de bedömningar som
utredningen lämnar.
6.4.1

Regionen är skyldig att erbjuda vårdgaranti

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ska regionerna
erbjuda vårdgaranti åt den som är bosatt inom regionen eller i övrigt
omfattas av regionens ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 § HSL. Det föl143
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jer av 9 kap. 1 § HSL. I 2 kap. 3 § patientlagen finns en hänvisning
till denna bestämmelse. I hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80),
HSF, anges tider för hur länge en patient som längst ska behöva vänta
på vård och behandling inom ramen för de områden vårdgarantin
omfattar. Enligt 6 kap. 1 § HSF ska den enskilde få
1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker
kontakt med primärvården, (tillgänglighetsgaranti)
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården inom tre dagar från det
att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om
vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk
bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först
söker kontakt, (bedömningsgaranti inom primärvården)
3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig,
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården, (besöksgaranti inom den specialiserade vården) och
4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat
att den enskilde ska få den aktuella vården, (behandlingsgaranti).
Vårdgarantin reglerar alltså inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas kontakt, bedömning, besök och planerad vård. Däremot reglerar den exempelvis inte om vård alls ska ges, vilken vård som i så fall
ska ges eller hur lång tid som utredning, diagnostik och behandling
av patienten får ta. Tidsgränserna omnämns ofta 0-3-90-90.
6.4.2

Vårdvalssystem är obligatoriskt inom primärvården

Enligt 7 kap. 3 § HSL ska regionen organisera primärvården så att alla
som omfattas av regionernas ansvar för hälso- och sjukvård kan välja
utförare av hälso- och sjukvårdstjänst samt få tillgång till att välja en
fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Inom annan hälso- och sjukvård
än primärvård är det frivilligt för regionerna att införa vårdvalssystem.
År 2020 fanns totalt 40 valfrihetssystem inom primärvården och
65 valfrihetssystem inom öppen specialiserad vård och delar av
slutenvården. Region Stockholm har störst antal valfrihetssystem,
39 införda vårdval, Region Uppsala och Region Skåne har vardera
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11 vårdval. Fem regioner; Gotland, Blekinge, Dalarna, Gävleborg
och Västerbotten har enbart infört valfrihetssystem inom det obligatoriska området primärvård. 1
6.4.3

Patienter kan välja utförare av öppen vård i hela landet

Enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2013:821) ska en patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård få möjlighet att välja
utförare av offentligt finansierad öppen vård inom eller utom den
egna regionen. Med öppen vård avses primärvård och specialiserad
vård som inte kräver intagning på vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§
HSL). Möjligheten att välja utförare är alltså begränsad till offentligt
finansierad öppen vård. Det finns dock en rekommendation i Riksavtalet för utomlänsvård om att patienten ska erbjudas möjlighet att
i andra landsting välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus
inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. 2
6.4.4

Hemregionen svarar för kostnaderna, förutsatt
att hemregionens remisskrav följs

Om en patient är bosatt i en region eller om patienten är kvarskriven 3
där och stadigvarande vistas i regionen, är det den regionen, hemregionen, som ska svara för kostnaderna för den offentligt finansierade
öppna vården som patienten får i en annan region, vårdregionen.
Detta gäller dock inte om hemregionen ställer krav på remiss för
vården och dessa remissregler inte följs. Det följer av 8 kap. 3 § andra
stycket HSL.

1

www.skr.se/download/18.438a2da8174729859c6b06e3/1600194793873/Beslutsl%C3%A4g
e-v%C3%A5rdval-Regioner-juni-2020.pdf.
2
SKL. 2014. Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer, Sveriges kommuner och landsting.
3
Kvarskrivning fungerar i princip som ett skydd för bostadsadressen på så sätt att den verkliga
bostadsadressen inte syns i folkbokföringen. Bestämmelser om kvarskrivning finns i 16–17 a §§
folkbokföringslagen (1991:481).
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Vårdlotsar och andra stödfunktioner

I samtliga regioner finns i dag olika stödfunktioner. Det kan vara vårdlots, väntetidssamordnare, vårdvägvisare, vårdgarantiservice, vårdsluss
eller motsvarande funktioner. De har olika uppdrag. Det kan vara att
informera patienter om vårdgarantin och valmöjligheter, eller hjälpa
patienter att få vård inom vårdgarantins tidsgränser och ibland även
hjälpa vårdgivare med patienter som de inte kan ge vård inom vårdgarantins tidsgränser. Vårdlots eller motsvarande funktion används
i dag i 10 regioner.
Det är enligt SKR:s uppdragsbeskrivning ofta regionens samordnande vårdlots eller motsvarande funktion som representerar sin region i SKR:s nätverk Vårdlotsar i samverkan (hädanefter benämnt
vårdlotsnätverket). Enligt en uppdragsbeskrivning för vårdlotsnätverket ska regionerna och SKR i samverkan:
• Identifiera de viktigaste områden för samverkan och samarbete
med syfte att minimera ”vårdskulden” och säkerställa att vårdgarantin kan upprätthållas.
• Ge förutsättningar för att dela och förmedla information om
status för aktuellt läge i regionen för att ge underlag till en samlad
nationell överblick.
• Samverka och beskriva regionernas behov och eventuell ledig
kapacitet att erbjuda andra.
• Initiera informationsmaterial till patienter och vården.
• Ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte för arbetssätt och insatser mellan regionerna.
• Stödja utvecklingen av system för såväl administration som teknik med syfte att ge en nationell överblick av regionernas behov
och eventuell ledig kapacitet att ta emot patienter från andra
regioner. 4

4

SKR. 2021. Vårdlotsar i samverkan.
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Utredningens dialog och diskussion
med vårdlotsnätverket

Utredningen har haft dialoger och diskussioner med vårdlotsnätverket. I diskussionen ställdes inledningsvis frågan om vårdlotsarna
inom ramen för själva nätverket hjälper patienter eller patientgrupper att få vård inom vårdgarantins gränser. Så var inte fallet. Det
finns dock exempel på sjukvårdsregional samverkan där man hjälper
patienter.
En annan fråga gällde vad nätverket anser fungerar bra inom regionerna när det gäller att uppfylla vårdgarantins tidsgränser. Exempel
gavs på vad de menar fungerar bra i arbetet i regionerna:
– inom regionen finns listor på alla som köar per verksamhetsområde och diagnos vilket underlättar vårdlotsens arbete,
– det finns flera exempel i regionerna där man har en central vårdlotsfunktion som hjälper patienter,
– regionala vårdlotsnätverk förekommer eller bildas inom några
regioner,
– regionerna kan använda varandras avtal, och
– information lämnas via 1177 till patienter, anhöriga, beslutsfattare
och verksamheterna.
På frågan om svårigheter och utmaningar lyftes:
– att det inte finns en samlad plats med information om vem som
har avtal med vem och hur avtalen ser ut, vilket skulle kunnat
nyttjas för att hjälpa patienten med vårdgarantin,
– information om ledig kapacitet på vantetider.se är inte uppdaterad
och stämmer därför inte, och
– att alla regioner har en produktionsplanering utifrån sitt eget flöde.
Detta menar vårdlotsarna sammantaget försvårar möjligheterna att
lotsa patienter i offentligt finansierad vård.
Det kan enligt nätverket finnas en risk att föra över för mycket
produktion till privata vårdgivare som därmed kan växa och rekrytera personal från den offentliga vården. Enligt nätverket ska först
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och främst den offentliga vårdens kapacitet användas. En utmaning
som lyfts är att regionerna behöver vara attraktiva arbetsgivare.
De menar också att privata vårdgivare kan ha svårt att ta emot
svårt sjuka patienter även om det gäller en enkel åtgärd. Ytterligare
en utmaning gäller att de vårdgivare man slussat patienten till vill
göra en egen bedömning och det är inte resurseffektivt. En annan
svårighet som man ser framåt är att omhänderta uppskjuten vård
med efter arbetet med covid-19-pandemin redan trött personal.
I diskussionen med vårdlotsnätverket lyftes också frågan om vilka
förändringar de anser bör göras för att fler patienter ska bli hjälpta
att få vård inom vårdgarantins gränser. Ett register med information
om vårdgivare och avtalsvillkor togs upp som ett behov.
En enkätundersökning
Utredningens dialog och diskussion med vårdlotsnätverket i mötesform följdes upp med en enkätundersökning för att inhämta ytterligare uppgifter om hur regionerna arbetar med stöd till patienter i
syfte att kunna erbjuda vård inom vårdgarantin, se Bilaga 5. Enkäten
ställdes till regionernas deltagare i vårdlotsnätverket. Enkäten genomfördes första kvartalet 2021 och besvarades av 20 av regionernas deltagare i nätverket.
Ett antal frågor i enkäten rörde regionens rutiner när det gäller
information till patienterna om vårdgarantin och om vårdval. Frågor
rörde också regionens praktiska arbete med patienter som inte kan
ges vård inom vårdgarantins gränser. Enkäten innehöll även ett antal
mer öppna frågor om vilket stöd som regionerna skulle behöva samt
om och i så fall vad regionen skulle önska ytterligare för att lösa sitt
uppdrag.
Resultat av enkäten
När det gäller frågan om patienten själv tar kontakt för att åberopa
vårdgarantin anger en majoritet av de svarande regionerna att så ofta
är fallet och att patienten förväntas ta initiativ till kontakt. Samtidigt
påpekas att kontakter i båda riktningar förekommer. Ett vanligt förfarande är att i en remissbekräftelse informera om vårdgarantin och
om möjligheten för patienten att kontakta den aktuella mottag-

148

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

ningen, operationsplaneraren, regionens vårdlots eller motsvarande
funktion om patienten vill ha hjälp med att få vård inom vårdgarantins gräns. Det förekommer också i flera regioner att verksamheter i samband med översyn av väntelistor kontaktar patienter med
en förfrågan om de önskar flytta sin remiss, det vill säga välja en
annan vårdgivare.
På frågan om till vem patienten ska vända sig, ger regionerna
varierande svar. Det förekommer att patienter ska vända sig till vårdlotsar, vårdgarantienheter eller motsvarande funktioner, men huvudprincipen i de flesta regioner är att patienten i första hand uppmanas
att vända sig direkt till den remitterande mottagningen eller enheten.
I enkäten preciseras en följdfråga om vem eller vilken funktion i
regionen som tar kontakt med patienten när tiden för vårdgarantin
riskerar att gå ut och vid vilken tidpunkt under garantiperioden som
detta sker. Av enkätsvaren att döma saknar de flesta regioner en
samordnad och enhetligt fastställd rutin för detta. Det varierar också
ofta inom en region på så vis att vissa verksamheter och mottagningar har rutiner att kontakta patienten med information om att
vårdgarantin inte kommer kunna hållas, medan det inom andra verksamheter i samma region är upp till patienten att ta kontakt och
åberopa vårdgarantin. Flera svarande anger dock att de påbörjat ett
arbete med enhetliga rutiner.
När det gäller allmän information om vårdgarantin och patientens rättigheter uppger en majoritet av de svarande att informationskanalerna är kallelser och remissbekräftelser, regionspecifika delar av
1177.se samt affischer och broschyrer på mottagningarna. Det är
också möjligt för patienter att vända sig till vårdlotsar och motsvarande funktioner eller att muntlig information av vårdenhet ges.
Svaren på de mer öppet ställda frågorna om hur befintliga resurser
bättre kan nyttjas och vad regionen saknar för att kunna lösa sitt
uppdrag, indikerar ett behov av ett regiongemensamt och nationellt
utvecklingsarbete. En nationell databas med samtliga vårdgivare/
enheter, särskilt privata vårdgivare som har avtal med någon region är
ett önskemål, uppdaterad information om tillgänglig kapacitet på
vantetider.se är ett annat. Möjlighet att kunna se prognosticerade
väntetider inom den egna regionen samt i andra regioner, liksom
regiongemensam produktionsplanering lyfts som viktiga utvecklingsområden. Flera regioner pekar på behovet av samordning och enhet-
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liga rutiner för samtliga verksamheter och mottagningar inom regionen, exempelvis beträffande remisshantering och väntelistor.
En sammanställning av vårdavtal
Vårdlotsnätverket har bistått utredningen med en sammanställning
av gällande vårdavtal i regionerna. Utredningen formulerade följande
tre frågor till nätverket:
• Inom vilka vårdområden i specialiserad vård har regionen upphandlat vård?
• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och hur många utförare finns inom varje vårdområde?
• Inom vilka vårdområden har upphandling gjorts enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, och hur många utförare
finns inom varje vårdområde?
Resultatet av sammanställningen visar betydande variationer mellan
regionerna när det gäller avtalsformer och vårdområden. Något entydigt mönster framträder inte. Vårdvalssystem (LOV) tillämpas,
utöver för primärvård som är obligatoriskt, exempelvis för ögonsjukvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, fysioterapi och
medicinsk fotvård.
LOU-upphandlade vårdområden finns i princip inom alla medicinska specialiteter, men vanliga vårdområden där regionerna ingått
avtal med privata vårdgivare är ortopedi, dagkirurgi, öron-, näsa- och
halssjukdomar, urologi och gynekologi. Digitala vårdtjänster som
distansgranskning av radiologiska undersökningar och telepsykiatri
är andra exempel där privata vårdgivare upphandlats. LOU-upphandlingar är även vanligt förekommande för neuropsykiatriska undersökningar.
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Väntetider och kvalitets- och
patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguiden

Utredningen har i uppdrag att följa och stödja arbetet med
information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på
1177 Vårdguiden. Arbetet som drivs av SKR och Inera är ännu i sin
linda. Utredningen har därför endast kunnat följa, och inte i någon
egentlig mening stödja, arbetet genom medverkan i möten med SKR,
Inera och Socialdepartementet samt genom dialog med tjänstemän
på Socialdepartementet.
I överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020
mellan staten och SKR ingick att SKR och Inera skulle genomföra
en förstudie gällande vilken information om väntetider och kvalitetsoch patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177.se.
Syftet var att allmänheten och patienter ska kunna jämföra kvalitet,
tillgänglighet och patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. I förstudien skulle även redogöras för förutsättningar avseende långsiktig
förvaltning, datakvalitet och ekonomiska förutsättningar för att utveckla den beskrivna tjänsten. 5 I enlighet med överenskommelsen
redovisade SKR och Inera i september 2020 förstudierapporten Hitta
och jämför vård på 1177.se. 6
Inom ramen för förstudien har SKR och Inera genomfört intervjuer och på andra sätt inhämtat underlag och synpunkter från ett
antal regioner. SKR och Inera konstaterar att patienter i dag är mer
pålästa och samhällsmedvetna än tidigare och att detta ställer nya och
högre krav på vården. Att inte känna till, eller kunna påverka, vilken
väntetid som gäller för ens kontakter med vården kan enligt SKR och
Inera vara en frustrerande och maktlös upplevelse. Vidare konstateras att flera utredningar från olika aktörer har belyst invånarnas
behov av information för att fatta kvalificerade beslut. Behovet av att
visa kvalitetsindikatorer för invånarna har ofta kopplats till vårdvalsfrågan, och invånarnas behov av information för att fatta beslut om
val. Men för att patienter och invånare ska kunna tillgodogöra sig
resultaten menar SKR och Inera att det krävs funktionella och tydliga kommunikationskanaler och presentationsformer, liksom förstärkt tolkning och analys av data. För att nå detta bör mer av den
5

Regeringskansliet, Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Ökad
tillgänglighet i hälso-och sjukvården 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner. 2020. Hitta och jämför vård på 1177.se.
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data om kvalitet, väntetider och patientnöjdhet som redan samlas in
också tillgängliggöras på ett sätt som är lättare för invånare att ta del av.
SKR och Inera redovisar i bedömningen att det behövs en ny
teknisk lösning för en ny jämförelsetjänst inom 1177 Vårdguiden
och Hitta och Jämför Vård.
I förstudien beskrivs att den tidigare tjänsten Hitta och jämför
Vård inte användes i den utsträckning som förväntades. Tjänstens
placering på webbplatsen, att de indikatorer som redovisades inte
upplevdes som intressanta av invånare och patienter samt kvalitetsbrister i delar av dåvarande datakällor kan enligt SKR och Inera ha
spelat roll. I en målgruppsanalys som genomfördes år 2017 var slutsatsen att det fanns en osäkerhet om behovet av kvalitetsinformation
och att en stor utmaning är att skapa en tydlig process för urval av
indikatorer och tillhörande beskrivning eller presentation.
I förstudien konstateras det att den tjänst som avses kräver en
långsiktig förvaltning och kontinuerlig utveckling som i sin tur
kräver ett gemensamt beslut från regionerna att långsiktigt ansvara
för utveckling och förvaltning. SKR och Inera uppskattade kostnaderna till 15–16 miljoner kronor som en engångsvis utvecklingskostnad och därefter drygt 3 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Förstudien följdes i mars år 2021 upp av en ansökan från SKR
till regeringen avseende ett uppdrag innehållande genomförande
av en fördjupad behovsanalys och kravspecifikation. SKR ansökte
om 5,2 miljoner kronor för den fördjupade behovsanalysen och
kravspecifikationen och föreslog att arbetet skulle redovisas till
Socialdepartementet senast den 31 augusti 2021. Regeringen fattade
den 11 mars 2021 beslut om att bevilja ansökan. 7

6.7

Information om vårdgarantin och patienters
valmöjligheter

6.7.1

Information till invånare och patienter

Utredningen har kartlagt vilken information som invånare och patienter kan ta del av när det gäller vårdgarantin respektive valmöjligheter att välja vårdgivare. Vidare har information om regionala vårdgarantier granskats, liksom var information om vårdgarantin finns
7

Regeringbeslut Dnr S2021/02255 Ansökan om medel för en fördjupad behovsanalys och kravspecifikation för en jämförelsetjänst.
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för vårdpersonal. Utredningen har också kartlagt lagstiftningen inom
området och eventuella överenskommelser, regionernas remissregler
samt funktionen vårdlotsar eller motsvarande i regionerna.
Vid granskningen har utredningen använt den information som
finns publicerad på nätet och då främst 1177.se, uppgifterna hämtades i februari 2021. Skälet till valet av 1177.se är att en webbplats
är lätt att hålla aktuell och uppdaterad till skillnad från tryckt material och att det är regionerna som själva ansvarar för webbplatsen
med information om vård och behandling samt att 1177.se är regionernas gemensamma informationsplats för invånarna. Utredningen
är medveten om att det utöver denna information även informeras
på andra sätt.
Via sökfunktionen på 1177.se är det möjligt att nå information
om vårdgaranti under Så fungerar vården/Lagar och bestämmelser/Vårdgaranti. Utredningen kan dock konstatera att informationen om vårdgarantin inte finns lätt tillgänglig, till exempel på webbplatsens startsida. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad
information om hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla
tiden eller hur patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vårdgarantin. Det finns dessutom skillnader mellan regionerna. Även om
det i den nationella informationen framgår att det är regionens ansvar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, så uppges i regional information att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där
hen står i kö. För invånare är det lättast att hitta informationen om
vårdgarantin på 1177.se genom att använda sökfunktionen. Den som
söker information behöver dock veta att det finns en vårdgaranti.
När personen väl kommit till sidan med information om vårdgarantin så finns en nationell information med kompletterande
regional information. I inledningen beskrivs att vårdgarantin anger
hur länge en person som längst ska behöva vänta på att få kontakt
med vården och hur länge patienten som längst ska behöva vänta på
att få den vård som patienten behöver. Vidare anges:
När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård
som du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts
vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan
göra själv.
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Efter denna inledning följer fem rubriker, dessa är:
1. Vårdgarantin
2. Du kan få vård på en annan mottagning
3. Vårdgarantin gäller bara i din region
4. När gäller inte vårdgarantin?
5. Väntetider i vården
Nedan beskrivs vilken information som ges under respektive rubrik
för dig som invånare och patient.
1. Vårdgarantin
Under fyra punktsatser beskrivs vad som gäller enligt vårdgarantin.
Där får du följande information:
Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom telefonsamtal, ett besök
eller ett videosamtal.
Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad
vårdpersonal
Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad
sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska
bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Den medicinska bedömningen
kan göras vid ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal.
Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar
Du ska få en tid för ett första besök på en specialistmottagning inom
90 dagar, om du har fått en remiss för det. Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss från en läkare. Då gäller samma tidsgräns. Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till
någon annan vårdmottagning.
Behandling påbörjad inom 90 dagar
Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att läkaren
tillsammans med dig beslutade om behandling. En behandling kan till
exempel vara en operation.
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Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare men de kan inte vara längre.

Under respektive regions tillägg på 1177.se framgår om regionen har
en kortare tidsgräns än vårdgarantins. Dessa tidsgränser är regionens
målsättning snarare än en garanti.
2. Du kan få vård på en annan mottagning
Som besökare på webbplatsen ges du också information om möjligheterna att få vård på en annan mottagning:
Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja
vilken mottagning du ska hänvisas till om du ska använda dig av vårdgarantin. Du kan tacka nej till erbjudande om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta
längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du
ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas om på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.
Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad
till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta
din region för att få veta vad som gäller för dig.

Är du patient ska du få information om vårdgarantin. Patienten uppmanas att fråga om vårdgarantin på mottagningen där hen väntar på
att få vård.
Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder
det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. I vissa regioner finns det
också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

3. Vårdgarantin gäller bara i din region
Du som besöker webbplatsen ges information om att vårdgarantin
bara gäller i din region, men det uppges också att det finns undantag,
här hänvisas du som patient att själv fråga vårdpersonalen om vad
som gäller i din region.
Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som
väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom
någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov
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av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var
personen är folkbokförd. Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där
du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

4. När gäller inte vårdgarantin?
Du som besöker webbplatsen får också veta när vårdgarantin inte
gäller. Att vårdgarantin inte gäller för exempelvis följande situationer:
– återbesök,
– om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser,
– medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar,
– utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester, (undantag Region Halland där röntgen och
provtagning omfattas av den regionala vårdgarantin),
– när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater,
– om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region.
Dessutom har Västra Götalandsregionen information om att vårdgarantin inte gäller för vaccinationer, intyg och hälsoundersökningar,
besök på mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC).
5. Väntetider i vården
I anslutning till information om vårdgarantin på webbplatsen 1177.se
ges du som besöker webbplatsen också information om var det går
att hitta information om väntetider samt uppföljning av vårdgarantin. Under rubriken Väntetider i vården hänvisas du till SKR:s webbplats om väntetider i vården.
Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgarantin och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetider inom alla regioner i Sverige.
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Remissregler
Under fliken om remisser informeras om att patienten kan behöva
få vård på en annan mottagning än den som patienten först hade
kontakt med. Då kan det behövas en remiss. Det är ett besked från
mottagningen om att patienten behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Information finns också om att patienten i vissa
situationer själv kan skriva en egenanmälan eller egen vårdbegäran.
Därefter följer utförligare information om remiss, remiss till annan
region, att det finns olika remissregler i olika delar av landet med
mera. De remissregler som uppges visas i tabell 6.1.
Tabell 6.1

Remissregler i regionerna enligt den information invånare har
tillgång till på 1177.se
Alla regioner kräver remiss för medicinsk service, det redovisas inte
i tabellen

Region
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Härjedalen
Jönköpings
län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm

Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten

Remissregler
Psykoterapi, neuropsykiatrisk utredning
Barnmedicin för barn över två års ålder, neuropsykiatrisk utredning,
kognitiv utredning
Neuropsykiatrisk utredning
Smärtbehandling av specialistläkare
Öppen specialiserad ögonsjukvård för personer över 18 år och äldre
Neuropsykiatrisk utredning
Logoped, obstetriskt ultraljud, medicinsk fotvård, huddiatermi, planerad
specialiserad rehabilitering, specialistmottagning för ME/CFS,
specialiserad hudsjukvård, specialiserad kirurgi i öppenvård,
specialiserad öron-, näsa-, halssjukvård, besök på öron-, näsa-,
halssjukvård på akuten KS Solna med undantag för omedelbar vård
Neuropsykiatrisk utredning
Psykoterapibehandling, neuropsykiatrisk utredning, kognitiv utredning
Barn- och ungdomspsykiatri, hudmottagning, besök på
habiliteringscentrum
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Region
Västernorrland
Västra
Götaland
Örebro län

Östergötland

SOU 2021:59

Remissregler
Neuropsykiatrisk utredning
Neuropsykiatrisk utredning, utredning av könsdysfori, remiss från
elevhälsan eller specialistläkare för skolbarn som ska besöka logoped för
dyslexibedömning. Vid språkstörning och dyskalkyli krävs även
psykologbedömning
-

Källa: 1177.se, februari år 2021.

Remissreglerna skiljer stort mellan regionerna, från de som inte har
remissregler, utöver för medicinsk service som alla har, till den
region som har flest med tio remisskrav. De som inte har remisskrav till
specialiserad öppenvård tillämpar dock egenremiss eller vårdbegäran.
Egenanmälan eller vårdbegäran
Där det inte finns särskilda remisskrav kan enskilda mottagningar ha
krav om egenanmälan. På 1177.se anges följande information om egenanmälan:
I många regioner går det att beställa tid direkt hos en specialiserad läkare
utan att ha en remiss. En del mottagningar vill då att du skriver en så
kallad egenanmälan. Det kallas också vårdbegäran.

Vidare anges att vissa regioner har särskilda blanketter som ska fyllas
i för en egenanmälan eller att det går att göra i inloggat läge på
1177.se (1177 Vårdguidens e-tjänster). I Region Stockholm finns ett
tillägg på webbplatsen som ytterligare beskriver vad som bör ingå
när man skriver en egenanmälan.
Personen som tittar på din egenanmälan gör sedan en bedömning och du
får en kallelse till mottagningen om hen tycker att du behöver det. En
egenanmälan för vård i ett annan region kan du bara skriva om det inte
finns krav på remiss vare sig där du vill få vård eller i din egen region.
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Information om målsättning inom barnoch ungdomspsykiatrin (BUP)
Det saknas allmän information på 1177.se om målsättningen att
inom 30 dagar få vård och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin. Under information om vårdgarantin upplyser tre regioner dock om förväntad maximal väntetid för barn och ungdomar vid
psykisk ohälsa, det är Region Gävleborg, Region Kronoberg och
Västra Götalandsregionen.
Ungdomsmottagningen på nätet – UMO
UMO är en ungdomsmottagning på nätet som fungerar som komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna. Verksamheten vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. Där finns texter, filmer, bildspel och annat material med information om sex, hälsa och
relationer. Där finns även en anonym frågetjänst där ungdomar får
svar inom en vecka. Webbplatsen UMO.se ger ingen information
om vårdgaranti eller väntetider, men det finns information om vart
man kan vända sig om man mår mycket dåligt. Den information som
finns om psykisk ohälsa finns under fliken Att må dåligt. Där finns
under huvudrubriken Om du mår dåligt information om att må dåligt, hur det kan kännas, att berätta för någon, tips samt sök hjälp
om du mår mycket dåligt.
Du ska söka hjälp om du mår dåligt länge eller om du mår mycket dåligt.
Kontakta till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller
barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Du kan få hjälp av skolsköterskan
eller skolkuratorn om du går i skolan. Ring 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning om du eller någon annan mår väldigt dåligt och vill
ha hjälp så fort som möjligt. Ring telefonnummer 1177 för att få veta
var du ska söka hjälp. Be någon du känner att hjälpa dig att kontakta
vården om du behöver.

Det finns också länkar till organisationer som kan ge stöd. Under
fliken Att ta hjälp finns en länk med information om rättigheter och
lagar. Information om tillgänglighet och vårdgarantin saknas.
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Information om valmöjligheter
Utredningen har undersökt vilken information som regioner lämnar
på 1177.se om vilka utförare som finns. När man går in på 1177.se
finns en meny Hitta vård överst på sidan. Där kan invånaren hitta
adresser och kontaktuppgifter till mottagningar. Det är möjligt att
söka på plats, vårdtyp, namn och utbud. I ett första steg får invånaren
en lista över mottagningar med kontaktuppgifter och om mottagningen har e-tjänster. I ett andra steg finns information om öppettider, prisinformation, information om verksamheten och relaterade
mottagningar med mera. Under fliken Om oss ges information om
mottagningen. Det kan till exempel ges information om vilka kompetenser som finns eller hur ett besök går till. Vilken information
som ges om utförarna skiljer sig mellan utförare.
6.7.2

Information till vårdpersonal

I utredningens kontakter med regionerna om arbetet med regional
handlingsplan framkommer att kunskapen om vårdgarantin och
regionens hantering av vårdgarantin kan behöva öka i vården, bland
annat mot bakgrund av personalomsättning. Även om regionen själv
arbetar med det kan det behövas kunskapshöjande insatser, till
exempel kortare webbutbildningar, även från andra aktörer. När
vårdgarantin infördes genomfördes kommunikationsinsatser av dåvarande landstingen och SKL.
Utredningen har inte gjort någon heltäckande systematisk kartläggning av vilken information riktad till vården som finns i regionerna. Vid en enkel sökning efter nationell information riktad till
vården om vårdgarantin har utredningen noterat att övergripande
information för vårdpersonal om vårdgarantin finns i vårdhandboken 8 samt på SKR:s webbplats om väntetider 9. På den senare finns
information om vårdgarantin. Ledig kapacitet visar om det finns
möjlighet att ta emot patienter från andra vårdgivare samt en preliminär uppskattning av hur lång tid patienten får vänta. Uppgifterna gäller för ett urval av åtgärder, och informationen ska inte

8
www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsligastallning/nationella-vardgarantin/.
9
www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/.
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vara äldre än 6 veckor. Ofta saknas flera regioners uppgifter och över
13 veckors väntan preciseras inte.

6.8

Den norska modellen för vårdgaranti

De nordiska länderna har delvis olika modeller och principer för
vårdgarantier och patienters valmöjligheter i vården. Utredningen
har valt att i detta delbetänkande särskilt studera den modell som
tillämpas i Norge, eftersom den avviker från övriga länder genom en
reglerad tidsfrist för återkoppling till patienten och en mer flexibel
garanti för när behandlingen ska inledas. Utredningen avser att till
slutbetänkandet i utredningens uppdrag om att utreda en utökad
vårdgaranti redovisa flera länders system.
6.8.1

Det norska sjukvårdssystemet

I början av 2000-talet genomfördes en omfattande sjukvårdsreform
i Norge som bland annat innebar att staten övertog ägaransvaret för
sjukhusen från den regionala nivån, fylkena. Reformen innebar också
att statligt ägda och regionalt förlagda hälsoföretag inrättades, helseforetak, med ansvaret att erbjuda specialiserad vård till sina respektive invånare. 10
Vidare infördes en fastläkarreform för primärvården som innebar
ett kommunalt huvudmannaskap men med privatpraktiserande
läkare. Kommunerna ersätts av staten för ordnandet av denna del av
hälso- och sjukvården, men medlen är inte öronmärkta och därmed
kan kommunerna i princip fritt fastställa sin egen budget för hälsooch sjukvården. 11
6.8.2

Kommunerna tillhandahåller primärvård i Norge

Kommunerna tillhandahåller primärvård avtalsbaserat via allmänläkare
som bedriver sin egen verksamhet, fastleger. Vanligtvis registrerar man
sig hos en läkare och alla kan aktivt välja sin egen läkare.
10
Vårdanalys. 2014. Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem Erfarenheter från Danmark,
Norge, England och Nederländerna.
11
www.helsedirektoratet.no/tema/lover-og-forskrifter/, uttag 2021-05-03.
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I Norge ska patienter erbjudas en första konsultation av sin fasta
läkarkontakt inom fem arbetsdagar. När det gäller tillgänglighet via
telefon ska 80 procent av alla samtal besvaras inom två minuter. Att
få sitt behov av nödvändig hälsovård tillgodosett, är en individuell
rättighet som den enskilde kan göra gällande mot kommunen.
Kommunernas åligganden som sjukvårdshuvudmän sanktioneras
bland annat genom lagen om patienters rättigheter, även kallad patienträttighetslagen. Invånarna kan med stöd av denna lag få till stånd en
prövning hos Helsetilsynet i fylket av husläkarens åtgärder; till exempel bristande uppföljning, medicinering eller diagnostiska åtgärder.
Det kan också handla om problem med att få tid hos husläkaren,
bristande telefontillgänglighet och service i allmänhet. Avgörande
vid prövningen av klagomål är kommunhälsovårdslagens krav att
patienten ska få nödvändig hälsovård i den kommun där han eller
hon bor eller tillfälligt uppehåller sig.
Det centrala ordet är nödvändig. Häri ligger en rätt till rimlig
standard, det vill säga den miniminivå som är medicinskt försvarbar.
Tillsynsmyndigheten kan inte rikta krav på fullgörelse mot den
enskilde läkaren eller annan vårdpersonal om man finner att patienten inte fått hälsovård till rimlig standard, utan det är kommunen
som har uppfyllelseplikt. Helsetilsynet i fylket kan initiera ärende
hos Statens helsetilsyn som har vissa påtryckningsmöjligheter, bland
annat böter. 12
6.8.3

Specialisthälsovården i Norge

Cirka 12–15 procent av patienterna som besöker sin fastläkare i kommunen har behov av bedömning och/eller behandling av specialisthälsovården.
År 2015 gjordes flera ändringar i bestämmelserna för att förenkla
reglerna och stärka patienternas rättigheter. Tidsfristen för bedömning av remisser till specialisthälsovården förkortades till maximalt
10 arbetsdagar jämfört med de tidigare 30 arbetsdagarna. Krav infördes på att patienter ska få information om när bedömning eller
behandling ska inledas. Specialisthälsovården är skyldig att meddela
den nationella myndigheten Helfo om en tidsfristöverträdelse skett.
En tidsfristöverträdelse bör meddelas så snart det är övervägande
12

www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/, uttag 2021-05-03.
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troligt att den kommer att inträffa. Helfo ansvarar då för att hitta en
annan vårdgivare till en patient vars ursprungliga vårdgivare överskridit tidsfristen. Den ursprungliga vårdgivaren är skyldig att betala
för behandlingen. Tidsfristen innebär att patienter ska få en bedömning av sitt vårdbehov inom 10 dagar efter att remissen mottagits av
specialisthälsovården samt tid till behandling om behov finns. Det
norska systemet innebär således att vårdgivaren är skyldig att inom
10 arbetsdagar förbinda sig att påbörja behandling vid en viss angiven
tidpunkt. Hur lång tid det får gå mellan den första vårdkontakten
och behandlingens påbörjande är emellertid inte reglerat i lag. 13

6.9

En jämförelse tyder på att produktiviteten
är lägre i Sverige än i jämförbara länder

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har gett ut rapporten
Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv (2019:8) 14. I rapporten ges en jämförelse av
sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder med likartad
ekonomisk standard och likartade levnadsvillkor och hälsoläge.
Gemensamt för samtliga ingående länder är en allmän tillgång till
sjukvårdstjänster och en i huvudsak offentlig finansiering. Länderna
spenderar ungefär lika mycket resurser inom hälso- och sjukvården.
Sverige ligger nära genomsnittet, men det uppges att statistiken är
ny och därför bör tolkas med försiktighet. I rapporten framgår att
svensk sjukvård uppvisar medicinska resultat i världsklass och ligger
långt fram när det gäller införandet av ny medicinsk teknologi, vilket
visar på att det inte råder brist på resurser.
Tillgången på personal och utrustning uppges i rapporter vara god
inom svensk sjukvård. Beträffande personal handlar behoven om
ändamålsenlig specialisering och ett bättre utnyttjande av humankapitalet inom vården. Sverige har dock i internationell jämförelse
en låg andel allmänläkare samtidigt som sjukhusläkarna nationellt
utgör en stor och ökande andel av läkarkåren. Såväl arbetsproduktiviteten som sjukvårdens totalproduktivitet är lägre i Sverige än i
13

Helsedirektoratett. 2017. Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg.
14
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andra länder i de internationella jämförelsestudier som redovisats i
rapporten.
De brister som kan ses inom svensk sjukhusvård är, enligt
rapporten, låg produktivitet och långa väntetider för planerad ickeakut behandling. Den internationella trenden mot minskade antal
vårdplatser inom sjukhusvården har gått längre i Sverige än i andra
länder. Detta förklaras både av en medveten strävan mot behandlingar i öppenvård och kortare vårdtider, men även av problem med
att rekrytera personal och därmed hålla planerade vårdplatser öppna.
Den höga beläggningsgraden i Sverige indikerar ett större problem
med bristande antal vårdplatser, vilket kan förorsaka problem för
patientflöden, väntetider och behandlingsprocesser inom sjukhusen.
I rapporten lämnas bland annat rekommendationer om:
– en nationell kraftsamling för utveckling av ersättningssystem och
incitamentsstruktur,
– att professionen involveras i direkta förhandlingar om ersättningssystemens utformning,
– att utbudet utvecklas genom alternativa vårdgivare i samverkan
med akutsjukhusen,
– samordning och ett gemensamt informationssystem mellan akutsjukhus och primärvård,
– incitament till såväl vårdgivare som patienter så att kontinuitet
prioriteras, speciellt för kroniker,
– att möjligheterna och incitamenten för läkare och annan personal
verksamma utanför sjukhus att medverka i jour och planerad vård
vid sjukhusen inom specialiteter med kapacitetsbrist och långa
väntetider stärks, samt
– ett statligt ansvar för utveckling av styrinstrument och kontinuerlig
uppföljning av effektivitet och fördelning av sjukvårdens resurser.

6.10

Problembild

Utredningen kan konstatera att problemanalyser, slutsatser och åtgärdsförslag har redovisats i ett flertal myndighetsrapporter, betänkanden från statliga utredningar och i rapporter från SKR under
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senare år. Den problembild och de möjliga förbättringsområden som
utredningen lyfter i detta avsnitt är därför sannolikt varken nya eller
obekanta för berörda aktörer. De lyfter vissa frågor som utredningen
bedömer som särskilt viktiga och har formulerats mot bakgrund av
de kontakter, dialoger och kartläggningar som utredningen gjort
under hösten 2020 och våren 2021.
6.10.1

Vårdgarantin ses som målsättning och inte som lagkrav

Som framgår av kapitel 3 om gällande rätt är bestämmelserna om
vårdgaranti i hälso- och sjukvårdslagen, hälso- och sjukvårdsförordningen och patientlagen tydligt formulerade och lämnar i princip
inte något utrymme för regionerna att inte uppfylla åtagandet att ge
vård inom de tidsgränser som lagstiftningen anger. Samtidigt har
regionerna i årtionden, långt innan vårdgarantin infördes, haft utmaningar med långa väntetider till vård. Covid-19-pandemin har
ytterligare försvårat regionernas förutsättningar att erbjuda vård i
tid, se kapitel 4.
Utredningens samlade bild är att regionerna ser och hanterar
vårdgarantins tidsgränser som en målsättning och inte som det lagkrav som det formellt sett är. Det har möjligen även påverkats av
överenskommelser mellan staten och SKR om ersättning vid nivåer
där bara en viss andel av patienterna ska ha erbjudits vård inom
vårdgarantins gränser för att regionen ska erhålla ersättning.
Vårdgarantin är en yttersta gräns för hur länge en patient ska
behöva vänta på vård. Det finns samtidigt regioner som har skarpare
tidsgränser än de lagstadgade. Detta är också regioner med förhållandevis god tillgänglighet och det är möjligt att regionens egna
skarpare vårdgaranti kan ha bidragit till detta.
För arbetet med tillgänglighet har samtliga sex dimensioner av
god vård som Socialstyrelsen formulerat betydelse. Dimensionerna
är säker, individanpassad, kunskapsbaserad, jämlik, tillgänglig och
effektiv vård. 15 Dimensionen tillgänglig innebär att hälso- och sjukvården ska verka för att vården är tillgänglig och ges i rimlig tid.
Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård som hen har behov av.

15
Se exempelvis Socialstyrelsen. 2019. Öppna jämförelser 2018. En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.
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När det gäller dimensionen att ingen ska behöva vänta oskälig tid
på den vård som hen har behov av så spelar vårdgarantins tidsgränser
en stor roll. Tidsgränserna är tilltagna så att de ska vara den bortre
gränsen för hur länge en patient som längst ska behöva vänta på vård.
Att regionerna inte förmår att erbjuda alla patienter rätt vård i tid,
det vill säga inom ramen för medicinsk indikation, nationella riktlinjer, vårdprogram och vårdförlopp men ytterst inom vårdgarantins
gränser är ett komplext problem som dessutom under åren 2020 och
2021 ökat på grund av covid-19-pandemin.
Det finns enligt utredningen anledning att diskutera synen på
vårdgarantins tidsgränser och hur den påverkar tidpunkten för när
åtgärder vidtas och hur rutinerna vid patientkontakter ser ut. Det
kan behövas en kulturförändring och nya arbetssätt i vården. Utredningen erfar att en relativt vanligt förekommande ordning är den
som innebär att åtgärder vidtas först när en tidsgräns inom vårdgarantin är på väg att löpa ut eller har löpt ut. Att detta leder till
längre väntetider än nödvändigt är uppenbart. Om regionerna agerar
så snart de bedömer att en tidsgräns riskerar att överskridas, skulle
patientens väntetid kunna bli kortare. Detta aktualiserar frågan om
regionens respektive den enskilde patientens ansvar när det gäller att
agera vid långa väntetider.
6.10.2

Otydlighet i kraven om regionernas ansvar

Utredningens enkätundersökning till regionernas vårdlotsar och
motsvarande funktioner samt övriga dialoger med regionerna ger
bilden av viss otydlighet avseende kraven när det gäller ansvaret för
att vårdgarantins tidsgränser hålls och om så inte är fallet att åtgärder
vidtas i tid. I nuvarande lagstiftning finns ett uttryckligt krav på att
regionen ska se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare.
Om regionen inte uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade
vården eller behandlingsgarantin ska regionen enligt 9 kap. 2 § HSL
se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Bestämmelsen ställer inte något krav på patienten
att påkalla detta, utan det är regionen som ska se till att skyldigheten
uppfylls. Utredningens slutsats är att 9 kap. 2 § HSL alltså torde
kräva ett förutseende från regionens sida, så att åtgärder kan vidtas i
tid och patienten kan få sin vård inom vårdgarantins tidsgräns. Såvitt
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utredningen erfar är det emellertid inte ovanligt att patienten själv
förväntas initiera en sådan process. Patienten informeras i regel om
vårdgarantin vid vårdmötet eller i samband med remissbekräftelsen
och uppmanas att ta kontakt med vårdenheten vid önskemål om att
välja en annan vårdgivare. Det kan diskuteras om denna rutin är i
enlighet med lagstiftarens intention när det gäller kravet på regionen
att ansvara för att initiera ett ärende om val av annan vårdgivare. Ett
förtydligande i lagstiftningen om att det är regionen och inte patienten själv som har huvudansvaret skulle sannolikt leda till en ökad
tillämpning av patienters valmöjligheter och därmed bidra till effektivare resursanvändning och kortare köer. Det kan sannolikt också
innebära att regionen behöver ha en lång framförhållning i sin planering och schemaläggning för att i god tid kunna förutse om vårdgarantin kan hållas eller inte.
Regionen har det övergripande ansvaret för att organisera verksamheten så att kravet på fullgod information till patienten om vårdgarantin blir möjlig. 16 Erbjudandet kan avse såväl andra vårdgivare
inom regionen, som vårdgivare utanför regionen. 17 Men nuvarande
lydelse i HSL är enligt utredningens bedömning inte tillräckligt
tydlig utan öppen för tolkningar. I formuleringen Om regionen inte
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller behandlingsgarantin ska regionen se till att patienten får vård hos en annan
vårdgivare kan orden om regionen inte uppfyller besöksgarantin tolkas
som att det är först när regionen inte uppfyller vårdgarantin som
åtgärder ska vidtas. Att kostnadsfrågan hanteras i samma mening
som frågan om att erbjuda patienten vård hos en annan vårdgivare
bidrar också till att meningen blir svårläst, bedömer utredningen.
6.10.3

Det behövs regiongemensamma begrepp
för stödjande funktioner

Alla regioner har i dag någon form av stödjande funktion med uppdrag att hjälpa patienter och verksamheter med frågor kopplade till
vårdgarantin och väntetider till vård men även avseende information
om vårdval. I cirka hälften av regionerna benämns funktionen vårdlots eller liknande och är placerad på regionkontor eller sjukhus.
16
Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad
medicinsk bedömning, s. 50.
17
Ibid, s. 52
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Exempel på andra begrepp som förekommer är väntetidskoordinator
och väntetidssamordnare, utredningen har uppfattat att de ofta är
närmare verksamheterna. I flera regioner beskrivs funktionen mer i
termer av en administrativ enhet, exempelvis vårdgarantikansli, hälsovalsenhet eller vårdgaranti- och valfrihetsservice. Med stöd av SKR
finns i dag såväl ett vårdlotsnätverk som ett tillgänglighetsnätverk
som samlar personer med nämnda funktioner i regionerna. Under
hösten 2020 inrättades även en samordningsfunktion inom SKR för
regionernas vårdlotsar eller motsvarande funktioner under namnet
Projekt Hänvisning. Syftet med projektet är att säkerställa att vård
kan ges till patienter som riskerar eller redan har väntat för länge på
vård till följd av covid-19. 18
Utredningen har övervägt om det vore motiverat att i lagstiftning
reglera att det i varje region ska finnas en funktion, som benämns på
samma sätt i samtliga regioner, för att ge patienter och verksamheter
stöd i vårdgaranti-, vårdvals- och väntetidsfrågor. Att i princip samma funktioner inte har en rad olika benämningar skulle sannolikt
underlätta för patienter som på eget initiativ vill söka vård i en annan
region. Mot bakgrund av regionernas självstyre samt skiftande förutsättningar kan det emellertid diskuteras om en sådan nationell
styrning av regionernas sätt att organisera sin verksamhet verkligen
skulle gagna deras arbete för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Dessutom bedömer utredningen att det redan finns författningsreglerade funktioner med uppgift att stödja patienten med
samordningen av olika insatser. Här kan exempelvis fast vårdkontakt
och fast läkarkontakt nämnas. Därtill kan läggas att utvecklingen för
en mer nära vård på sikt kan innebära att regionerna ser behov av att
arbetet med att stödja patienten i ärenden som rör vårdgarantin och
tillgänglighet bör skötas av primärvården. Den kommunala självstyrelsen ger i detta avseende en möjlighet för regionerna att anpassa
verksamheten till regionala och lokala förutsättningar, vilket sannolikt är resurseffektivt och bidrar till legitimitet hos regionens invånare.
Det bör också i sammanhanget påpekas att målsättningen på sikt bör
vara att tillgängligheten är så god att vårdlotsar och andra motsvarande funktioner inte behövs.
Utredningens samlade bedömning är mot denna bakgrund att det
inte är lämpligt att i lag reglera hur de stödjande funktionerna för
vårdgaranti och valfrihet ska benämnas, än mindre hur regionerna
18

Information från SKR 2021-04-21.
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väljer att organisera den aktuella verksamheten. Utifrån ett patientperspektiv bör dock påpekas att det vore önskvärt om den information som respektive region tillhandahåller om sina vårdlotsar, väntetidssamordnare eller motsvarande funktioner följer en gemensamt
överenskommen struktur med samma benämningar så att alla
patienter oavsett hemregion lätt kan förstå vilken funktion som
hanterar frågorna i varje region för att hitta nödvändiga kontaktuppgifter med mera.
Avseende att underlätta för patienterna att välja vård i annan
region, så har utredningen uppmärksammat de olika remissregler som
finns i regionerna. Regionerna kan även undersöka möjligheten att
ensa remissregler så det blir lättare för patienten att förstå vad som
gäller när man söker vård i annan region. Utredningen menar att det
ska vara lätt att vara patient.
6.10.4

Samlad information om gällande vårdavtal saknas

Regionerna har olika organisation för hantering av vårdgarantin.
Utredningen har uppfattat att vårdlotsarna eller vårdgivaren i första
hand undersöker möjligheten inom egna regionens verksamheter, i
andra hand regionens egna avtal och i tredje hand undersöker de
möjligheterna i andra regioner.
De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare (vårdlots
eller motsvarande alternativt vårdgivaren) känner ofta till regionens
egna avtal, men inte avtal i andra regioner. Det är vanligt att andra
regioners vård i egen regi inte kan ta emot utomlänspatienter på
grund av egna långa väntetider, då är hemregionen hänvisad till andra
regioners avtal med privata vårdgivare. När det är aktuellt att hitta
alternativ vårdgivare i andra regioner innebär arbetet att leta, googla
och ringa runt, ibland har de arbetat upp en kontaktlista, ofta är det
svårt att hitta alternativ till patienten. I hög utsträckning är arbetet
personberoende, kunskapen om alternativ kan vara sådan vårdlotsar
eller motsvarande funktion fått genom mun till mun-kunskap och
det saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till
alternativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra
regioner.
Regionerna ska utforma sina upphandlingar och avtal med privata
vårdgivare så att patientlagens möjlighet att söka offentligt finansierad
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öppen vård i hela landet uppfylls, vilket i princip innebär att avtalen
bör vara öppna för att användas för vård av patienter från andra
regioner. Det varierar dock i vilken mån detta uppfylls. Exempelvis
förekommer äldre avtal som inte möjliggör vård av patienter från
andra regioner.
Av de samtal som utredningen har haft med olika aktörer och i
den enkätundersökning som utredningen har genomfört har det
framkommit att regionerna har behov av aktuell information om
gällande vårdavtal i andra regioner och kapacitet hos dessa vårdgivare. Den information som efterfrågas är bland annat information
om vilka vårdgivare regionerna har avtal med och information om
vårdutbudet hos dessa, villkoren för avtalens tillämpning, ledig kapacitet samt hur lång väntetiden är hos de olika vårdgivarna.
Utredningen bedömer att sådan information bland annat skulle
kunna effektivisera regionernas arbete för att fullgöra sin skyldighet
att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin när den inte
kan uppfyllas inom regionen. Det har gjorts vissa försök från regionernas sida att åstadkomma en samlad information på detta område
bland annat genom att hålla ett register uppdaterat, men det har visat
sig vara svårt. Önskemålet om ett register och den nytta som ett
register skulle kunna bidra till i arbetet med att hjälpa patienter till
vård hos annan vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas, motiverar
enligt utredningen nya initiativ.
6.10.5

Otillräcklig information om vårdgaranti
och valmöjligheter

Det finns ett lagreglerat ansvar, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, att bland
annat informera patienterna om vårdgarantin och rådande valmöjligheter. Informationen ska, enligt 3 kap. 6 § patientlagen, anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar. Enligt 3 kap 7 § första stycket
patientlagen ska den som ger informationen så långt som möjligt
försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälsooch sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av patient. Det kan emellertid vara motiverat med bredare kunskaps170
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höjande informationsinsatser som tar sikte på allmänheten i vid
mening, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället är
patienter eller inte. I princip alla människor är vid enstaka tillfällen,
eller återkommande, själva patienter eller nära anhöriga till patienter.
Utredningens kartläggning av den information som ges till allmänheten och patienter indikerar att det finns vissa hinder och utmaningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta relevant information på regionernas främsta informationskanal 1177.se. Det går
att söka information om vårdgarantin och vilka rättigheter och möjligheter som finns att välja vårdgivare, men det förutsätter att den
som söker informationen är bekant med själva begreppet vårdgaranti. Det är inte heller lätt att hitta mer detaljerad information om
hur regionen eller vårdenheten agerar för att hålla tiden eller hur
patienten kan gå tillväga för att få hjälp med vårdgarantin om inte
patienten erbjudits tid inom vårdgarantins gränser. Dessutom
finns stora variationer mellan regionerna när det gäller hur informationen presenteras samt viss otydlighet om ansvaret. När det gäller
barn- och ungdomspsykiatrin saknas, med undantag för viss information om väntetider i några regioner, i princip helt information om
målsättningen om 30 dagar för första besök, fördjupad utredning
och behandling. Informationen saknas även på UMO och Youmo.
I den nationella informationen framgår att det är regionens ansvar att erbjuda vård hos annan vårdgivare, men i regional information uppges att patienten själv kan ta kontakt med den vårdgivare där
patienten står i kö för att få hjälp med vårdgarantin.
Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om
informationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kognitiva eller andra funktionsnedsättningar.
Andra målgrupper för riktade informationsinsatser är vårdens
professioner, verksamhetsledningar och beslutsfattare. För vårdpersonal finns övergripande nationell information om vårdgarantin på
SKR:s sida Väntetider i Sverige. Viss information ges också på
vardhandboken.se.
Ökad kunskap om vilka rättigheter och möjligheter patienter har
när det gäller att välja vårdgivare, kan bidra till ett förbättrat förhållningssätt och kultur i vården. Det kan bland annat handla om en
successiv förflyttning från ett organisations- och produktions-
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perspektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett
perspektiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt
vård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen.
Flera kontaktpersoner lyfter, i dialoger med utredningen, fram
behovet av återkommande informationsinsatser till både allmänhet
och vårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver generellt höjas och det
har framkommit att information kan behöva komma från flera
aktörer och på olika sätt.
Även utredningens referensgrupper med patient- och närståendeorganisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande
åtgärder för både olika patientgrupper och vårdprofessioner.
Patient- och närståendeorganisationerna påtalar särskilt vikten av att
informationen är anpassad för olika grupper.
Patientriksdagen 19, som samlar patientorganisationer, politiker
och andra beslutsfattare till en årlig riksdag som styrs av patientföreträdare har resulterat i rekommendationer om bland annat en
patientcentrerad patientutbildning där patientorganisationernas kunskap tas tillvara i partnerskap med vården. Utbildningarna ska öka
förmågan att hantera sin sjukdom, bidra till bättre egenvård och öka
den generella kunskapen om patientlagen, exempelvis om rätten att
söka vård i annan region , enligt Patientriksdagens rapport år 2020.
Sammanfattningsvis är det utredningens bild att kunskapen om
vårdgarantin och patientens valmöjligheter bör öka. Nuvarande information är otillräcklig och brister i flera avseenden och är sammantaget otillräcklig.
6.10.6

Viktigt att besked om tid inte dröjer

Utredningen har i kartläggningen av hur regionerna agerar uppmärksammat att enbart en region har en tydlig tidsfrist för hur länge en
patient ska behöva vänta på besked om tid eller information om
vårdgarantin. I andra regioner förekommer det att patienter får vänta
länge på besked.

19

Anordnas av Rådsgruppen för Patientriksdagen bestående av Astma- och Allergiförbundet,
Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.
Den första patientriksdagen hölls 2019 och är årligt återkommande.
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Det är utredningens samlade bedömning att erfarenheterna från
framför allt Norge, när det gäller vårdgarantier och patienters valmöjligheter, bör tas tillvara i arbetet med att utveckla det svenska
systemet för ökad tillgänglighet för patienterna. Särskilt i fråga om
att lämna besked i den specialiserade vården senast inom 10 dagar
avseende tid för nästa steg för patienten. Att lämna besked om tid
inom 10 arbetsdagar kräver långsiktig planering och schemaläggning,
det ger också längre tid för vården att hitta tid hos annan vårdgivare
om vårdgarantins gränser inte kan hållas.

6.11

Bedömningar och förslag

6.11.1

Regionen bör agera i god tid

Bedömning: Det är angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas,
utan agerar så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin
inte kommer kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: I dag regleras regionens skyldighet att se till att patienten får vård hos annan vårdgivare under vissa
förutsättningar i 9 kap. 2 § HSL. Där anges att om regionen inte
uppfyller besöksgarantin inom den specialiserade vården eller behandlingsgarantin, ska regionen se till att patienten får vård hos en
annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Utredningens
kartläggning och analys av hur bestämmelsen tillämpas pekar på ett
behov av att tydliggöra regionens ansvar när det gäller vårdgarantin.
För det första visar utredningens kartläggning att en majoritet av
regionerna tillämpar en rutin som innebär att det är patienten själv
som förväntas ta kontakt med ansvarig vårdenhet, vårdlots eller motsvarande för att efterfråga vård hos annan vårdgivare. Regionerna
saknar ofta planerad tidpunkt för hantering av vårdgarantins skyl-
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dighet att ordna vård hos annan vårdgivare, och det är inte ovanligt
att det dröjer till vårdgarantins yttersta gräns innan regionen hjälper
patienten till alternativ vårdgivare, vilket innebär att det är för sent
för att ordna tid hos annan vårdgivare inom vårdgarantins gräns. Det
kan således beskrivas som att regionen lägger huvudansvaret på
patienten. Utifrån vad som framgår av förarbeten till bestämmelsen
kan denna tolkning diskuteras. Utredningen bedömer att 9 kap. 2 §
HSL kräver förutseende och tidigt agerande från regionens sida för
att tillse att patienten får tid för besök och behandling inom tidsgränserna. Utredningen har övervägt om detta skulle behöva förtydligas i lagstiftningen och har kommit till slutsatsen att ett förtydligande vore önskvärt.
Ett vanligt förfarande är att patienten i samband med vårdbesöket
eller remissbekräftelsen informeras om vad vårdgarantin innebär och
vart patienten kan vända sig med eventuella frågor eller önskemål om
att nyttja sin möjlighet att välja vårdgivare. En sådan ordning ger
enligt utredningens uppfattning ett otillräckligt stöd till patienten
som därmed inte ges förutsättningar att erhålla vård inom vårdgarantins gränser på det sätt som lagstiftaren avsett. Utredningen bedömer därför att det behöver framgå tydligare att det är regionens
skyldighet att se till att patienten får vård inom vårdgarantins tidsgränser, även om vården behöver ges av vårdgivare i annan region.
När regionen lägger ansvaret på patienten riskerar också vården att
bli ojämlik. Det finns patienter som av olika skäl inte har förmågan
att ta till sig informationen, inte förstår hur de kan agera eller saknar
modet att göra det. Det kan till exempel handla om språksvårigheter,
funktionsnedsättningar eller oförmåga till handling. En känsla av att
inte vilja vara till besvär är ett skäl som kan påverka exempelvis äldre
patienters agerande. Det leder till en ojämlik vård när bara de resursstarka individer som förstår och förmår att nyttja sina möjligheter,
har nytta av vårdgarantin. Att regionen och inte patienten har
ansvaret att initiera ett ärende om att välja annan vårdgivare har således ett egenvärde, oavsett hur det påverkar väntetider och resurseffektivitet i regionen eller nationellt.
För det andra är det utredningens bedömning att en ökad tillämpning av patienters möjligheter att välja vård i andra delar av regionen
eller i en annan region innebär ett bättre kapacitetsutnyttjande som
därmed ger positiva effekter på tillgänglighet och väntetider. Om
ledig kapacitet i andra delar av regionen eller i andra regioner kan
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nyttjas utan att andra patienters väntetider påverkas negativt, bör det
ha en positiv effekt på väntetiderna totalt sett och därmed ge en mer
tillgänglig vård.
Utredningen anser att det är viktigt att regioner förmår att ligga
steget före och agera i god tid innan vårdgarantins tidsfrist går ut.
Att tolka vårdgarantin så att patienten först får vänta exempelvis
90 dagar och först därefter kontaktas, kan inte anses vara i enlighet
med lagstiftarens intention med bestämmelsen. Det är angeläget att
regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det finns skäl att
misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas.
Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från att
patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. Som framgått visar utredningens kartläggningar och dialoger att regionen genom de rutiner som tillämpas i
praktiken lägger detta ansvar på patienten. Referensgruppen för
patient- och närståendeorganisationer menar att det är bra att det
finns exempelvis vårdlotsar som patienten kan vända sig till, men att
ansvaret att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser måste vila på
vårdgivaren och regionen. Utredningen delar den bilden. Enligt kontaktpersoner i regionerna upplevs det också svårt för vårdgivare att
släppa ifrån sig sina patienter till en annan vårdgivare. En anledning
kan vara ekonomiska skäl, men organisationer och regionföreträdare
som utredningen talat med menar att det behövs en kulturförändring
och ny syn på tillgänglighet. Det är viktigt med geografisk och organisatorisk närhet men vård i tid är för många patienter viktigare.
Utredningen delar den bilden och bedömer att regionens skyldighet
att se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare ska fullgöras
inom vårdgarantins tidsgräns.
Sammanfattningsvis är det utredningens uppfattning att det är
angeläget att regionen inte inväntar tidpunkten då patientens vårdgaranti överskridits innan åtgärder vidtas, utan agerar så snart det
finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kommer kunna uppfyllas. Det är också av stor vikt att regionens rutiner inte utgår från
att patienten förväntas att själv initiera ett ärende om att söka annan
vårdgivare om misstanke föreligger om att vårdgarantin inte kommer att kunna uppfyllas. Det finns behov av författningsändringar
kring dessa frågor.
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6.11.2

SOU 2021:59

Regionen bör utan längre dröjsmål erbjuda tid i dialog
med patienten eller lämna besked om att vårdgarantin
inte kan uppfyllas

Bedömning: Patienten bör erbjudas att vara delaktig vid tidsbokning. Ett erbjudande om tid bör i möjligaste mån ges med
beaktande av patientens individuella förutsättningar, livssituation
och andra aktuella omständigheter.
Bedömning: Ett erbjudande om tid eller ett besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas bör kunna ges till patienten utan
längre dröjsmål. En tidsgräns på 14 dagar bör införas från det att
remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig,
från det att den enskilde har sökt kontakt med den specialiserade
vården. Tidsgränsen bör gälla såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av
författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: En central aspekt av frågan om
tillgänglighet handlar om hur snart efter en vårdkontakt eller ett
remissutfärdande som patienten bör erbjudas tid, samt hur delaktig
patienten har erbjudits att vara i valet av tid. I dag regleras inte i detalj
på vilket sätt ett erbjudande om vård ska ges eller vad som konstituerar ett meddelande om att avstå från vård enligt 6 kap. 2 § HSF.
Mot bakgrund av utredningens kartläggning samt dialoger med företrädare för bland annat regioner och patientorganisationer är det utredningens bedömning att en tidsgräns för erbjudande om tid bör
övervägas.
Att kort efter att en remiss utfärdats få en återkoppling och ett
besked om när första besök kommer att ske eller behandlingen kan
påbörjas är av stort värde för patienten. Ovissheten om huruvida det
kommer dröja dagar, veckor, månader eller till och med år innan en
kallelse kommer, skapar för många stress och oro. Oavsett om det är
lång väntetid till första besöket eller den aktuella behandlingen eller
inte, är det rimligt att regionen utan onödigt dröjsmål kan erbjuda
patienten en tid. Det förutsätter en lång framförhållning i produktions- och kapacitetsplanering och schemaläggning. Det handlar
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också om att åstadkomma en stärkt ställning och respekt för patienten, och en personcentrerad vård.
Utredningens bild är att tidbokning sker på olika sätt i olika
regioner. Regionerna skickar ofta en tid till patienten utan att patienten haft möjlighet att påverka tiden. Det förekommer också avbokningar som möjligen skulle kunnat undvikas om patienten varit mer
delaktig i bokningen. I vissa regioner finns det inget utrymme för
patienten att vara delaktig i beslutet om vilken tid som bokas för
besöket eller den planerade vården. Utredningens bedömning är att
rutinerna i detta avseende skulle behöva förändras så att tidbokning
i normalfallet fungerar så att vården erbjuder patienten möjligheten
att komma överens om tid så att patientens individuella förutsättningar, livssituation och de aktuella omständigheterna kan beaktas.
Målsättningen bör vara att tidsbokningen så långt möjligt ses som en
ömsesidig överenskommelse mellan vården och patienten, även om
vårdens möjligheter att tillmötesgå patientens önskemål självfallet
kan begränsas av olika skäl. Utgångspunkten bör dock vara patientens behov och önskemål.
Det finns exempel på verksamheter där patienterna erbjuds att
själva boka tid. Ett sådant exempel som beskrivits för utredningen
kommer från en mottagning där patienten erbjuds att boka tid i en
digital tidbok, efter att inledningsvis ha besvarat ett antal frågor. Om
en patient baserat på de inledande frågorna inte bedöms uppfylla alla
kriterier för att få boka själv, skapas ett ärende hos en sjuksköterska
som kontaktar patienten och bokar in en tid. Utredningen har också
uppmärksammats på att webbtidboken på 1177.se i dag används i allt
högre utsträckning.
Utredningen anser att en modell liknande den i Norge, som beskrivits ovan, med ett krav på vården att återkoppla till patienten
kort efter det att remissen har utfärdats, skulle innebära en stor förbättring för patienterna och innebära att vården uppfattades som
mer tillgänglig. Det skulle sannolikt också bidra till att regionen, om
man har svårt att uppfylla vårdgarantin, blir mer aktiv i ett tidigare
skede för att hitta andra vårdgivare. Det bör i sammanhanget påpekas att även ett snabbt besked om att vårdgarantin inte kommer
kunna uppfyllas, är mer positivt för patienten än inget besked alls.
Regionen bör kunna återkoppla till patienten utan längre dröjsmål.
Vilken tidsfrist som är rimlig kan diskuteras, men de cirka två veckor
som tillämpas i Norge förefaller vara en rimlig tidsperiod. Om det
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ska uttryckas som 10 arbetsdagar eller 12–14 kalenderdagar har
mindre betydelse. Med tanke på att vården bedrivs samtliga veckodagar har utredningen landat i att 14 dagar skulle kunna vara en
lämplig tidsfrist. Det finns också exempel i Sverige där 14 dagar redan används. Region Halland lämnar svar i remissbekräftelse om tid
eller att vårdgarantin inte kan hållas och vilka alternativ som patienten kan välja mellan, inom 14 dagar.
Utredningens bedömning är således sammanfattningsvis att ett
erbjudande om tid eller ett besked om att vårdgarantin inte kan
uppfyllas, bör kunna ges till patienten utan onödigt dröjsmål. En
tidsgräns på 14 dagar från det att remiss har utfärdats eller, om någon
remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt
med den specialiserade vården, bör införas. Tidsgränsen bör gälla
såväl besöksgarantin som behandlingsgarantin. Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
6.11.3

Utökat informationskrav om vårdgarantin

Bedömning: Regionen bör ha en skyldighet att informera patienten om vårdgarantins villkor i olika avseenden. Informationen
bör bland annat omfatta villkor vid vård i annan region, vid aveller ombokning och när patienten på eget initiativ bokar vård.
Bedömning: Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningens bild är att det kan
vara svårt för patienter att fullt ut förstå innebörden av nuvarande
bestämmelser om vårdgarantin, remisskrav och valmöjligheter. Det
kan handla om huruvida vårdgarantin endast gäller i hemregionen
eller även i annan region. Frågor kan uppkomma hos patienten om
vårdgarantin gäller om patienten själv hittar alternativ vårdgivare när
hemregionen talat om att vård inte kan ges inom vårdgarantins gräns,
men även i en situation då vårdgivaren eller vårdlotsen uppmuntrar
patienten att själv hitta alternativ. Omfattas patienten av regionens
vårdgaranti om regionen ordnar tid i annan region, förlorar patienten
sin plats i kön då och vilka regler gäller vid om- eller avbokning av
erbjuden tid, är andra exempel på frågor som kan uppkomma hos
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patienter. Andra frågor patienten kan ställa gäller remissregler, det
är svårt att förstå vad som gäller när man söker vård i annan region,
om det är hemregionens remissregler, vårdregionens remissregler
eller både och.
Utredningens övergripande och principiella utgångspunkt är att
det ska vara lätt att vara patient. Det kan diskuteras om regionens
informationsplikt skulle behöva förtydligas avseende vårdgarantin.
Mot den bakgrunden har utredningen övervägt om det vore lämpligt
att förtydliga vad som avses med att ha utnyttjat sin möjlighet att
välja vård i en annan region enligt 9 kap. 1 § patientlagen. Detta
bland annat mot bakgrund av uppgifter om att det förekommer att
regioner uppmuntrar patienter att söka vård i en annan region, enligt
9 kap. 1 § patientlagen, då vårdgarantin inte kan hållas. Då kan patienten uppfatta att det är svårt att förstå vad som gäller och om patienten omfattas av någon regions vårdgaranti. Det finns dock vissa
svårigheter med detta. Regionen behöver fortsatt kunna informera
om möjligheten för patienten att söka vård enligt 9 kap. 1 § patientlagen och det uppkommer vissa svårigheter när det gäller att skilja på
uppmuntran eller liknande och information. Ett alternativ som
åtminstone delvis skulle adressera problematiken skulle kunna vara
att ställa ett mer ändamålsenligt krav på den information som vården
ska ge patienten.
Utredningens sammanfattande bedömning är att det är svårt för
patienten att förstå villkoren för vårdgaranti, remissregler och valmöjligheter. Vårdgivare ska redan i dag lämna patienten information
om vårdgarantin, enligt 3 kap. 2 § patientlagen, men kravet är allmänt hållet och det är inte tydligt vilken typ av information som ska
lämnas om vårdgarantin. Utredningen anser att det finns behov av
att förstärka regionernas informationsskyldighet. Utredningen bedömer att det finns behov av författningsändringar kring dessa frågor.
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Utred förutsättningarna för ett nationellt vårdsöksystem

Förslag: Regeringen ska tillsätta en utredning med uppdrag att
utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem
genom att komplettera, uppdatera och tillgängliggöra information
som möjliggör för regionerna att i realtid söka ledig kapacitet i hela
landet för vård till väntande patienter och få information om
villkoren för nyttjande av den vården. Utredningen ska igenomförandet av uppdraget särskilt beakta pågående projekt och utvecklingsarbete på området. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med relevanta aktörer.
Skälen för utredningens förslag: I dag rapporteras olika uppgifter om
vårdgivare, hälso- och sjukvårdens produktion och kapacitet löpande
till bland annat SKR:s väntetidsdatabas, Inspektionen för vård och
omsorgs (IVO:s) vårdgivarregister och Socialstyrelsens patientregister (PAR). När det gäller SKR:s och myndigheternas olika
register finns problematiken med olika koder och system för inhämtning av information. Socialstyrelsens register innehåller inte
heller prognoser utan enbart uppgifter om vad som är utfört, inte
vad som kan utföras. Registrens ändamål är inte heller att vara en
servicefunktion för regionerna i arbetet med att hitta alternativa
vårdgivare. Behovet av en enhetlig nationell vårdgivardatabas så som
regionerna efterfrågar för arbetet med att erbjuda vård inom vårdgarantins gränser har funnits länge. Enligt uppgifter till utredningen
finns i det i dag förutsättningar att kunna få till stånd detta genom
utveckling av IVO:s befintliga vårdgivarregister, som bland annat
uppdateras dagligen mot Bolagsverket. Det skulle emellertid kräva
författningsändringar, bland annat avseende registrets ändamål.
Ett annat utvecklingsarbete som rör förutsättningarna att nyttja
befintlig information i tillgänglighetsarbetet är projektet Gemensam
informationsmodell för verksamhet och organisation (GIMVO). E-hälsomyndigheten har initierat en förstudie om hantering av grundläggande gemensam information om verksamheter och organisationer
inom vård, omsorg och apotek. Målet är att skapa en gemensam
nationell förvaltning av en hållbar och harmoniserad beskrivning av
organisation och verksamhet. Ett av syftena med projektet är att
skapa förutsättningar för vårdgivare att hitta, hänvisa och remittera
patienter till olika utförare av vård både inom den egna och andra
180

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

regioner. Utredningen kan konstatera att detta är en målsättning
som i hög grad tangerar det som utredningen ser skulle behövas för
att förbättra tillgänglighetsarbetet.
En annat område med viss anknytning till frågan om nationella
databaser för vårdinformation är det som Myndigheten för digital
förvaltning (DIGG) ansvarar för. Myndigheten har till uppgift att
samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen
av offentlig förvaltning för att göra den mer ändamålsenlig och effektiv. DIGG leder bland annat ett arbete för att etablera en sektorsövergripande hållbar digital infrastruktur som ska möjliggöra ett
effektivt och säkert utbyte av information inom och med det
offentliga.
En information som i dag inte inhämtas på ett strukturerat och
nationellt enhetligt sätt är villkoren för en region att nyttja vård från
olika vårdgivare. Det gäller bland annat vårdavtal med privata vårdgivare, men även de villkor som fastställts för vårdgivare i egen regi.
Vårdlotsarna och motsvarande funktioner, har framfört till utredningen att det finns ett stort behov av register över vilka avtal och
villkor för nyttjande som finns, såväl inom den egna regionen som i
andra regioner. De som ska hjälpa patienten till alternativ vårdgivare
känner ofta till regionens egna avtal, men inte avtal i andra regioner.
Det är vanligt att andra regioners vård i egen regi inte kan ta emot
utomlänspatienter på grund av egna långa väntetider och då är hemregionen hänvisad till andra regioners avtal med privata vårdgivare.
När det är aktuellt att hitta alternativ vårdgivare i andra regioner
innebär arbetet att leta, googla och ringa runt. Ibland har de arbetat
upp en kontaktlista, ofta är det svårt att hitta alternativ till patienten.
I hög utsträckning är arbetet personberoende, kunskapen om alternativ kan vara sådan de fått genom informella kontakter och det
saknas ett sätt att få en samlad överblick över möjligheterna till alternativa vårdgivare som patienten kan erbjudas tid hos i andra regioner
i hela landet.
I utredningens kontakter med regionerna har många efterlyst en
gemensam databas med alla regioners avtal för att underlätta sökningen av alternativa vårdgivare till patienter som hemregionen inte
kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser. Detta är information som kräver kontinuerlig uppdatering och kvalitetssäkring,
eftersom vårdgivaravtal kan upphöra eller villkor förändras. Att föra
ett register över gällande avtal är ett omfattande och resurskrävande
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arbete för regionerna. Samtidigt är det avgörande för möjligheterna
att söka vård att det finns aktuell kunskap om vilka vårdgivare som
kan erbjuda vården. Utredningen bedömer att sådan information
bland annat skulle kunna underlätta för regionerna att fullgöra sin
skyldighet att erbjuda vård hos annan vårdgivare inom vårdgarantin
enligt 9 kap. 2 § HSL, om regionen inte uppfyller besöksgarantin
eller behandlingsgarantin inom den specialiserade vården. Det har
gjorts vissa försök från regionernas sida att åstadkomma en samlad
information på detta område, men det har visat sig vara svårt bland
annat att hålla informationen uppdaterad.
Utredningens sammanfattande bedömning är att SKR:s väntetidsdatabas, 1177.se, IVO:s vårdgivarregister och Socialstyrelsens patientregister (PAR) i princip innehåller de nödvändiga grunddata som
skulle behövas, eller som kan utvecklas med sådan data för att
möjliggöra sökning av ledig vårdkapacitet i en eller flera regioner för
en specifik behandling för en enskild patient. Skälen till att detta inte
är möjligt i dag är dels att uppgifterna i vissa av databaserna uppdateras ofullständigt eller inte tillräckligt frekvent, dels att databaserna hanteras av olika aktörer och bygger på delvis olika kodverk.
En ytterligare aspekt är att till exempel PAR i dag är begränsat till
vad vården har utfört inte kan utföra. Databaserna har också andra
syften och ändamål än att erbjuda sökbar information om ledig kapacitet. Förutsättningarna att uppdatera, kvalitetssäkra och tillgängliggöra informationen behöver förbättras. Det krävs sannolikt även
författningsändringar på flera områden.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att regeringen tillsätter
en utredning för att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem som möjliggör för regionerna att i realtid söka
ledig kapacitet för vård till väntande patienter i hela landet och samtidigt få information om de villkor som gäller för nyttjande av den
vården. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg,
Myndigheten för digital förvaltning, Vårdföretagarna, regionerna,
SKR samt Inera. Utredningsarbetet ska beakta pågående projekt på
området, däribland Gemensam informationsmodell för verksamhet
och organisation (GIMVO) samt SKR:s och Ineras arbete med information om väntetider och kvalitets- och kundnöjdhetsdata på 1177.se.
Fördelarna med att utveckla nya samt komplettera, uppdatera och
tillgängliggöra befintliga databaser i syfte att möjliggöra sökning av
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ledig vårdkapacitet i realtid och villkor för nyttjande av den vården,
måste ställas mot de ökade kostnader och den ökade administration
som detta skulle innebära för såväl staten som för regionerna. Utredningen kan konstatera att det arbete som regionerna förlitar sig på
i dag inte är effektivt och tar onödiga resurser i anspråk, det innebär
också att den lediga kapacitet som kan finnas inte används och
väntan blir onödigt lång för patienten. Utredningens förslag bygger
på antagandet att det i dag finns outnyttjad vårdkapacitet som mer
effektivt skulle kunna tas tillvara om den var enkelt sökbar på nationell nivå. Om det blir enklare för regionerna att hitta ledig kapacitet
kan fler patienter snabbare erbjudas vård, vilket kan bidra till kortare
väntetider och mer jämlik vård. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan av vård är dock inte statiskt, utan påverkas av vilka incitament
som finns för olika aktörer att redovisa ledig kapacitet och vilken
ledig kapacitet som faktiskt finns. Privata vårdgivare har sannolikt
starkare incitament att redovisa ledig kapacitet än offentliga vårdgivare. För områden med LOV-avtal kan det också innebära att fler
vårdenheter bildas inom områden med stor efterfrågan. Detta kan få
systempåverkande dynamiska effekter. Att skicka patienter till en
annan region kan medföra ökad administration och ökade kostnader
för regionen jämfört med om regionens vårdenheter själva kan
erbjuda vård inom vårdgarantin men är nödvändigt då vårdgarantin
inte kan hållas. Så länge långa väntetider förekommer är sannolikt
nyttan av ett nationellt söksystem stort men när regionen kan ge sina
patienter vård inom vårdgarantin blir nyttan mindre. En sådan
databas kan dock dessutom ge underlag för nationell överblick och
analys av kapaciteten i landet.
Mot bakgrund av komplexiteten i att beräkna hur stor del av vårdens kapacitet som i dag är outnyttjad samt vilka dynamiska effekter
på utbud och efterfrågan som ett nationellt vårdsöksystem skulle
leda till, går det inte att med säkerhet slå fast att systemet skulle vara
kostnadseffektivt för staten och regionerna, men det ska sättas i
relation till det arbetssätt som används i dag som inte är effektivt.
Därför bör en viktig initial uppgift för en kommande utredning på
området vara att analysera och bedöma förutsättningarna att skapa
ett nationellt vårdsöksystem baserat på nya, kompletterade och
uppdaterade databaser utifrån aspekter som kostnader, patientnytta
och effektivitetsvinster.
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6.11.5

SOU 2021:59

Information och andra kunskapshöjande insatser
om patientens valmöjligheter

Förslag: Socialstyrelsen ska ges ett flerårigt uppdrag att ansvara
för kontinuerliga kunskapshöjande insatser för invånare, olika
patientgrupper, hälso- och sjukvårdens professioner och vårdens
aktörer i övrigt. Målsättningen med insatserna ska vara att höja
kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter och på
detta sätt stimulera en ökad tillämpning av nuvarande bestämmelser. Socialstyrelsen ska samverka med patient- och närståendeföreträdare, professionsföreträdare och Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys.
Förslag: Det bör övervägas om ansvaret för kunskapshöjande
insatser om vårdgarantier och patientens valmöjligheter på sikt
bör ingå i Socialstyrelsens instruktion.
Förslag: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ges i uppdrag att återkommande utvärdera insatserna och följa upp kunskapen om vårdgarantin och patientens valmöjligheter genom
kännedomsundersökningar hos befolkningen, patientgrupper
och hälso- och sjukvårdens professioner, efter samråd med Socialstyrelsen.
Skälen för utredningens förslag: Regeringen skriver i utredningens
direktiv att kunskapen om rådande valmöjligheter inte sällan är låg
bland såväl verksamhetsledning och vårdpersonal som bland patienter. Det innebär enligt regeringen en ökad risk för att patienter väntar onödigt länge på vård. Med ökad kunskap om möjligheterna att
välja vård kan tillämpningen av befintlig lagstiftning öka, vilket antas
bidra till resurseffektivitet och kortare väntetider. Mot den bakgrunden har utredningen fått i uppdrag att informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos andra vårdgivare, både i
hemregionen och i andra regioner.
Nyttan av att vara välinformerad om valmöjligheter i vården är
givetvis tydligast inför eller i samband med kontakter med hälsooch sjukvården, det vill säga när en person agerar i egenskap av patient. Det kan emellertid vara motiverat att höja det allmänna kunskapsläget, oavsett om de som tar del av informationen för tillfället
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är patienter eller inte. En anpassning till olika målgrupper måste
göras för att kunskapshöjande insatser ska upplevas som relevanta
och begripliga.
Utredningens kartläggning av den information som ges till såväl
invånare som vårdens medarbetare indikerar att det finns vissa hinder och utmaningar när det gäller allas möjligheter att lätt hitta relevant information, se tidigare i detta kapitel.
Det är något lättare att hitta information när det gäller patientens
valmöjligheter, men även där krävs vissa förkunskaper. Även om informationen delvis är tillgänglighetsanpassad är förutsättningarna
att ta del av information generellt sett sämre för personer med kognitiva eller andra funktionsnedsättningar.
Andra målgrupper för riktade kunskapshöjande insatser är hälsooch sjukvårdens professioner och vårdens aktörer i övrigt. Ökad
kunskap om vårdens skyldigheter avseende vårdgarantin och vilka
rättigheter och möjligheter patienter har när det gäller att välja vårdgivare, kan bidra till ett förändrat förhållningssätt och en förändrad
kultur i hälso- och sjukvården. Det kan bland annat handla om en
successiv förflyttning från ett organisations- och produktionsperspektiv som utgår från den egna regionens kapacitet, till ett perspektiv där det överordnade målet är att erbjuda patienten rätt hälso- och
sjukvård i tid, oavsett om det sker inom eller utanför regionen.
Flera kontaktpersoner lyfter i dialoger med utredningen fram
behovet av återkommande informationsinsatser till både invånare
och hälso- och sjukvårdens aktörer. Kunskapsnivån behöver generellt höjas genom informationsspridning men även behovet av kortare webbutbildningar lyfts fram.
Även utredningens referensgrupper med patient- och närståendeorganisationer respektive professionsorganisationer har påtalat ett
stort behov av riktade informationsinsatser och kunskapshöjande
åtgärder för både olika patientgrupper och hälso- och sjukvårdsprofessioner. Därtill har Patientriksdagen lyft fram rekommendationer om utbildning för patientgrupper om bland annat patientlagen.
Som framgår av avsnitt 6.10.5 i detta kapitel delar utredningen i
allt väsentligt regeringens bedömning att kunskapen om patienters
valmöjligheter, såväl bland allmänheten som bland hälso- och sjukvårdens medarbetare och ledningar, skulle behöva öka. Ökad kunskap om vilka möjligheter som finns att välja vårdgivare kan leda till
fler aktiva val och därmed bidra till resurseffektivitet och kortare
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väntetider. En kunskapshöjning är ett led i arbetet med kulturförändring, förbättringsarbete och personcentrering i vården.
Utredningen anser således att det finns behov av systematiska
och långsiktiga nationella kunskapshöjande insatser i olika former
och kanaler som kan komplettera samt underlätta tillgängligheten till
befintlig information, däribland den som finns på 1177 Vårdguiden.
Utredningens uppfattning är att de kunskapshöjande insatserna även
kan inkludera information om fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.
Det informationsuppdrag som utredningen givits i direktivet är
så omfattande och resurskrävande att det inte är möjligt för en
utredning med ett kort tidsbegränsat uppdrag att genomföra det på
ett sätt som ger bestående positiva effekter. Information vid ett tillfälle ger begränsat värde eftersom förändringar gällande vårdgarantin
och valmöjligheter kan komma framöver. För att insatser om att höja
det allmänna kunskapsläget ska bli framgångsrika och få genomslag
måste de bedrivas systematiskt och långsiktigt, vilket inte minst
kräver betydande ekonomiska resurser. Vidare behöver insatserna
utformas och utföras av en nationell aktör, lämpligen en statlig myndighet, med kompetens och erfarenhet av liknande arbete. Utredningen har övervägt vilken myndighet som skulle kunna vara lämpad
för ett sådant uppdrag. Utredningen kan konstatera att Socialstyrelsen är den myndighet som har störst erfarenhet av att informera allmänheten i frågor inom vård och omsorg. Ett flerårigt
informationsuppdrag inom fallprevention, ett uppdrag att informera
i samband med ny reglering kring att klaga på vården och ett flerårigt
uppdrag att genomföra en informationssatsning riktad till gravida
och nyförlösta kvinnor är några exempel. Ett annat exempel är det
uppdrag Socialstyrelsen fick år 2016 om att inrätta ett nationellt
donationsfrämjande centrum. Nationellt Donationscentrum ansvarar
för nationell samordning, ger stöd till hälso- och sjukvården, sprider
kunskap om donations- och transplantationsområdet till både profession och allmänhet samt underlättar för fler att göra sin vilja till
donation känd. Uppdraget ingår i Socialstyrelsens instruktion och är
därmed en reguljär uppgift för myndigheten. Dessa exempel illustrerar enligt utredningen hur en permanent struktur och organisation
för information och kunskapshöjande insatser om valmöjligheter
och vårdgaranti till såväl allmänhet som profession och ledningsfunktioner skulle kunna se ut.
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Med ökad tillämpning av nuvarande skyldigheter kan befintlig
kapacitet nyttjas bättre och väntetiderna till hälso- och sjukvården
kortas. Enligt utredningen är kunskap och kännedom om patienters
valmöjligheter en förutsättning för att bestämmelserna ska kunna
tillämpas på det sätt och i den omfattning som avsetts. Att patienter
agerar baserat på kunskap om sina möjligheter, men också av att
regionen ges ett aktivt stöd och uppmuntras att välja en annan vårdgivare, kan ha stor betydelse för vårdflöden och därmed väntetider.
Välinformerade patienter och kunniga hälso- och sjukvårdsprofessioner och verksamhetschefer är en grundförutsättning för detta.
Utredningen föreslår mot denna bakgrund att Socialstyrelsen ges
ett flerårigt uppdrag att ansvara för kontinuerliga kunskapshöjande
insatser. Målsättningen med insatserna ska vara att höja kunskapen
om patientens valmöjligheter och på detta sätt stimulera en ökad
tillämpning av nuvarande bestämmelser. I uppdraget föreslås ingå att
under ett antal år utveckla och genomföra, nämnda kunskapshöjande
insatser. Uppdraget behöver inledas med analys- och strategiarbete.
Eventuellt kan en undersökning om nuläget och målgruppernas behov
behöva genomföras.
Myndigheten behöver ta fram information i relevanta format,
anpassade för olika målgrupper såsom olika patientgrupper samt
anpassade till olika funktionsnedsättningar.
Utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer lyfter fram vikten av att sådana kunskapshöjande insatser är
anpassade till olika patientgrupper. Referensgruppen menar att många
av de som har svårt att ha kontakt med vården, har svårt att ta till sig
information och komma ihåg den. Informationen ska vara enkel,
tydlig och med bildstöd samt inte innehålla för många vidarehänvisningar.
Socialstyrelsen bör genomföra arbetet i samverkan med företrädare för patient- och närståendeorganisationer, tillsammans med
kunskapsstyrningens nationella programområden och i samråd med
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
Mot bakgrund av att detta inte är ett tillfälligt informationsbehov
om en ny reform eller lagändring, utan snarare att betrakta som
grundläggande systemkunskap, bör det på sikt övervägas om ansvaret för informationsinsatser om vårdgarantier och patientens valmöjligheter ska ingå i Socialstyrelsens instruktion och därmed vara
en reguljär uppgift för myndigheten.

187

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

SOU 2021:59

För att ta reda på om genomförda insatser ger avsedd effekt och
för att justera och utveckla insatserna, behöver kontinuerliga mätningar genomföras. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör
därför samtidigt ges i uppdrag att genomföra kännedomsundersökningar både bland allmänheten, patientgrupper och vårdens professioner och ledningar. En baslinjemätning bör göras som grund för
att sedan följas med uppföljande mätningar vartannat eller vart tredje
år. Uppdraget ska, utöverkännedomsundersökningarna, även avse
att utvärdera befintliga insatser och lämna utvärdering av insatser
och förbättringsförslag på området. Ett sådant uppdrag ligger väl i
linje med myndighetens instruktionsenliga uppdrag att kontinuerligt utvärdera sådan information om vården och omsorgen som
lämnas till den enskilde, i fråga om informationens innehåll, kvalitet,
ändamålsenlighet och tillgänglighet, med tillägg för vårdens aktörer.
Myndigheten bör genomföra uppdrag i samråd med Socialstyrelsen,
representanter för patient- och närståendeorganisationer och professionsorganisationer.
6.11.6

Regiongemensam pilotverksamhet

Förslag: Regeringen ska under 5 år stimulera ett regiongemensamt
utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter
inom olika områden för ökad kapacitet och effektivitet i hälso- och
sjukvården. Möjliga områden för regiongemensam pilotverksamhet kan vara produktions- och kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar. Finansiering av samt övriga förutsättningar
och villkor för pilotverksamheterna kan anges i en överenskommelse mellan staten och SKR eller genom att Socialstyrelsen ges i
uppdrag att fördela medel.
Skälen för utredningen förslag: I några regioner bedrivs i dag regionspecifika eller regiongemensamma pilotprojekt inom områden med
koppling till tillgänglighet, resurseffektivitet och kortare väntetider.
Att stimulera och driva ett utvecklings- och förbättringsarbete
genom olika typer av pilotverksamheter kan vara ändamålsenligt och
framgångsrikt om det görs på ett sätt som möjliggör att erfarenheter
och kunskap tillvaratas och sprids till fler verksamheter. För att undvika att projektet bara blir en tillfällig ambitionshöjning eller prio-
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ritering under några år krävs tydliga mål och strategier för hur resultat ska implementeras och få långsiktigt genomslag i den ordinarie
verksamheten. Mot bakgrund av utredningens uppdrag att lämna
förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna föreslår
utredningen att regiongemensamma pilotverksamheter stimuleras.
Pilotverksamheterna kan bedrivas gemensamt av två eller flera regioner, inom eller mellan sjukvårdsregioner som väljer att inleda ett
samarbete. Pilotverksamheterna bör vara fleråriga, och ha tydliga
strukturer för kunskaps- och erfarenhetsspridning.
Närmare villkor samt medel för pilotverksamheterna skulle kunna
ingå som en del i en kommande överenskommelse mellan staten och
SKR om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, i kapitel 9
beskrivs ett sådant upplägg. Ett alternativ kan vara att Socialstyrelsen
ges i uppdrag att fördela medlen. Utredningen har valt att inte ta
ställning till vilken modell som är lämpligast för att nå avsedda effekter. Oavsett vilken modell som regeringen väljer, är det dock angeläget
att på lämpligt sätt knyta följeforskning till verksamheterna.
Nedan redovisas exempel på utvecklingsområden som utredningen
vill lyfta fram som särskilt strategiskt intressanta för att förbättra
tillgängligheten.
Gemensam produktions- och kapacitetsplanering
Frågan om hälso- och sjukvårdens produktivitet är central i diskussionen om tillgänglighet och väntetider. Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi (ESO), publicerade år 2019 en rapport i ämnet,
som tidigare redovisats. 20 Enligt rapporten har tidigare studier som
analyserat relationen mellan resursinsats och prestationer, mätt som
arbetsproduktivitet och sjukhusens totalproduktivitet, visat en klart
lägre nivå för svensk sjukvård i allmänhet och sjukhusvården i synnerhet. Enligt rapporten kan en sannolik förklaring till problemet
med köer och väntetider i Sverige vara den låga produktiviteten. En
bidragande orsak kan vara den höga beläggningsgraden inom svensk
sjukhusvård vilket indikerar en brist på antal vårdplatser. Detta kan
i sin tur leda till problem med patientflöden och behandlingsprocesser inom sjukhusen. 21
20
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.2019. Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om
svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv, professor Claes Rehnberg
21
Ibid.

189

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom information …

SOU 2021:59

Det är bland annat mot den bakgrunden som frågan om regionernas produktions- och kapacitetstyrning (PKS) eller produktionsoch kapacitetsplanering (PoK) är central. Kapacitet kan i detta sammanhang definieras som maximalt möjlig vårdproduktion under en
given tidsperiod med en given resurs.
Konsekvenserna av bristande produktions- och kapacitetsplanering är främst en försämrad tillgänglighet och risker för patientsäkerheten, men innebär även en arbetssituation med hårdare arbetsbelastning och lite utrymme för utveckling. Detta kan göra arbetsplatser i
vården mindre attraktiva och medföra kompetensförsörjningsproblem.
Utredningen menar att det i arbetet med PoK främst handlar om
kulturförändring. Kapacitet är en funktion av bland annat våra resurser, arbetssätt, organisation, planering, attityder och ledarskap. I ett
sådant arbete behöver man exempelvis ställa sig följande frågor:
• Hur arbetar vi med kulturen kring produktion och effektivitet?
• Har vi balans mellan inflöde och produktion?
• Har vi en plan att beta av våra väntelistor? Hur länge sträcker sig
planen och när avser vi att uppnå våra mål?
• Vad har vi för tidshorisont på våra produktionsplaner?
• Har leveranssäkerheten, rätt vård i rätt tid för rätt patientgrupp,
förbättrats?
• Vilka åtgärder och förändrade arbetssätt har vi tillämpat för att
öka produktiviteten och effektiviteten?
• Vilka nya åtgärder vi har tillämpat för att styra schemat efter
kärnverksamheten och produktionsplanen? 22
Den typen av frågor kan även användas för resultatuppföljning.
Utredningen har i arbetet med att stödja framtagandet av regionala
handlingsplaner för ökad tillgänglighet noterat att flera regioner
lyfter fram behov och åtgärder rörande PoK inom flera områden. En
del regioner uppger att arbete med PoK pågått i flera år särskilt inom
operationsverksamheten. Det finns en ambition att sprida arbetssättet till fler områden inom specialiserad vård och primärvård, det
märks i de regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet som
22

Myrna Palmgren, kontakt i maj 2021.
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regionerna lämnat i mars 2021, se kapitel 5. Vikten av it-stöd som
mäter olika parametrar och som därmed kan underlätta scheman
framhålls. I dialoger med regionföreträdare har påtalats att införande
av ett strukturerat arbete med PoK kan möta motstånd i den kliniska
vardagen därför att det kan var svårt för medarbetare att se nyttan.
Det är därför viktigt att utgå från kärnverksamheten, tydligt kvantifiera behoven och visa hur arbetet ger konkreta positiva effekter för
patienter och medarbetare. Utgångspunkten bör vara att schemalägga utifrån patienternas behov och om personalen inte räcker till,
möta upp med systematiskt innovations- och förbättringsarbete tillsammans med medarbetarna. Det är också viktigt att den högsta
ledningen i regionen tydliggör syftet, stödjer arbetet och följer upp
resultaten.
En central fråga när det gäller PoK är att analysera behoven i befolkningen och olika patientkategoriers vårdbehov och vårdkonsumtion.
Arbetet med PoK måste därför alltid inkludera en behovsanalys.
I huvudsak handlar det om att skapa balans mellan inflöde och
utflöde. Utredningen har uppmärksammat några grundläggande frågor för arbetet med PoK som redovisas nedan, men för genomförande kan regionerna behöva både ett utvecklat metodstöd och
stöd i implementering. I samtal med kontaktpersoner i regionerna
och andra aktörer har några aspekter lyfts fram som särskilt viktiga i
arbetet med PoK.
En annan aspekt handlar om vad som styr schemaläggningen i
vården. I betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:02) konstateras att
bemanningen inom hälso- och sjukvården i dag inte utgår från en
planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska
göra det. Den vanliga beskrivningen är att den i stället utgår från tillgänglig personal och baseras på individuella önskemål. Det innebär
att schemaläggningen kommer först, sedan ser man hur behoven av
resurser kan mötas utifrån schemat, tillgängliga resurser styr vilken
vård som tillhandahålls. 23
Att tydligare än i dag utgå från kärnverksamheten och patienternas behov vid schemaläggning kan innebära ett perspektivskifte och
en kulturförändring som kan vara väl motiverad. Samtidigt bör
påpekas att personalen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd, i
synnerhet under pandemiåren 2020 och 2021. En god arbetsmiljö
och arbetsvillkor som innebär delaktighet och möjligheter att på23

SOU 2016:02 Effektiv vård.
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verka exempelvis schemaläggning, är helt centralt. Vid samtal med
enheter som produktions- och kapacitetsplanerat framkommer att
ett initialt ifrågasättande har efterhand ändrats till god arbetsmiljö
där medarbetarna uppskattat att veta vad som förväntas av den enskilde
varje dag och en hållbar långsiktig planering även för den enskilde.
Det har framförts till utredningen att det är viktigt att kärnverksamheten är utgångspunkten vid schemaläggningen. Med kärnverksamheten avses i det här sammanhanget vård och behandling. Nödvändig administration planeras samlat så att kärnverksamheten kan
verka koncentrerat. För hantering av vårdgarantin och långa väntetider kan också en organisering som skiljer planerad vård från akut
vård vara av stor betydelse.
I diskussion med regionerna framkommer att arbetet med PoK
kommit igång och sker i olika utsträckning. En del regioner efterlyser metodstöd för arbetet och att det är särskilt viktigt att regionerna arbetar på samma eller kompatibla sätt med detta för att kunna
samverka om PoK.
Utredningen bedömer att fortsatt utveckling av strukturerade
arbetssätt med PoK behövs och att det kan ske i samverkan mellan
regioner för att bidra till en bättre användning av befintliga resurser
och en effektiv vård. Det kan inledningsvis genomföras som pilotverksamhet till exempel i några samverkansregioner eller genom
andra regiongemensamma initiativ. Ett hinder för samverkan kan
vara de IT-stöd som regionerna använder, medel bör därför även kunna
användas för investeringar som kan underlätta samverkan om PoK.
Arbete med gemensam PoK bör följas av följeforskning som kan
initieras av ingående regioner inom ramen för det stöd som ges.
Samordnade upphandlingar inom områden med långa väntetider
Utöver gemensam produktions- och kapacitetsplanering kan det
enligt utredningen vara motiverat att främja ett samarbete inom vissa
andra områden med strategisk betydelse för tillgänglighet och kortare väntetider. Ett sådant område är upphandlingar. Flera regioner
vittnar om att det inom vissa medicinska områden kan vara svårt att
hitta alternativa vårdgivare till patienter som regionen inte kan
erbjuda vård inom vårdgarantins gränser. Förklaringen är ofta att det
råder generell brist på en specifik medicinsk kompetens och kapa-
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citet som inte enbart gäller en enskild region, utan flera regioner,
delar av landet eller nationellt. Ett sätt att effektivisera administrationen och öka tillgängligheten inom dessa områden skulle kunna vara
att samverka kring upphandlingar. Upphandlande regioner kan samordna upphandlingar med varandra för att till exempel dra nytta av
varandras upphandlingsresurser och därigenom effektivisera inköpsarbetet. Upphandlande regioner kan också samverka med varandra för
att genomföra tillfälliga gemensamma upphandlingar. Denna typ av
samordning används vanligen när flera upphandlande organisationer
har ett tillfälligt likartat behov som ska tillgodoses genom en offentlig
upphandling. På så sätt kan de gemensamma resurserna användas på
ett mer effektivt sätt. 24 Det skulle även kunna handla om samordnad
upphandling i form av samarbeten mellan regioner vid traditionell
upphandling enligt LOU. Även inrättande av gemensamma valfrihetssystem skulle kunna vara ett exempel på samarbetsformer som under
vissa förutsättningar skulle kunna öka tillgängligheten.

24
www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/samordning/samordnadupphandling/, uttag 2021-04-28.
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7

Stödja utvecklingen av en nära
och tillgänglig vård

I kapitlet redovisas bakgrunden till och arbetet med hälso- och sjukvårdens omställning till en nära och tillgänglig vård tillsammans med
exempel på insatser som utredningen anser stärker primärvården och
ökar tillgängligheten, kontinuiteten och delaktigheten i vården.

7.1

Utredningens uppdrag

Enligt direktivet är utvecklingen av en mer nära vård med fokus på
primärvården är en prioriterad fråga för regeringen. Med en tillgänglig primärvård, dit befolkningen vänder sig i första hand kan
akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas vilket kan leda
till en ökad tillgänglighet även i den specialiserade vården.
Utvecklingsarbetet med omställningen till en god och nära vård
har påbörjats och pågår med olika omfattning i kommuner och
regioner. Utbrottet av covid-19 har påverkat arbetets inriktning
eftersom hälso- och sjukvården behövt anpassa verksamheter utifrån
det mer akuta behov som uppstått. För att stärka utvecklingen av en
god och nära vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för åren 2019, 2020
och 2021.
Regeringen har, enligt utredningens direktiv, för avsikt att fortsätta stödja utvecklingen av en mer nära vård för att arbetet ska kunna
fortgå med kraft och intensitet utifrån regionala nulägesanalyser och
handlingsplaner. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder det
lokala arbetet och av välfungerande samverkan mellan olika aktörer
på alla nivåer.
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Delegationens uppdrag enligt direktivet är att:
– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av
en mer nära vård, med fokus på primärvården,
– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Deluppdraget slutredovisas i huvudbetänkandet i maj 2022.

7.2

Omställningen till en god och nära vård

I följande avsnitt beskrivs bakgrund till den pågående omställningen
i regioner och kommuner. Flera statliga utredningar, i huvudsak följande två, har lagt grunden för omställning till en god och nära vård:
– En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälsooch sjukvården (S 2013:14) och
– Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01).
Regeringen har överlämnat två propositioner 1, till följd av förslag
från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, med
förslag till författningsändringar som riksdagen därefter fattat beslut
om. Regioner och kommuner arbetar nu med att ställa om hälso- och
sjukvården till en mer nära vård. Regeringen stödjer arbetet genom
årliga överenskommelser med SKR där medel dedikerats till regioner
och kommuner för omställningen och myndigheter har fått i uppdrag att stödja och följa upp omställningen.

1
Prop. 2017/18:83. Styrande principer för hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti i
primärvården och Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform.
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Utredningen om Samordnad utveckling för god
och nära vård och regeringens och riksdagens beslut

På uppdrag av regeringen tillsattes i mars 2017 en statlig utredning 2
i syfte att stödja landstingen (numera regionerna), berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus
på primärvården.
Uppdraget hade sitt ursprung i förslagen i slutbetänkandet,
Effektiv vård 3. Att hälso- och sjukvårdens resurser inte används tillräckligt effektivt och att en utbyggnad av primärvården är nödvändig
för att möta nuvarande och kommande behov, bland annat utifrån ett
demografiskt perspektiv, framhölls i slutbetänkandet. Utredningen
Samordnad utveckling för god och nära vård har under sin fyraåriga
utredningsperiod fått tre tilläggsdirektiv 4 och överlämnat fem betänkanden, som beskrivs nedan, till regeringen. Sista betänkandet
överlämnades i januari 2021.
Första delbetänkandet – En gemensam färdplan och målbild
Det första delbetänkandet 5 överlämnades i juni 2017 och innehöll
förslag till nya styrande principer för hälso- och sjukvården. Här presenterades även första versionen av en målbild och en 10-årig färdplan för hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård.
I detta delbetänkande föreslogs en förändrad vårdgaranti för regionernas primärvård.
Propositionen Styrande principer för hälso- och sjukvården och en
förstärkt vårdgaranti i primärvården (Prop. 2017/18:83) grundas på
första delbetänkandet från utredningen. Propositionen antogs av riksdagen i januari 2018 och lagändringarna innebar att vården från och
med den 1 januari 2019 ska ges nära befolkningen men i vissa fall får
koncentreras geografiskt, enligt 7 kap. 2 a § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL. I och med beslutet utvidgades den andra punkten i
vårdgarantin (9 kap. 1 § 2 HSL) från att gälla för läkarbesök till att
2

Dir. 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med
fokus på primärvården.
SOU 2016:2. Effektiv vård.
4
Dir. 2017:97 Samordnad utveckling för god och nära vård.
Dir. 2018:90 Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård.
Dir. 2019:49 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.
5
SOU 2017:53. God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild
3
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garantera den enskilde en medicinsk bedömning av läkare eller annan
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården (bedömningsgaranti inom primärvården). Regeringens avsikt med den lagändring som föreslogs var att skapa bättre förutsättningar för att
patientens behov ska styra vilken yrkesgrupp hon eller han får träffa
och att primärvårdens olika kompetenser ska användas för att på bästa sätt möta patienternas behov.
I samband med ovannämnda lagändring gjordes en ändring i
6 kap. 1 § 2 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Enligt den
ska en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälsooch sjukvårdspersonal inom primärvården ges inom tre dagar från
det att den enskilde har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver få en medicinsk bedömning och en sådan inte kan göras när den enskilde först söker kontakt.
Andra delbetänkandet – En primärvårdsreform
Det andra delbetänkandet6 överlämnades i juni 2018. I detta delbetänkande presenterades en fördjupad målbild och färdplan för vårdens
omställning med förslag på hur primärvårdens roll kan stärkas. Den
personcentrerade vården betonas liksom vikten av att arbeta med
hälsa och förebyggande arbete i hälso- och sjukvården.
Att inkludera kommunala verksamheter, samverka mellan olika
vårdaktörer och öka patientens delaktighet i vården lyftes som avgörande för att kunna göra primärvården till navet. För att klara av
framtidens utmaningar med ökat vårdbehov behövs en större kulturförändring inom hela hälso- och sjukvården med fokus på personcentrering och interprofessionella arbetssätt. För att tydliggöra primärvårdens uppdrag och skapa förutsättningar för en stärkt primärvård
med en ökad närhet till patienten lämnade utredningen författningsförslag om definitionen av primärvårdens uppdrag. I delbetänkandet
föreslogs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om patientansvar för
fast läkarkontakt i primärvården. I delbetänkandet lämnades bedömningar om hur omställningen regelbundet skulle kunna följas upp av
myndigheter.

6

SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.
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I propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en
primärvårdsreform (Prop. 2019/20:164) som grundas på utredningens
andra delbetänkande, presenterar regeringen målbilden 7 för hälsooch sjukvårdens omställning:
Hälso- och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården
och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Målet med omställningen av hälso-och sjukvården bör vara att patienten
får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också
vara att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska
kunna uppnås.

Ny bestämmelse om primärvårdens uppdrag
Till följd av utredningens förslag träder den 1 juli 2021 en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen i kraft om vad som ska ingå i
primärvårdens grunduppdrag. Bestämmelsen innebär att regioner
och kommuner inom verksamhet som utgör primärvård särskilt ska:
– tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att
tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
– se till att vården är lätt tillgänglig,
– tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens
behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
– samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, samt
– möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.
Avseende förslagen om fast läkarkontakt i primärvården har regeringen valt att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att utforma ett nationellt stöd så att de patienter som har behov av en namngiven fast
läkarkontakt i primärvården också kan få det. Ett nationellt stöd ska
även tas fram för verksamhetschefer och vårdgivare för lämplig fördelning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt. 8

7

Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 32.
Regeringsbeslut. S2020/03319/FS. Insatser för att stödja omställningen i hälso- och sjukvården
till en god och nära vård.

8
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För den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården anser
regeringen att uppföljningen av omställningen till en god och nära
vård är viktig. Uppföljningen behöver likt omställningen ske långsiktigt, i flera steg och i samverkan mellan olika aktörer, med möjlighet till justeringar över tid. Regeringen gav år 2019 Socialstyrelsen i
uppdrag att i nära samverkan med SKR, regioner och kommuner, följa
utvecklingen av omställningen och utveckla uppföljningen över tid.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick år 2020 i uppdrag att
utvärdera omställningen ur ett system- och patientperspektiv. (Beskrivning av respektive myndighetsuppdrag finns i avsnitt 7.2.4 och 7.2.5).
Regeringen har för avsikt att löpande samverka och samråda med
olika aktörer och vid behov justera målbilden och färdplanen för omställningen till en god och nära vård.
Tredje delbetänkandet – Vård i samverkan
I juni 2019 tog regeringen emot utredningens tredje delbetänkande 9.
Detta innehöll analys och bakgrundstexter till de två tidigare betänkandena. I detta delbetänkande lämnades inga författningsförslag.
Huvudbetänkandet – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem
I april 2020 tog regeringen emot utredningens huvudbetänkande 10.
Betänkandet innehöll förslag på strukturella förändringar av hälsooch sjukvårdssystemet i sin helhet, med fokus på samverkan mellan
region och kommun och förslag kring följande områden
– hur samverkan kan stödjas mellan huvudmännen, mellan utförare
och utifrån den enskilde individen,
– stärkt stöd för patienten med individuell plan och patientkontrakt,
– hur utbildning i primärvården kan stärkas och bedömningar av hur
forskningens roll kan främjas i primärvården,

9

SOU 2019:29. God och nära vård – Vård i samverkan.
SOU 2020:19. God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

10
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– översyn av beskrivningssystemen (hur olika vårdkontakter ska beskrivas och rapporteras) i hälso- och sjukvården för att underlätta
för omställningen till en god och nära vård, samt
– hur verksamheter som drivs enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(den så kallade nationella taxan) bättre kan integreras i framtidens
hälso- och sjukvårdssystem.
Framgångsfaktorer och hinder för omställningen lyftes i betänkandet.
Som framgångsfaktorer för omställningen lyftes:
• Personcentrering och involvering av invånare och patienter i hälsooch sjukvårdens utveckling
• Interprofessionellt lärande och arbetssätt
• Fungerande samverkan och samordning för ett sammanhängande
hälso- och sjukvårdssystem
• Prehospital och mobil vård som en integrerad del i vårdkedjan
• Samordnad styrning av kompetensförsörjning
• Logistiklösningar och infrastruktur
• Forskning, utveckling och utbildning som stödjer omställningen
• Digitalisering utifrån patienternas och invånarnas behov
• Samverkan med aktörer utanför vård och omsorg
Identifierade hinder för omställningsarbetet är:
• Bristande uthållighet, helhetsperspektiv och systemkunskap
• Stor variation i uttolkning och implementering av befintliga regelverk
• Ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner
• Bristande inkludering av medarbetarna, utmaningar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling
• Investeringsbehov i vårdens byggnader och infrastruktur
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• Bristande tillgång till kvalitetssäkrade data och kunskap om primärvårdsnivån
• Bristande arbete med ledarskapsfrågor samt regelverk och arbetssätt som utesluter de mest behövande
Betänkandet har remitterats, och förslagen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Femte delbetänkandet – Rätt stöd till psykisk hälsa
I januari 2021 tog regeringen emot femte och sista betänkandet från
utredningen 11. Betänkandet innehåller bland annat ett förslag till
ändring av 13 a kap. 1 § HSL, om primärvårdens grunduppdrag. Det
föreslogs att det av 13 a kap. 1 § 1 HSL ska framgå att regioner och
kommuner, inom ramen för verksamhet som utgör primärvård, särskilt ska tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för
att tillgodose vanligt förekommande fysiska och psykiska vårdbehov.
Betänkandet har remitterats och remissvaren ska inkomma till Regeringskansliet den 30 september 2021.
Årliga överenskommelser mellan staten och SKR
Som en följd av den statliga utredningen Samordnad utveckling för
god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga överenskommelser för att stödja utvecklingen mot en mer nära och tillgänglig
vård för åren 2019, 2020 och 2021. För dessa tre års överenskommelser har regeringen avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder kronor för
att stödja omställningen i regioner och kommuner.
7.2.2

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård
för barn och unga

I december 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga och föreslå hur en sådan reform ska kunna genomföras.
11
SOU 2021:6. Samordnad utveckling för god och nära vård, God och nära vård – Rätt stöd till
psykisk hälsa.
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Utredningen tog namnet Utredningen om en sammanhållen god och
nära vård för barn och unga (S 2019:05). Syftet med uppdraget är att
uppnå en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet samt att genom insatser i den nära vården avlasta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
I utredningens uppdrag ingår bland annat att bedöma hur barn
och unga med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas stöd i högre
utsträckning än vad som görs i dag. Utredningen ska även föreslå hur
en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa
kan utformas. Uppföljningen ska stödja det hälsofrämjande arbetet
för barn och unga både på individuell och nationell nivå. Enligt direktivet ska utredningen i dialog med företrädare för regioner och kommuner ta fram ett underlag som regeringen kan använda i utformningen av en överenskommelse som syftar till att uppnå målet om en
köfri barn-och ungdomspsykiatri 12.
I delbetänkandet 13 som lämnades till regeringen den 4 maj 2021
föreslogs bland annat att hälso- och sjukvårdens ansvar för det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga ska tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården. Hälsovårdsprogrammet ska bidra
till att barn och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp
på ett likvärdigt sätt och med kvalitet under hela uppväxten. Det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra
grunden för att tidigt upptäcka barns och ungas behov och för att
kunna samordna insatser inom vård och omsorg.
Vidare föreslogs att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn
och unga ska skärpas. Förslag lämnades även på ett tydligare krav på
samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet. Utredningen lämnade också rekommendationer i form av sex steg som
visar hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och tidigt stöd och hur de olika vårdnivåerna kan samspela för
en mer effektiv vård. Med förslagen i delbetänkandet vill utredningen bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälsooch sjukvården för barn och unga. Delbetänkandet har skickats på
remiss. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete den 1 oktober 2021.

12
13

Dir. 2019:93 En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
SOU 2021:34 Börja med barnen! – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
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Samsjuklighetsutredningen

I juni 2020 fattade regeringen beslut om att en särskild utredare skulle
få i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser kan säkerställas när
det gäller vård, behandling och stöd för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. 14 Enligt direktivet ska
utredaren bland annat:
– analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med
samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan
verksamheter med samma huvudman,
– se över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämna förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos
en huvudman,
– belysa frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör personer med
samsjuklighet och
– analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för
personer som vårdas utan samtycke enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård LPT.
Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att erbjuda personer med denna form av samsjuklighet en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg samt tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som den enskilde
är i behov av. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.
7.2.4

Socialstyrelsens uppdrag gällande omställningen
till en nära vård

Socialstyrelsen arbetar med många insatser för att stödja omställningen till en god och nära vård. 15 I detta avsnitt presenteras de uppdrag som bedöms som mest relevanta för utredningens uppdrag om
14
Dir. 2020:68 Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.
15
Socialstyrelsen. 2021. Insatser under 2020 för att främja omställningen till en god och nära vård.
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att följa arbetet i regioner och kommuner vad det gäller utvecklingen
av en mer nära vård med fokus på primärvårdens tillgänglighet.
I enlighet med en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev 16 i maj
2019 skulle myndigheten i november 2019 redovisa en Strategisk plan
för att stödja en god och nära vård 17. Socialstyrelsen skulle i uppdraget
analysera vilka insatser myndigheten skulle kunna genomföra för att
stödja landstingen och kommunerna i den långsiktiga omställningen
med fokus på primärvården. Analysen skulle utgöra en grund för en
strategisk flerårig plan för myndighetens arbete.
I juli 2019 fick Socialstyrelsen Uppdrag angående uppföljning av
primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård 18.
Uppdraget bestod av tre delar, där den första avser nationell insamling av registeruppgifter från primärvården, den andra att på aggregerad
nivå inhämta resultat för utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen och den tredje avser uppföljning av regionernas och kommunernas omställningsarbete.
I april 2020 beslutade regeringen om ett nytt samlat uppdrag till
Socialstyrelsen, Uppdrag att genomföra insatser för att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Det nya uppdraget lades samman med och kompletterade uppdraget om att följa
upp omställningen till god och nära vård från 2019 19. Uppdraget ska
fortsatt genomföras i enlighet med den strategiska plan som myndigheten har och stödja den målbild och den färdplan som presenterats av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård.
Uppdraget ska delredovisas årligen 31 mars och slutredovisas i sin
helhet till Socialdepartementet den 31 mars 2023. Utöver dessa redovisningspunkter finns särskilda tidpunkter för redovisning av de olika
deluppdragen (se tabell 7.1 med sammanställning av redovisningar).

16

Regeringsbeslut S2019/02110/FS. Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen. 2019. Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära vård.
Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård.
19
Regeringsbeslut S2019/03056/FS. Uppdrag angående uppföljning av primärvård och uppföljning av omställningen till en mer nära vård och Regeringsbeslut S2020/03319/FS. Insatser för
att stödja omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.
17
18
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Uppdragen angående uppföljning av primärvård och
uppföljning av omställningen till en mer nära vård
Deluppdrag I – nationell insamling av registeruppgifter
från primärvården
Deluppdraget handlade om att utreda möjligheter till nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Socialstyrelsen lämnade
sin slutrapport i februari 2021 20. Myndigheten har bland annat utrett
de juridiska förutsättningarna för sådan insamling. Olika intressenters behov av information har tagits i beaktande där fokus har legat
på nationella behov av uppföljning, analys- respektive statistikverksamhet. Socialstyrelsen föreslår att följande uppgifter från primärvården ska ingå i ett utvidgat nationellt patientregister:
• patientens personnummer, kön och födelseår
• folkbokföringsort
• födelseort
• datum och tid för primärvårdskontakt
• form av primärvårdskontakt
• planerad vårdkontakt
• remiss och remitterande vårdenhet
• utförande vårdenhet
• diagnos
• yttre orsak till sjukdom eller skada
• funktionstillstånd
• åtgärd
• läkemedel
• yrkeskategori.

20
Socialstyrelsen. 2021. Uppföljningen av primärvård och omställningen till en mer nära vård –
Deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.
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Uppgiftsskyldigheten föreslås gälla personal som utför självständigt
hälso- och sjukvårds- samt omsorgsarbete i primärvården för verksamheter i såväl offentlig som privat regi. Så väl fysiska som digitala
vårdkontakter omfattas av förslaget.
Deluppdrag II – indikatorer för uppföljning av omställningen till
en god och nära vård
Deluppdraget handlar om att analysera möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa
omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att
kunna följa omställningen. I juni 2020 21 lämnade myndigheten en delredovisning av uppdraget. Den innehåller förslag på uppföljningsområden samt ett första förslag på indikatorer. Fyra uppföljningsområden föreslogs:
1. Förutsättningar för god och nära vård, som inkluderar exempelvis bemanning, kompetensutveckling, ekonomiska resurser och e-hälsa.
2. Nära vård – var sker vården? som inkluderar mått och indikatorer
som belyser omfattningen och fördelningen av olika insatser
inom hälso- och sjukvårdssystemet exempelvis andel vård som utförs av primärvården, vårdkonsumtion och läkemedelsförskrivning.
3. God och nära vård – fokus på primärvård är tänkt att spegla resultat för invånare och patienter och inkluderar exempelvis personcentrering, kontinuitet och medicinsk kvalitet.
4. Systemeffekter är tänkt att spegla hur vården fungerar som helhet
och inkluderar exempelvis förtroende för hälso- och sjukvården,
tillgänglighet i den specialiserade vården och omfattningen av påverkbar specialiserad vård.
Merparten av de föreslagna indikatorerna går att följa via befintliga
och tillgängliga datakällor. Socialstyrelsen lyfter även i denna rapport att bristen på uppgifter från primärvården på nationell nivå
innebär en begränsning vad det gäller möjligheten att följa effekterna
av omställningen till en god och nära vård. Det saknas även förut21
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – ett förslag på indikatorer .
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sättningar för att på ett tillfredställande sätt följa patientgruppers
samlade vårdkonsumtion eller vårdförlopp.
Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta
arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning av omställningen
till en god och nära vård i dialog med regioner, kommuner och företrädare för hälso- och sjukvårdens professioner och patienter. Deluppdraget redovisas den 30 augusti 2021 och den 30 augusti 2022.
Deluppdrag III – uppföljning av omställningen till en god och nära vård
Detta deluppdrag handlar om att följa upp och rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas
utifrån överenskommelserna mellan regeringen och SKR om God
och nära vård.
I augusti 2020 lämnade Socialstyrelsen den första uppföljningsrapporten om det omställningsarbete som pågår i regioner och kommuner 22. I rapporten framkom att samtliga regioner påbörjat arbetet
med omställningen men att de prioriterade olika utvecklingsinsatser
och arbetade på olika sätt. Alla regioner arbetade med att tydliggöra
och konkretisera inriktningen. Såväl regioner som kommuner uttryckte att en mer nära vård är nödvändig för att hantera framtida
demografiska och ekonomiska utmaningar i hälso- och sjukvården.
Uppföljningen visade att nästan alla regioner under 2019 eller början
av 2020 hade arbetat fram en målbild eller strategi för omställningen
till en mer nära vård. Utveckling av digitala lösningar sågs som en av
de viktigaste delarna för att klara framtida utmaningar i hälso- och
sjukvården. Även kompetensförsörjningen lyftes som central i arbetet med omställningen. Regionerna arbetade med olika åtgärder för
att förbättra tillgängligheten och för att uppfylla vårdgarantin i primärvården. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare, förbättra
arbetsmiljön och stärka ledarskapet vidtog regioner och kommuner
olika åtgärder.
Regionerna var även i ett inledande arbete med att se över hur
omställningen och åtgärder skulle kunna följas upp på ett strukturerat sätt lokalt. Flera regioner lyfte problematiken med att det
saknas data för att kunna följa vårdflöden i den kommunala hälsooch sjukvården.
22

Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård.
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Nästa redovisning av uppdraget är den 30 augusti 2021 och bygger på regionernas och kommunernas redovisningar av genomförda
insatser i överenskommelsen om God och nära vård för 2020. Deluppdraget redovisas sedan den 30 augusti 2022 och slutredovisas den
30 augusti 2023. Socialstyrelsen redovisar detta deluppdrag tillsammans med deluppdrag II (beskrivet ovan).
Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården
Socialstyrelsen arbetar inom ramen för sitt stödjande uppdrag med
att stärka den kommunala hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har
bland annat:
– analyserat förutsättningarna för att ta fram kunskapsstöd för
kommunal hälso- och sjukvård med stöd av nationella riktlinjer,
– arbetat för att förbättra uppföljningen av den kommunala hälsooch sjukvården, exempelvis utvecklat indikatorer för öppna jämförelser och regelbundet publicera öppna jämförelser för den kommunala hälso- och sjukvården
– analyserat förutsättningarna för att inhämta uppgifter från privata
vårdgivare,
– stöttat i samordningen av vård och omsorg genom att exempelvis
öka kunskapen i kommunerna om uppdraget som huvudman för
hälso- och sjukvård, identifierat behov av stöd i kommunikationen mellan vårdgivare och påbörjat arbete med att ta fram ett
sådant stöd.
Flera rapporter planeras under år 2021.
Uppföljning av och stöd till fast läkarkontakt
Inom ramen för uppdraget att följa omställningen till nära vård ska
Socialstyrelsen följa och stödja regionernas arbete med fast läkarkontakt och föreslå hur utvecklingen av fast läkarkontakt till fler
patienter kan följas upp på nationell nivå.
I december 2020 presenterades rapporten Att följa utvecklingen av
fast läkarkontakt. En kartläggning av hur regionerna arbetat med fast
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läkarkontakt visade att både tolkningen av begreppet och arbetet med
fast läkarkontakt var olika i regionerna. Det fanns en överlappning mellan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Socialstyrelsen gjorde bedömningen att det finns ett behov av att informera om vad fast läkarkontakt i primärvården är och hur det förhåller sig till fast vårdkontakt.
I de flesta regioners system skulle det vara tekniskt möjligt att
dokumentera listning på namngiven läkare, men uppgifterna bedömdes inte vara heltäckande och/eller av bristfällig kvalitet. Det konstaterades ett behov av informatikarbete för att möjliggöra enhetlig
dokumentation av fast läkarkontakt och jämförbarhet vid uppföljning. Ett sådant arbete behöver beakta regionernas åtagande om att
definiera uppdrag, ansvar och befogenheter för fast läkarkontakt
utifrån lokala behov och förutsättningar enligt överenskommelsen
om God och nära vård 2020. Socialstyrelsen lämnade förslag på hur
myndigheten skulle kunna följa upp utvecklingen av antal och andel
patienter med fast läkarkontakt utifrån de data som finns tillgängliga
i dagsläget. Uppföljningen bedöms kunna utvecklas till fler regioner
när de systemtekniska och begreppsmässiga förutsättningarna för
dokumentation av fast läkarkontakt utvecklats. Registerbaserad
uppföljning av fast läkarkontakt behöver enligt myndigheten analyseras tillsammans med andra uppgifter på området som exempelvis
väntetider, fasta vårdkontakter, patientrapporterade, verksamhetsoch professionsrapporterade uppgifter.
Myndigheten ska ta fram ett nationellt stöd så att de patienter
som har behov av en namngiven fast läkarkontakt i primärvården
också kan få det. Särskilt fokus ska ligga på patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Dessutom ingår det i uppdraget att
ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer och vårdgivare för
lämplig fördelning av patientansvar på funktionen fast läkarkontakt.
Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2021.
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har uppdrag
gällande system- och patientperspektiv

Myndigheten har fått Uppdrag att utvärdera omställningen i hälsooch sjukvården till en god och nära vård 23. Myndigheten ska utvärdera
omställningen till god och nära vård ur ett system- och patientperspektiv. Utvärderingen ska ha sin utgångspunkt i de mål som regeringen fastställt för omställningen: ökad tillgänglighet, delaktighet
och kontinuitet. Hur den nära vården utvecklas och hur omställningen påverkar vården för olika grupper, med ett särskilt fokus på
utvecklingen i glesbygd och socioekonomiskt utsatta områden, ska
belysas.
I en första delrapport från myndigheten lyfts att en majoritet av
befolkningen uppger att de har en ordinarie vårdcentral, men bara en
av tre svarande har en fast kontakt på sin vårdcentral. Det saknas fast
kontakt trots att behov finns och andelen med fast kontakt skiljer
sig mellan olika grupper i befolkningen. Personer med omfattande
vårdbehov har oftare fast kontakt. Utifrån den nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fast vårdkontakt och fast
läkarkontakt dras slutsatsen att fasta kontakter kan bidra till målen
för vårdens omställning; högre tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. 24
En andra delrapport ska presenteras den 1 oktober 2021 med
redovisning av patienters upplevelser av tillgänglighet, delaktighet
och kontinuitet. Den 31 mars 2023 ska uppdraget slutrapporteras.
7.2.6

Överenskommelserna om God och nära vård mellan
regeringen och SKR

Som en följd av den statliga utredningen om en samordnad utveckling för god och nära vård har regeringen och SKR tecknat årliga
överenskommelser för åren 2019, 2020 och 2021. Regeringen har för
dessa tre års överenskommelser avsatt sammanlagt cirka 15 miljarder
kronor.

23
Regeringsbeslut S2020/03220/FS. Uppdrag att utvärdera omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård.
24
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2021. Fast kontakt i primärvården.
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Överenskommelsen om God och nära vård 2019
För 2019 omfattade överenskommelsen 25 cirka 2,4 miljarder kronor
och innehöll tre utvecklingsområden:
– omställning till en god och nära vård,
– förbättra och utveckla tillgängligheten till primärvården samt patientkontrakt och
– främja samordning, samverkan och ökad delaktighet.
Nulägesrapporter som lämnades av regionerna i oktober 2019 beskrev
hur regionerna arbetat med omställningen och vilka möjligheter och
utmaningar som identifierats. En sammanställning 26 av nulägesrapporterna har gjorts av Socialstyrelsen (sammanfattat i avsnitt 7.2.4).
Överenskommelsen om God och nära vård 2020
Överenskommelsen 27 för 2020 omfattade cirka 6,2 miljarder kronor
och var en sammanslagning av tre tidigare överenskommelser mellan
regeringen och SKR.28 Överenskommelsen innehöll fyra övergripande områden:
– utveckling av den nära vården med fokus på primärvården,
– ökad tillgänglighet i barnhälsovården,
– goda förutsättningar för vårdens medarbetare, samt
– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025.
För att regionerna skulle få ta del av medlen skulle regionerna
fortsatt göra insatser som stödjer omställningen, vårdens relationsskapande och en ökad kontinuitet i vården samt göra insatser som
25

Regeringsbeslut S2019/02858/FS. Godkännande av överenskommelsen om God och nära
vård – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården 2019.
26
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård – Utvecklingen i
regioner och kommuner och uppföljning av överenskommelsen En investering för utvecklade
förutsättningar för vårdens medarbetare.
27
Regeringsbeslut S2020/00440/FS. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
God och nära vård 2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
28
De överenskommelser som lades samman var God och nära vård en omställning av hälso-och
sjukvården med fokus på primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården samt
En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare.
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stödjer en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. En delredovisning av genomförda insatser skulle lämnats till Socialstyrelsen den
30 september 2020, men på grund av den pågående covid-19pandemin beslutade regeringen i april 2020 att ändra datum för regionernas slutredovisning till den 31 mars 2021.
Socialstyrelsen ska följa upp och rapportera hur omställningen till
en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas utifrån överenskommelsen och delredovisar uppdraget den 30 augusti 2021 (se
avsnitt 7.2.4).
Överenskommelsen om God och nära vård 2021
För 2021 omfattar överenskommelsen 29 cirka 6,8 miljarder kronor,
varav 1 miljard kronor riktas till kommunerna. Överenskommelsen
innehåller fyra olika utvecklingsområden:
– utveckling av den nära vården med primärvården som nav,
– goda förutsättningar för vårdens medarbetare,
– insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025, samt
– en förstärkning av ambulanssjukvården.
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav bygger
huvudsakligen vidare på inriktningen i överenskommelsen för 2020.
Regionerna ska arbeta inom de tre nationella målen för omställningen; stöd till att förbättra och utveckla tillgänglighet i primärvården, stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården samt
delaktighet och medskapande i hälso- och sjukvården.
För att ta del av medlen ska regionerna redovisa vilka insatser som
gjorts för att stärka såväl den digitala som fysiska tillgängligheten i
primärvården samt utarbeta handlingsplaner för hur en större andel
patienter ska få en fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i vården.
Regionerna ska även fortsätta införandet av patientkontrakt och
upprätta handlingsplaner för implementering, uppföljning och utvärdering av patientkontrakt. Samverkan med den kommunala hälsooch sjukvården ska beskrivas i handlingsplanerna som lämnas till
Socialstyrelsen den 1 september 2021. Därutöver ska regionerna läm29

Regeringsbeslut S2021/00820/FS Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om
God och nära vård 2021.
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na delredovisning för arbete inom hela överenskommelsen till Socialstyrelsen senast den 30 september 2021 och slutredovisning senast
den 31 mars 2022.
SKR ska lämna en delrapport den 30 september 2021 om verksamheten som bedrivits första halvåret 2021, samt redogöra för
eventuella hinder och utmaningar för att nå ambitionerna och målen
med överenskommelsens insatser. En verksamhetsrapport som redogör för SKR:s genomförande år 2021 ska lämnas den 31 mars 2022.
7.2.7

SKR:s roll i att stödja regioners och kommuners
omställning till en god och nära vård

SKR har en central roll i att stödja regionernas och kommunernas
arbete i omställningen och ska utveckla stöd i nära samverkan med
regioner och kommuner samt myndigheter. Stödet ska utgå från regionala och lokala behov och förutsättningar enligt överenskommelsen.
SKR har i sin stödjande roll bland annat arbetat med att sprida
goda exempel, stödja införandet av patientkontrakt, utveckla kvalitetsdata i primärvården för lärande och förbättring, erbjuda ledarskapsstöd för politiker och tjänstepersoner och bygga upp en arena
för samskapande av nya arbetssätt i en lärande miljö med ett experimenterande förhållningssätt.
SKR lyfte i sin rapport över arbetet 202030 pandemins effekter på
omställningen till nära vård, där både kommuner och regioner menar
att pandemin medfört att samverkan har förstärkts liksom utvecklingen av mobila vårdlösningar och digitala tjänster. De nya arbetssätten och förbättringarna, som ligger i linje med omställningen till
en nära vård, måste enligt kommuner och regioner finnas kvar även
efter pandemin som en del i att utnyttja resurserna mer effektivt.
I slutet av 2020 präglades regionernas och kommunernas arbete av
planering för vaccination mot covid-19. God samverkan och gemensam planering mellan regionerna och kommunerna lyftes som avgörande för att påbörja vaccineringen mot covid-19 och följa den nationella prioriteringsordningen.

30

SKR. 2021. Rapport av överenskommelsen, God och nära vård 2020 – En omställning av hälsooch sjukvården med fokus på primärvården.
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Utvecklingen av digitala läkarbesök

Digitaliseringen i vården har pågått länge och inom flera olika delar
av vården. Svensk hälso- och sjukvård anses ligga långt framme jämfört
med andra länder när det gäller användning av videobesök till läkare.
Utvecklingen av digitala vårdtjänster, i stort, har skett och sker hos
både offentliga och privata aktörer i vården. En aktör som erbjöd
digitala läkarbesök, grundades år 2013. Till en början erbjöds framför
allt recept online som en privatfinansierad tjänst. Efterhand utvecklades tjänsterna till digitala läkarbesök och flera aktörer tillkom. 31
Patientlagen (2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015. Enligt
9 kap. 1 § har en patient som omfattas av en regions ansvar möjlighet
att var som helst i landet välja utförare av offentligt finansierad
primärvård och specialiserad öppen vård, som en region ansvarar för.
Vårdgivare inom primärvårdens vårdval kunde därmed ta emot
patienter från hela Sverige och de digitala läkarbesöken gjordes tillgängliga för hela befolkningen inom ramen för den offentligt finansierade vården. 32
Utbredningen av digitala läkarbesök kan ses som ett resultat av
att tillgängligheten till primärvården inte motsvarat befolkningens
förväntningar på tillgänglighet tillsammans med ett regelverk som ger
patienten rätt att fritt söka vårdgivare och primärvård i hela landet. 33
Befolkningens kännedom om att kunna göra digitala läkarbesök
hos de privata aktörer som erbjuder digitala vårdtjänster har ökat
med tiden. År 2018 var 4,6 procent av alla läkarbesök i primärvården
gjorda via privata digitala utomlänskontakter och regionernas sammanlagda kostnad för de cirka 500 000 digitala utomlänskontakterna
uppgick till 263 miljoner kronor samma år. En digital läkarkontakt
ersattes till en början med 2 000 kronor per besök i enlighet med
Riksavtalet för utomlänsvård. Ersättningen för digitala vårdkontakter
justerades av SKR år 2019 och en digital läkarkontakt ersätts nu med
500 kronor 34. Att regionernas primärvårdsaktörer i egen regi utvecklats digitalt och i större utsträckning nu erbjuder videobesök och fler
digitala vårdtjänster beskrivs delvis som en effekt av framväxten av

31

SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
Ibid.
33
Anell, A och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre
styrning.
34
SKR. 2019. Meddelande från styrelsen – Utvecklingen av digitala vårdtjänster.
32
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befolkningens nyttjande av de privata aktörernas digitala vårdtjänster,
covid-19-pandemin och behovet av att ställa om till en mer nära vård.
Den snabba utvecklingen av digitala vårdtjänster har skapat debatt och diskussion om för- och nackdelar med digitala läkarbesök.
Farhågor som lyfts med utvecklingen är att de digitala vårdbesöken
inte skulle vara förenliga med riktlinjer för prioriteringar, att de skulle
kunna strida mot läkaretiken och medföra en risk för att vårdens resurser inte går till patienterna med störst behov 35. Fördelarna som
lyfts med de digitala vårdkontakterna är att de kan
– öka tillgängligheten i primärvården,
– minska smittorisken som annars är påtaglig i ett väntrum,
– överbrygga hinder för kontakt med vården som exempelvis geografiska avstånd,
– underlätta för personer som har många kontakter med vården,
– vara vägen in för personer som annars inte hade velat söka vård 36.
Det behövs mer kunskap om när och hur digitala vårdbesök är lämpliga och effektiva. Det råder avsaknad av evidens om kostnadseffektivitet, nytta och risker med medicinska bedömningar och diagnostik via digitala vårdbesök jämfört med fysiska läkarbesök i primärvården 37. Det saknas också kunskap om nätläkarvården avlastar den
traditionella vården eller ej 38. Motstridiga resultat finns gällande
tesen att nätläkarverksamhetens utveckling skapar en ökad efterfrågan
på vård 39. För att kunna avgöra om det sker en överkonsumtion av
vård eller inte i och med nätläkarverksamhetens utveckling behöver
man veta och jämföra vilka som kontaktar vården och för vilka besvär. Data på området är begränsad. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lyfter avsaknad av forskning på området, att det behöver
tas fram en samlad nationell statistik över användningen av digitala

35

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar
36
Ibid.
37
Region Örebro län. 2018. Medicinsk bedömning och diagnostik av nytillkomna symtom via
digitala vårdbesök Rapport 2018:13.
38
Anell, A och Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS). 2020. Vården är värd en bättre
styrning.
39
ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården.
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vårdformer och att det behövs mer kunskap om hur patienter värderar eller uppfattar den digitala utvecklingen i vården. 40

7.4

Utredningen följer utvecklingen av en nära
och tillgänglig vård, med fokus på primärvården

I följande avsnitt beskrivs vad som framkommit i möten, i regionernas nulägesrapporter och regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet om omställningen till en god och nära vård. Det är angeläget
att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete. Regeringens intention är att omställningen till en nära vård
med en stärkt primärvård ska kunna bidra till följande tre centrala mål;
– tillgängligheten till primärvården ska öka,
– en mer delaktig patient och en personcentrerad vård samt,
– kontinuiteten i primärvården ska öka. 41
Utredningen har försökt att identifiera nyckelområden i arbetet med
att följa omställningen till en nära vård och förbättrad tillgänglighet
i primärvården. För att identifiera nyckelområden har utredningen
haft möten med och lyssnat på företrädare med både erfarenhet av
och kunskap om primärvårdens arbete. Utredningen har utgått ifrån
dessa möten samt regeringens intention med en stärkt primärvård
och anser att tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet är nyckelområden att följa och lyfta insatser och goda exempel inom. Att
patienten ska uppleva en hög tillgänglighet till vården, vara delaktig
och få kontinuitet i sin vård innebär att vården behöver arbeta målmedvetet för en god samordning och samverkan mellan olika vårdgivare och huvudmän. Att vården arbetar ur ett hälsofrämjande och
förebyggande perspektiv ser utredningen som nödvändigt för att på
sikt förbättra hälsan i befolkningen och samtidigt minska belastningen på hälso- och sjukvårdsystemet och använda vårdens resurser
mer effektivt.
Utredningen har för avsikt att följa omställningen, identifiera och
sprida konkreta insatser inom nyckelområdena samt i slutbetänkan40

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2020. Tre perspektiv på digitala vårdbesök –
befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar.
Prop. 2019/20:164. Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, s. 17.

41
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det föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur
regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården.
7.4.1

Möten med berörda aktörer

Vid utredningens möten har utredningen efterfrågat vilka insatser
som är viktiga för tillgängligheten i primärvården och omställningen
till nära vård, om och hur de kan se att primärvården hittills påverkats eller stärkts av omställningen, vad utredningen skulle kunna
göra för att stödja en förbättrad tillgänglighet i primärvården samt
vilket statligt stöd som de ser behövs för att stärka primärvården.
Företrädare för primärvården och allmänmedicin
Utredningen har haft möten med företrädare för styrelsen för
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), företrädare för Nationella primärvårdsrådet samt verksamhetschefer eller annan företrädare från fyra vårdcentraler där man har god tillgänglighet och
arbetat systematiskt med fast läkarkontakt.
Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade vården
upplevs och utrycktes som bättre nu än förr. Något av det viktigaste
med omställningen till en nära vård är att frågan om primärvården
som nav inte blir en primärvårdsfråga. Nära vård är en angelägenhet
för hela vården. Primärvårdens medarbetare måste känna av satsningen i praktiken. Den specialiserade vården behöver exempelvis
prioritera konsultativt stöd till primärvården och känna ett ansvar
för att vara med och utveckla primärvården om primärvården ska
stärkas. För att primärvården ska kunna göra så mycket som möjligt
av patientens utredning och behandling behövs arbetssätt där primärvård och specialiserad vård arbetar tillsammans med patienten.
Kontinuitet i primärvården beskrivs som att patienten har någon
i primärvården som tar ansvar och samordnar. Bristande kontinuitet
i primärvården kopplas ofta samman med bristande resurser, men
det handlar också om att primärvården inte har rätt arbetssätt.
Representanter från vårdcentraler som jobbar systematiskt med
fast läkarkontakt och har en god tillgänglighet menar att förutsättningen för att primärvården ska kunna ge en god vård på rätt vård-
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nivå utifrån patientens behov är att varje patient har en fast läkarkontakt. En fast läkarkontakt som tar helhetsansvar för både hälsa
och sjukdom och tillsammans med patienten planerar och gör bedömningar av det vårdbehov som är bäst lämpat för patienten. För
att kunna ta detta helhetsansvar måste primärvårdens kärnverksamhet prioriteras högre. Kärnverksamheten i primärvården är patientmötet och relationen med patienten enligt företrädarna. Med rätt
kompetens och bemanning, där teamet på vårdcentralen lär känna
patienterna kan primärvården vara den samordnande funktionen för
patienten.
En förklaring till att fast läkarkontakt och fast vårdkontakt inte
fått genomslag är att det saknas både en riktig målbild och en tydlig
definition av vad det är. Eftersom uppdraget som fast vårdkontakt
handlar om att samordna patientens alla behov så behöver en fast
vårdkontakt ha reell sjukvårdskompetens och förstå det medicinska
behovet.
Den digitala utvecklingen och de digitala arbetssätten uppfattas
som positiva, men samtliga ser risker med att den digitala kontakten
ersätter fysisk kontakt. Alla medicinska utredningar går inte att göra
patientsäkra utan att träffa patienten fysiskt. När vården känner patienten väl, ansågs de digitala mötena kunna stödja kontinuiteten
och göra tillgängligheten bättre.
De lyfter att omställningen behöver utvärderas och följas upp.
Att utvärdering och forskning på omställningen görs med olika vetenskapliga logiker och inte bara utifrån den medicinska forskningens angreppsätt lyfts som positivt av Nationellt Primärvårdsråd.
En upplevelse är att det nationella utredningsarbetet gällande
hälso- och sjukvård ofta är på en mycket hög abstraktionsnivå, där
det lätt glöms bort att både patientkontrakt, vårdgaranti, tillgänglighet
och delaktighet faller tillbaka till professionen och till patientmötet.
De upplever att de pengar som hittills satsats på omställningen
till nära vård inte tydligt har nått enskilda vårdcentraler. Det behövs
långsiktiga ekonomiska medel för rekrytering. Omställningsarbetet
har också delvis avstannat i samband med covid-19-pandemin.
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Delegationen, expertgruppen och referensgrupper
Delegationen menar att omställningen till nära vård är en förutsättning för att förbättra tillgängligheten. I samtliga grupper har diskuterats vad utredningen kan göra för att stödja omställningen. Grupperna konstaterar att omställningen pågår i regioner och kommuner,
med uppdrag till SKR och statliga myndigheter och det påbörjade
arbetet måste fullföljas. Att lyfta goda exempel på hur det går i regioner och kommuner med omställningen kan ses som ett stöd. Att
ställa frågor som uppmuntrar till eftertänksamhet i regionerna om
processer och hur olika aktiviteter hänger samman med varandra kan
vara en del i att stödja.
De områden som lyfts som viktiga för att omställningen till nära
vård ska lyckas är bland annat:
– samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården,
– samverkan mellan region och kommun,
– fast vårdkontakt,
– med patienten överenskommen tid,
– utveckla och utvärdera digitala arbetssätt,
– personcentrering för ökad delaktighet.
I utredningens referensgrupp med patient- och närståendeorganisationer uttrycks det att:
Samordningen – det är det som gör att vården blir tillgänglig och nära.
När vårdkontakterna minskar och man får vård ur ett helhetsperspektiv,
då är det tillgängligt och nära.

För att lyckas med detta krävs ett bättre samspel och en utvecklad
kommunikation mellan vården och patienten så att patienter (och
närstående) kan få en bättre förståelse för både sjukdom och vård.
Företrädare för patienter och närstående lyfter att vården behöver
utbildningsinsatser för att förändra sitt synsätt på patienterna och
börja arbeta mer personcentrerat.
Referensgruppen med professionsorganisationer är eniga om att
omställningen till nära vård är en förutsättning för att kunna påverka
tillgänglighet, kontinuitet och patienternas trygghet med vården.
Gruppen anser att omställningen är pudelns kärna för att komma
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tillrätta med tillgängligheten. Omställningen måste göras gemensamt
och goda exempel som digital specialistkonsultation behöver spridas.
Ska primärvården vara navet, så räcker inte de allmänläkare som
finns nu, utan referensgruppen menar att cirka 1 250 nya allmänläkare
behövs i primärvårdens verksamheter. För att uppnå kontinuitet behövs en maxlistning per läkare tillsammans med att det finns ett team
av olika professioner runt patienten.
Digitalisering går snabbt, och det finns behov av att utbilda personalen för att det ska bli säkert för patienten. Även att vårdpersonal
behöver vara med i utvecklingen och framtagandet av nya digitala
arbetssätt och verktyg för en ökad förståelse lyfts. Vikten av randomiserade studier påtalas av gruppen.
Medskick till utredningen i övriga möten
Att alla aktörer kommer behöva jobba brett och under lång tid för
att genomföra omställningen till en nära vård är viktigt för att lyckas.
Det är viktigt att hålla i och implementera det som fungerar i hela
Sverige.
I flera möten lyftes och diskuterades utvecklingen av nya digitala
arbetssätt och verktyg inom välfärdssektorn som ett område i stort
behov av utvärdering, uppföljning och forskningsstöd. Flertalet anser att det saknas forskning som belyser evidens, användbarheten ur
patient- och medarbetarperspektiv, dess kostnadseffektivitet eller
patientsäkerhet.
7.4.2

Nulägesrapporter och handlingsplaner inom ramen
för överenskommelse för tillgänglighet

I de flesta regionala nulägesrapporter för tillgänglighet som lämnades i oktober 2019 fanns omställningen till en nära vård med. För vissa
regioner beskrevs omställningen som förutsättningen för att kunna
öka tillgängligheten i vården, för andra regioner beskrevs nära vård
snarare som ett separat fokus eller arbetsområde, eller så nämndes
inte omställningen till nära vård alls i nulägesrapporten. Detta kan
förklaras av att regionerna för överenskommelsen om en God och nära
vård 2019 lämnade specifika nulägesrapporter vid samma tidpunkt.
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I stort sett alla regioner beskrev dock i sina nulägesrapporter för
tillgänglighet konkreta åtgärder och insatser för att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet i vården. Både planerade och pågående utvecklingsarbeten beskrevs. Exempel på insatser som beskrevs var:
– införande av fast vårdkontakt inom olika vårdområden så som
hjärtsviktssköterska, flimmersköterska, njursviktskoordinator och
samordnande sjuksköterska i primärvården,
– samverkan om vårdinsatser i patientens hem mellan kommun och
region i så kallade mobila team, exempelvis mobil geriatrik för
sköra äldre,
– inrättande och vidmakthållande av kommun- och regiongemensamma mottagningar, exempelvis integrerad mottagning för barn
och ungas psykiska hälsa och ungdomsmottagning,
– utökade möjligheter att erbjuda kommunikation och stöd till patienter på distans så som exempelvis öppen webb-tidbokning,
– utökad användning av digitala arbetssätt för bättre samverkan och
teamarbete mellan primärvården och den specialiserade vården,
– utökade öppettider på vårdcentraler (kvällar och helger),
– förflyttning av arbetsuppgifter, bland annat från läkare till sjuksköterska för att öka kapaciteten och tillgängligheten.
Nulägesrapporterna lämnades innan covid-19-pandemin drabbat samhället och hälso- och sjukvården.
I kapitel 5 om regionala handlingsplaner beskrivs insatser som
regionerna angivit för att öka tillgängligheten i primärvården. I handlingsplanerna för tillgänglighet beskriver de flesta regionerna att omställningen till nära vård fått en ordentlig skjuts framåt i och med
pandemin, någon region nämner dock att omställningsarbetet tappat
fart i styrningen. Att vården behövde finnas tillgänglig på andra sätt
än genom det traditionella fysiska mötet med patienten blev påtagligt i och med covid-19-pandemin. Regionerna beskriver att pandemin gav kraft till en snabb utveckling av flera olika digitala verktyg
och arbetssätt inom både primärvård och specialiserad vård så som
exempelvis distansmonitorering, egen provtagning och patientens
möjlighet att själv boka eller omboka sin tid via webb-tidbokning.
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Insatser för ökad personcentrering och införande av patientkontrakt beskrivs av flera regioner som en del i tillgänglighetsarbetet.
För att förbättra tillgängligheten beskriver flera regioner projekt och
insatser för att stärka samverkan mellan kommun och region. I möten med kontaktpersoner påtalar flera regioner att även samarbetet
och samverkan med kommunerna blivit bättre i och med covid-19pandemin.

7.5

Insatser för nyckelområden

I följande avsnitt beskrivs insatser och goda exempel som utredningen anser bidrar till tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.
Det är viktigt att insatser och åtgärder som görs bidrar till de tre
nyckelområdena och att det finns uppföljning eller utvärdering som
visar om och hur insatsen eller åtgärden påverkat tillgängligheten,
kontinuiteten och delaktigheten. För att kunna fatta välgrundade beslut om eventuell implementering av pilotprojekt eller utvecklingsarbeten behöver resurser avsättas för utvärdering och uppföljning.
Det pågår omfattande uppdrag hos Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med att utveckla uppföljningen
och att utvärdera omställningen till en nära vård (se avsnitt 7.2.4 och
7.2.5 om myndigheternas uppdrag). Eftersom omställningen delvis
kräver nya arbetssätt i vården krävs även förändrade sätt att följa upp
och utvärdera vården på för att kunna säga något om omställningens
effekter.
Många insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte
utvärderats eller följts upp, delvis för att omställningen på flera
områden är i sin linda delvis för att arbete med covid-19-pandemin
har prioriterats hos berörda aktörer.
7.5.1

Patientkontrakt stärker delaktighet och personcentrering

En god samordning är av vikt för patienternas upplevelse av kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet 42. Kontinuitet i primärvården
handlar om att patienten har någon i primärvården som tar ansvar
och samordnar. När patienten vet och förstår sitt nästa steg i vård
42
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.
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och behandling är det lättare att vara delaktig och påverka sin vård.
Med en god samordning ökar förutsättningarna för en mer personcentrerad vård där patientens ställning stärks. 43 Genom att utgå från
individens behov, preferenser och resurser i alla delar av patientens
vårdprocess blir vården personcentrerad. Synsättet behöver finnas
inför, under, mellan och efter ett möte eller en kontakt med vården.
Det kan exempelvis handla om att använda enkla och anpassade
vägar för kontakt med vården, att beslut om vård och behandling tas
gemensamt mellan patient och vårdpersonal och att stöd ges till patientens egenvård. Personcentrering innebär även att i utformningen
av hälso- och sjukvården tillvarata patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper om vårdmötet. 44
Patientkontrakt ska införas av regionerna. Patientkontraktet,
som vården och patienten utformar tillsammans, ska ge en tydlig bild
av vad som ska ske i vårdkontakterna, när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Patientkontrakt ska bidra till att:
– stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser,
– skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare,
– patienten vet sitt nästa steg och vart hen vänder sig när kontakt
med vården behövs,
– säkerställa att samverkan och samordning kring planer och insatser hänger ihop och ge en gemensam överblick, som utgår från
patientens berättelse och vad som är viktigt för patienten, och
– värna både patientens och vårdens tid. 45
SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt. Den 1 september 2021 ska regionerna upprättat handlingsplaner för implementering, uppföljning och utvärdering av patientkontrakt.
Utredningen anser att det är av stor vikt att vården samordnas så
att patienten har en tydlig bild av vad som ska ske i vårdkontakterna,
när det ska ske och vem patienten kan vända sig till. Utredningen
43
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. En beskrivning av olika dimensioner av
personcentrering ur patientens perspektiv.
44
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2018. Från mottagare till medskapare – Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.
45
SKR:s hemsida https://skr.se/skr/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvard
naravard/patientkontrakt.28918.htm (uttag: 2021-04-30).
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stödjer att patientkontrakt behöver vara mer konkret än ett handslag, det behöver finnas skriftligt och fungera som ett samordnande
paraply för patientens utredning, behandling, rehabilitering, uppföljning och egenvård för en eller flera sjukdomar.
Min vårdplan i cancervården
Ett i dag befintligt och utvecklat arbete med patientens individuella
vårdplan inom cancervården heter Min vårdplan cancer. Tillsammans
med patienter utvecklades och fastställdes 2013 en mall för vad Min
vårdplan cancer skulle innehålla. Regionala versioner av Min vårdplan har använts i varierande utsträckning. Från och med slutet av år
2020 finns nationella versioner av Min vårdplan cancer för olika
diagnosgrupper. Min vårdplan cancer syftar till att skapa delaktighet,
trygghet och förståelse hos patienter och närstående. Vårdplanen tas
alltid fram tillsammans med patienten och ska göra vården överblickbar samt tydliggöra vem som gör vad för patienten.
Planen innehåller både fördjupad och individanpassad information
om utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning. Vårdplanen innehåller även patientens inbokade tider och kontaktuppgifter
till bland annat läkare, kontaktsjuksköterska och andra viktiga stödfunktioner. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital
form via 1177 Vårdguiden. I den digitala vårdplanen kan formulär
besvaras och det finns även en meddelandefunktion där patienten
kan skriva frågor direkt till kontaktsjuksköterskan.
Min vårdplan cancer kan ses som en grundläggande del i ett patientkontrakt för patienter med cancer. Den ger information och stöd
till patienter och närstående baserat på deras förutsättningar och
behov och är ett sätt att öka patientens delaktighet och trygghet i
vården.
Samordnad individuell plan, SIP
En av de största utmaningarna för vården och omsorgen är att skapa
en fungerande samordning mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En bristande samordning leder ofta till en försämrad upplevelse för den enskilde, uteblivna insatser och risk för sämre kvalitet

225

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Stödja utvecklingen av en nära och tillgänglig vård

SOU 2021:59

i vård och omsorg, något som i sin tur ger både sämre livskvalitet för
den enskilde och ökade kostnader för vård och omsorg. 46
När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska regionen, enligt 16 kap. 4 § HSL,
tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan (en så
kallad samordnad individuell planering, förkortad SIP). Planen ska
upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för
att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde
samtycker till det. Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans
med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet
med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig
det. Motsvarande ansvar för SIP för socialtjänsten finns i 2 kap. 7 §
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det finns också bestämmelser om
SIP i 4 kap. 1–3 §§ lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård. Bestämmelser om SIP infördes i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018.
Syftet med den samordnade individuella planen är dels att säkerställa samarbete mellan personal i kommun och region så att individens
samlade behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård tillgodoses,
dels att den enskildes vård och omsorgsinsatser vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård samordnas. Planen ska fokusera på individens behov, upprättas tillsammans med den det berör, tydliggöra
vem som gör vad och när och definiera vem som har det övergripande
ansvaret för planen. 47
Att vård- och omsorgsverksamheterna inte nöjer sig med att ha
upprättat en plan, utan att den samordnade individuella planen ses
som och används som ett verktyg för samarbete och samverkan av
alla berörda parter är viktigt ur ett patient-, brukar- och närståendeperspektiv. För att SIP ska fungera optimalt för patienter, brukare
och anhöriga behöver SIP erbjudas individen tidigt och inte när problemen blivit stora. Företrädare för patienter, brukare och närstående menar att:
Det viktigaste är ju inte själva planen, utan det alla professionella gör för
att huvudpersonen ska få sina behov tillgodosedda – det som sker mellan möten.
46
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2016. Samordnad vård och omsorg – En analys
av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.
47
Prop. 2008/09:193. Vissa psykiatrifrågor m.m., s. 23–24.
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Det finns en stor variation mellan hur regioner arbetat och infört
SIP 48. Det är viktigt att följa upp arbetet med SIP, få fram uppgifter
om hur många individer som har en SIP och framfört allt få reda på
hur den samordnade individuella planen fungerar och upplevs för
patienter, brukare och närstående. Det saknas i dag lagstöd för insamling av individbaserade data över verksamhets- och huvudmannaskapsgränser, vilket gör det svårt att på nationell nivå följa upp
SIP-arbetets process och kvalitet. Olika system för huvudmännens
uppföljning finns dock. Hälso- och sjukvården kan använda Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) för att registrera antal upprättade
samordnade individuella planer. I Rutinkollen kan både regionala och
kommunala verksamheter följa upp sina rutiner för SIP. I SIPkollen, en webbaserad enkät, kan individer som har en individuell
samordnad plan anonymt ta ställning till olika påståenden om upplevelsen av att få en SIP. Det finns även olika former av utvärderingsrapporter som följt upp SIP-arbetet. 49
Nationell punktmätning har genomförts hösten 2019 och hösten
2020 för att ta reda på hur patienterna upplevt vårdprocessen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Knappt 800 personer telefonintervjuades veckan efter utskrivning från sjukhus. Av de intervjuade uppgav 30 procent att de hade en skriftlig vårdplan. Majoriteten upplevde att de varit delaktiga i planering av vården, att hänsyn
tagits till deras egna önskemål och de kände sig trygga med sin vård
och omsorg. 50
7.5.2

Digitalisering kan stärka tillgänglighet och delaktighet

Enligt Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården kommer innovativa lösningar och nya arbetssätt att behövas för
att möta kraven på sjukvården från en växande och åldrande befolkning. Att ta till vara digitaliseringens möjligheter inom hälso- och
sjukvården kommer att vara avgörande för att möta befolkningens
och patienternas förväntningar på vården 51. En ökad digitalisering
48
Socialstyrelsen. 2019. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Uppföljning och
analys av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016–2018
Slutrapport.
49
SKR. 2020. Att stärka samverkan med hjälp av SIP.
50
Webbkollens hemsida www.webkollen.com (uttag 2021-05-18) och SKR:s presentation om
Nationell punktmätning – Mätning hösten 2019 & 2020.
51
ESO-rapport 2018:6. Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården.
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ökar tillgängligheten och patientens ställning stärks. Vägen framåt för
att öka tillgängligheten är att integrera digitala verktyg i den traditionella vården. Förväntningarna på att vården ska erbjuda såväl fysisk
som digital tillgänglighet har funnits redan innan covid-19-pandemin52.
Att behovet av digital tillgänglighet ökat under pandemin märks i
hälso- och sjukvården precis som i övriga samhället.
Regionerna beskriver i sina handlingsplaner för ökad tillgänglighet olika utvecklingsinsatser exempelvis utveckling av olika former
av distanskontakter så som video, chatt, webbformulär, sms och webbtidbokning. Antalet genomförda vårdkontakter via video och telefon har ökat liksom användandet av digitala stödprogram för vård
och behandling.
Även en ökning i användandet av 1177 Vårdguidens e-tjänster
syns. I oktober 2020 gjordes mer än 10 miljoner inloggningar, vilket
är en ökning med nära 100 procent jämfört med samma tid året innan. Det är e-tjänsterna där invånarna kan göra sina egna vårdärenden som ökat mest. 53
Utredningen bedömer att digitaliseringen i hälso- och sjukvården
behöver fortsätta utvecklas för att öka tillgängligheten och stärka
patientens ställning. Utredningen ser dock ett stort behov av att
forskningen stärks på området för att värdera riskerna och samtidigt
på bästa sätt ta vara på digitaliseringens goda effekter för patienter,
vårdens medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet i stort.
7.5.3

Samverkan mellan primärvård och specialiserad vård
stärker tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet

När den specialiserade vården medverkar i primärvården med kompetens och resurser ökar förutsättningarna för att primärvården blir
mer tillgänglig och den vårdverksamhet som patienterna och befolkningen vänder sig till i första hand 54.Med god samverkan och högt
förtroende mellan primärvården och den specialiserade vården kan
tillgängligheten öka och patientens ställning stärkas. Insatser och
utvecklingsarbeten pågår i regioner för att testa olika arbetsformer
med specialistkonsultationer i primärvården.
52

SOU 2019:42. Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
Ineras hemsida www.inera.se/nyheter/nyheter/covid-19-pandemin-okar-anvandandet-av-1177stjanster-pa-natet-med-100-procent/ (uttag 2021-05-21).
54
SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.
53
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Utredningen anser att stora vinster finns att göra i såväl tillgänglighet som delaktighet och kontinuitet när samverkan mellan primärvård och specialiserad vård sker. Utredningen avser att fortsätta
sprida goda exempel på detta.
Digital specialistkonsult mellan primärvård och ortopedklinik
Sedan våren 2020 pågår ett pilotprojekt i Region Kalmar län där primärvården och ortopedkliniker samverkar.
En specialist i ortopedi finns tillgänglig för konsultuppdrag via
ett videokonferenssystem. Konsulten är hela tiden uppkopplad och
finns tillgänglig för primärvårdsläkare måndag till torsdag klockan
09.00–16.00 och på fredagar klockan 09.00–14.00. Ingen tidsbokning
krävs. När primärvårdsläkaren har behov av ortopedisk konsultation
går primärvårdsläkaren och patienten till ett förberett undersökningsrum med videokonferensutrustning och kopplar upp sig till ortopedkonsulten som svarar direkt eller så snart hen blir ledig. Ett trepartssamtal mellan primärvårdsläkare, specialistkonsult och patient påbörjas.
I samtalet kommer man överens om patientens fortsatta vård och
behandling. Primärvårdsläkaren ansvarar för att verkställa överenskomna beslut och fortsätter att vara patientansvarig läkare och
sköter även eventuellt behov av uppföljning. Dokumentation sker i
både primärvården och på ortopedkliniken.
Deltagande i den första piloten var Oskarshamns ortopedklinik
och Borgholms hälsocentral. Verksamheten har skalats upp och flera
hälsocentraler är med i projektet. Ytterligare hälsocentraler arbetar
med förberedelser för att implementera arbetssättet 55.
Ännu har ingen utvärdering eller uppföljning presenterats
officiellt men en sammanställning har gjorts inom pilotprojektet.
Sammanställningen visar att i 75 till 80 procent av de första 400 konsultationerna som gjorts har problemställningen lösts. I resterande
konsultationer har en remiss till ortopedspecialistmottagning rekommenderats. Remissen har då varit väl underbyggd och kommit
till rätt enhet.
I sammanställning från pilotprojektet beskrivs att arbetssättet innebär att den specialiserade vården både kommer nära patienten och
stärker primärvården. Patientens ställning stärks genom en ökad del55

Eriksson D. 2021. Sammanställning Direktkonsult ortoped.
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aktighet i sin vård och vårdprocess. Patienten behöver inte vänta på
en remiss eller en tid, inte heller resa till ortopeden för en bedömning.
Eventuell behandling kan påbörjas på en gång. För primärvården
ökar kunskapen om ortopediska besvär vilket leder till bättre remisser och därmed bättre nyttjande av den specialiserade vårdens resurser. Något som i sin tur också upplevs öka tillgängligheten till den
specialiserade vården 56. Pilotprojektet kommer att utvärderas hälsoekonomiskt av forskare från Uppsala universitet.
Teledermatoskopisk bedömning – mellan primärvård
och hudsjukvård
Teledermatoskopisk bedömning i primärvården innebär att primärvården får stöd från hudspecialister med att bedöma hudförändringar och misstänkta hudtumörer hos patienter. Primärvårdsläkare
fotograferar hudförändringen eller misstänkta hudtumören (vanligt
foto samt dermatoskopifoto). Fotografierna skickas digitalt för bedömning av hudläkare. Förändringen bedöms som ofarlig eller så ges
bedömningen att patienten bör remitteras till hudläkare för mer
exakt bedömning eller till kirurg som kan operera.
Fördelarna med detta arbetssätt är att patienterna får snabbare
återkoppling och slipper operation av ofarliga förändringar. Det skapas en större tilltro till primärvårdsläkarens bedömning när den görs
tillsammans med hudspecialisternas konsultation 57. Patienten behöver inte ett besök på specialistmottagning för en första bedömning.
Primärvården kan med detta arbetssätt säkra diagnostiken. Många
hudförändringar är ofarliga. Genom införande av teledermatoskopisk bedömning i primärvården remitteras färre men rätt patienter
till hudkliniken, något som kan öka tillgängligheten. Teledermatoskopisk bedömning leder också till lärande eftersom primärvården
får återkoppling på sina bedömningar. Hudkliniken får bättre remissunderlag med teledermatoskopisk bedömning, vilket möjliggör snabbare handläggning vid fall med stark misstanke om cancer. Arbetssättet innebär även ett minskat antal kirurgiska ingrepp och för
patologin färre godartade vävnadsprover och bättre frågeställningar.
56

Ibid.
Regionala Cancercentrum i samverkan. 2018. Tidig upptäckt av hudcancer med teledermatoskopi – Förslag till fortsatt utveckling.
57
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I stort sett alla regioner har beslutat om breddinförande av teledermatoskopisk bedömning av hudförändringar i primärvården. Hur
regionerna arbetar med breddinförandet skiljer sig åt liksom hur
långt de kommit 58.
Virtuella hälsorum i glesbygd i norr
I ett Virtuellt hälsorum kan patienter via videolänk koppla upp sig
mot en läkare eller annan vårdpersonal. Enklare provtagning som
blodtryck och blodvärden kan utföras på plats. I de rum som är bemannade viss tid finns även möjlighet för omläggningar, suturtagning samt venösa blodprover. Första hälsorummet invigdes 2013
i Västerbotten och ytterligare rum har upprättats i Västerbotten,
Jämtland-Härjedalen och Norrbotten. Numera har hälsorummen
döpts om till Samhällsrum eftersom även andra, till exempel kommunerna använder dem för kommunikation med medborgarna. För
att stödja patienterna som känt sig osäkra har mentorer fått utbildning för att hjälpa till med tekniken, och även hemtjänstpersonal har
funnits som en resurs. De virtuella samhällsrummen utgör en viktig
konkret resurs för befolkningen och vården i glest befolkade områden. Förebyggande och hälsofrämjande vårdinsatser och omsorg
kan underlättas med hjälp av fjärrteknik och distanslösningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården inom regionerna och kommunerna.
Eftersom det inte funnits tillräckliga patientvolymer har det inte
gjorts några studier med slutsatser kring arbetssättet. En intressant
första iakttagelse är att det verkar som att patienter som använt digital vård i hälsorum upplever sig ha större kontroll över sin egen hälsa
än en jämförelsegrupp. Slutsatsen bör värderas med försiktighet utifrån att patientgruppen är begränsad.
Det finns en ambition att installera mer avancerad teknik i samhällsrummen för att kunna göra mer diagnostik och det finns samarbete med universitet för att utveckla ny teknik så att patienter
själva kan klara mer av provtagning på distans.

58
Regionala Cancercentrum i samverkan. 2021. Teledermatoskopi i Sverige – En inventering av
beslut att införa, pilotstudier och breddinförande i landets 21 regioner.
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Samverkan mellan kommunal och regional vård
stärker tillgänglighet och kontinuitet

Personer med en komplex sjukdomsbild och behov av insatser från
flera aktörer möter ofta en splittrad vård och omsorg. Varje aktör
arbetar för sig själv och saknar fullständig information om patientens
hälsotillstånd, behov och tidigare behandlingar. Detta leder till risk
för brister och misstag och till otrygghet hos både patient och vårdoch omsorgspersonal. Bristerna kan handla om felaktig läkemedelsanvändning, onödiga akuta besök på sjukhus och undvikbara slutenvårdstillfällen. 59
Hälso- och sjukvård är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner. Det delade ansvaret innebär också delat ansvar för att
beskriva och samordna hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt
sätt för både patienter och medarbetare. Samverkan mellan olika
vårdgivare och huvudmän är en förutsättning för att kunna erbjuda
en sammanhållen, samordnad och personcentrerad vård. 60
Att samverkan sker på olika nivåer ser utredningen som viktigt
för att patienter och brukare som har behov av både regionens och
kommunens vård och omsorg ska erbjudas en trygg och kvalitativ
vård som utgår från individens sjukdomar, symptom samt vård- och
omsorgsbehov. Det är också viktigt för att skapa goda arbetsmiljöer.
Södra Älvsborgs Närsjukvårdsteam vid Borås Sjukhus
– mobil närvård för äldre patienter med flera sjukdomar
För att säkerställa samordnade insatser och ta ett gemensamt ansvar
över huvudmannagränserna finns i Västra Götalandsregionen sex
vårdsamverkansområden med representanter från kommunen, regionala primärvården och sjukhusvården. I regionen pågår ett omfattande utvecklingsarbete och breddinförande av Mobil närvård, där
kommunen ansvarar för basverksamheten och dygnet-runt funktionen och regionen finns nära till hands med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. Vården utgår alltid från patientens behov och ges i
hemmet. Målgruppen för den mobila närvården är äldre patienter

59
60

SOU 2016:2. Effektiv vård.
SOU 2018:39. God och nära vård – En primärvårdsreform.
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med flera sjukdomar som befinner sig i ett instabilt skede med upprepade vårdkontakter. 61
Närsjukvårdsteamet vid Borås sjukhus utgår från lokaler på sjukhuset men utför alla vårdinsatser hemma hos patienten i samverkan
med den kommunala hemsjukvården. I dag har teamet cirka 20 medarbetare med olika kompetenser, så som läkare, sjuksköterskor,
kurator, dietist och apotekare. Teamet har ungefär 50 till 60 patienter inskrivna samtidigt.
För vård av teamet krävs remiss från legitimerad person. Många
gånger är det sjuksköterska i kommunens hemsjukvård som skickar
en remiss till närsjukvårdsteamet när de gör bedömningen att personen befinner sig i ett instabilt skede och har ett utökat behov av vård
och behandling. Hemsjukvårdens sjuksköterskor känner oftast patienten väl och kan göra en välgrundad bedömning av individens sjukdomstillstånd, mående och vårdbehov. Patienter som är bosatta i
vård- och omsorgsboende kan dock inte remitteras till närsjukvårdsteamet. När patienten skrivs in till närsjukvårdsteamet tar teamet
över det medicinska ansvaret och det finns därmed en för patienten
självklar läkarkontakt som ansvarar för den övergripande vården och
ett team som samverkar kring en gemensam vårdplan.
Arbetet tillsammans med patienten, närstående och kommunens
vård och omsorg är intensivt i början. Det handlar framför allt om
att genom hembesök lära känna patienten för att förstå problematiken samt samordna vården för patienten hos olika vårdgivare och mottagningar utifrån patientens vilja och livssituation för att skapa ökad
trygghet och livskvalitet. Därutöver går teamet igenom läkemedelslistor, upprättar vård- och behandlingsplaner, genomför planerade
och akuta hembesök, finns tillgängliga för telefonrådgivning och
löser tillsammans med hemsjukvården olika sociala och medicinska
problem. Med teamets kännedom om patienten kan avancerad vård
ges via telefon när hemsjukvården är på plats i patientens hem. Om
patienten skulle behöva akut vård på sjukhuset har närsjukvårdsteamet inläggningsrätt och kan kontakta vårdplatskoordinatorn på
sjukhusets avdelning direkt i stället för att patienten ska behöva besöka akuten först.
Patientgruppen som skrivs in till närsjukvårdsteamet är multisjuka
äldre över 75 år, med en komplex sjukdomsbild och behov av omfat61
Norén D. 2019. Att samverka med närsjukvårdsteam – Kartläggning av frågeställningar och
praktiska tillämpningar för att utveckla samverkan.
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tande vård- och omsorg. Patienterna är inskrivna hos teamet i genomsnitt 4 till 6 månader. När patienten ska skrivas ut från teamet görs
det på ett möte tillsammans med patienten, närstående samt läkare
och sjuksköterskor från både vårdcentralen och närsjukvårdsteamet.
50–60 procent av patienterna som skrivs in i närsjukvårdsteamet dör
under tiden de är inskrivna i teamet.
Patienter som är inskrivna i närsjukvårdsteam uppger att de får
den vård som de behöver i hemmet, att de får vara med och bestämma om vården och att de får tillräckligt med information. De känner
sig även trygga med att få vård i hemmet och de upplever att läkare
och sjuksköterskor samarbetar bra. Många av patienterna menar att
om de inte hade fått hembesök av närsjukvårdsteamen så hade de
förmodligen åkt till sjukhuset. För patienterna suddas gränserna
mellan sjukhusvård och vård i hemmet ut. 62
I samtal som utredningen haft med representanter för närsjukvårdsteamet vid Södra Älvsborgs sjukhus så beskrivs att samverkan med
kommunen fungerar mycket bra eftersom det finns ett ömsesidigt
förtroende för varandras uppdrag och kompetenser där alla ser varandra som lika mycket värda. En tradition av god samverkan mellan
kommunerna och regionen i Södra Älvsborg förklaras som en anledning till att det varit lätt med samverkan för närsjukvårdsteamet
redan från start. De utredningen pratat med beskriver även att vården har blivit mer effektiv tack vare enklare kommunikationsvägar
och närhet mellan olika professioner. Med en ökad samordning och
kontinuitet skapas framfört allt en bättre förståelse för patientens
verkliga behov. Även ökade förutsättningar för snabbare hantering
av frågor och problem lyfts som positiva effekter av att arbeta med
närsjukvårdsteam liksom att kunna arbeta mer förebyggande och
proaktivt med patienten. För de patientfall som man kunnat hämta
ut data för, verkar det som att patienterna klarat sig bra efter sin tid
i teamet. Patienterna behövde inte lika mycket vård från andra vårdinstanser som innan sin tid i närsjukvårdsteamet.
Att vårdkonsumtionen minskat för patienter som varit inskrivna
i närsjukvårdsteam stöds av den utvärdering som gjorts av närsjukvårdsteamen. Vid en jämförelse av vårdkonsumtion av specialistvård
6 månader före och 6 månader efter inskrivning i mobilt hemsjukvårdsteam sågs en minskning med 50 procent. Trots svårigheter att
62

Norén D och Segerberg A. 2019. Mobil närvård Västra Götaland – Följeutvärderingen. Slutrapport april 2019.
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mäta vårdkonsumtion för denna patientgrupp som helhet går det att
se denna, relativt sett nya, vårdforms potential att effektivisera
hälso- och sjukvårdens resursanvändning. 63 En kostnadsberäkning
som gjorts på cirka 90 patienter i målgruppen kroniskt sviktande
visar att arbetet inom närsjukvårdsteamet innebär en minskad vårdkonsumtion för akutmottagningsbesök och slutenvårdsdygn som
motsvarar cirka 16–24 miljoner kronor årligen. 64
7.5.5

Utvecklingsprojekt tillsammans med patienterna
stärker delaktighet

När patienter, närstående och befolkningen är med och påverkar hur
vården utformas skapas en vård som är bättre anpassad efter det
behov och den målgrupp den är till för. Att ta vara på patienternas
erfarenheter och behov för att utveckla vården ökar förutsättningarna
för en bättre personcentreringen i vården och med det stärks också
patientens ställning. 65
SKR har tillsammans med Experio Lab 66 Sverige, Karlstads Universitet, Linköpings Universitet och Helsingborgs stad tagit initiativ
till en arena för lärande och experimenterande, Hälsolabb. Arenan
ska stödja regioner och kommuner i omställningen till nära vård med
utgångspunkt i invånares, patienters och brukares behov. Här används tjänstedesign som metod, vilket kan beskrivas som ett arbetssätt för medskapande där användaren ses som expert på sina egna
erfarenheter. Patienter, närstående och medarbetare behöver involveras i hela processen från utforskande och idé till testandet av nya
lösningar. 67
Utredningen anser att det är viktigt att på alla sätt involvera patienter och närstående i utvecklingen av den nära vården. Det stärker
patienternas delaktighet och ansvarstagande för sin egen vård och
kan därmed på sikt frigöra resurser som kan användas till att öka
tillgängligheten generellt i vården.
63

Ibid.
Power-pointpresentation. Närsjukvårdsteam vid Södra Älvsborgs sjukhus – Exempel med
kostnadsberäkningar. Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter.
65
SBU. 2017. Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården En sammanställning av vetenskapliga
utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet.
66
Experio Lab Sverige är en samverkan mellan olika regioner som vill utveckla sin förmåga till
användardriven utveckling med tjänstedesign som metod och förhållningssätt.
67
Westling K. 2020. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till
Nära vård – En lägesrapport.
64
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Hurmårdu.nu ett utvecklingsprojekt med tjänstedesign
För barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa är det många
gånger svårt att hitta rätt vårdnivå. För att bättre möta upp behovet av
stöd vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa utvecklades i Region Värmland Första linjen unga. Genom att möta de tidiga behoven vill man
förebygga att barn och unga utvecklar en allvarligare sjukdomsbild.68
För att underlätta för unga att ta kontakt med första linjen unga
i ett tidigt skede utvecklade Region Värmland i samarbete med Experiolab webbtjänsten Hurmårdu.nu. Webbtjänsten har tagits fram i en
medskapande process mellan unga och medarbetare i första linjen i
Karlstadsområdet. Utvecklingsprojektet startade våren 2015 för att
svara upp mot ungas behov av tidiga, förebyggande insatser och för
att öka kunskap om psykisk ohälsa och sänka trösklarna till att söka
hjälp i ett tidigt skede. Under arbetets gång framkom det att vården
behövde möta unga på ett annat sätt och ta vara på de digitala verktygen. Webbtjänsten har testats i mindre skala. Den riktade sig i
början till unga i Karlstadsområdet men har sedan vidareutvecklats
tillsammans med unga och medarbetare i regionen.
Från och med hösten 2021 kan webbtjänsten användas av alla
unga som bor i Region Värmland för att kontakta vården och
uttrycka sitt mående vid lättare psykisk ohälsa. Den som besöker
webbsidan får besvara några frågor som hjälper att beskriva mående
och vad den unga vill ta upp med vården. I slutet av frågorna kan den
svarande välja om svaren ska skickas till vården eller ej. Om svaren
skickas in så kontaktar Första linjen unga den unga så fort de kan,
oftast nästa arbetsdag.
Det finns ännu ingen utvärdering eller uppföljning av webbtjänstens resultat eller effekter men i samtal med representant för
Hurmårdu.nu framgår att tjänsten upplevs ha ett stort värde för de
unga. Den gör det lättare och tryggare att ta en första kontakt och
medarbetarna på Första linjen unga ser webbtjänsten som en värdefull samtalsguide som hjälper till att i mötet fokusera på det som är
värdefullt för individen. Majoriteten av de som söker via webbtjänsten söker för lättare psykisk ohälsa så som oro, ångest och nedstämdhet och till viss del stress och sömn. De som söker vård via
Hurmårdu.nu får cirka 5–7 besök på primärvårdsnivå hos Första
linjen unga. Cirka 17 procent av de som söker Första linjen unga är i
68

Region Värmland. 2018. Slutrapport – Hurmårdu.nu – pilot.
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behov av specialiserad vård. I samtalet framgår att både Barn och
ungdomspsykiatrin (BUP) och skolans elevhälsa upplever att de fått
en mindre belastning, men det saknas data eller uppföljning på detta.
Representanten uppger dock att de kan se att en större andel barn
och unga söker själva till Första linjen unga, utan att gå via andra så
som exempelvis Elevhälsan, BUP, förälder eller närstående.

7.6

Fortsatt behov av samordning

I följande avsnitt beskrivs fortsatt samordningsbehov av arbetet som
görs inom ramen för omställningen till nära vård.
Vikten av att regeringen och myndigheterna samordnar sig och
sina insatser riktade till regioner och kommuner lyfts i flera olika
möten som utredningen haft. Det upplevs inte alltid lätt att veta vilka
myndigheter som har vilket uppdrag eller när olika redovisningar
kommer presenteras. Under åren 2021, 2022 och 2023 ska olika rapporter och redovisningar som berör omställningen till nära vård lämnas in till regeringen och Socialstyrelsen, (presenteras i tabell 7.1).
Att ställa om hälso- och sjukvården till en mer nära vård där
primärvården är navet kommer att ta tid. I en stor förändringsresa
som denna är det viktigt att det finns en samsyn mellan olika berörda
aktörer kring mål och färdplan, som håller över tid. Ska regioners
och kommuners liksom statliga myndigheters samlade arbete för en
mer nära och tillgänglig vård kunna ge effekter på tillgänglighet,
kontinuitet och delaktighet är det viktigt med kunskap och förståelse om varandras olika uppdrag och hur de hänger samman. Med en
nationell samordning av uppdrag och arbete, som tydligt kan beskriva hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra och som tydliggör vilka resultat, erfarenheter och slutsatser som uppdragen genererat, menar utredningen att möjligheten ökar för att regeringen ska
kunna fortsätta stödja omställningen så att den går i en gemensam
riktning mot en mer nära och tillgänglig vård. Nedan redovisas en
ögonblicksbild av de uppdrag som för närvarande pågår.
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Tabell 7.1
Datum

Kommande redovisningar om omställningen till nära vård
Uppdrag som redovisas

2021-06-30 Delbetänkande

2021-06-30 Stöd för arbetet med fast läkarkontakt
2021-08-30 Uppföljning av omställningen till god och
nära vård i kommuner och regioner inkl.
utveckling av indikatorer för att följa
omställningen
2021-09-01 Handlingsplan för hur målen om fast
vårdkontakt och fast läkarkontakt ska uppnås
2021-09-30 Delredovisning inom ramen för
överenskommelsen om god och nära vård
2021
2021-09-30 Delrapport för överenskommelsen om en God
och nära vård 2021
2021-10-01 Slutbetänkande

2021-10-01 Delredovisning av uppdrag att utvärdera
omställningen i hälso- och sjukvården till en
god och nära vård
2021-10-15 Nulägesrapporter inom ramen för
överenskommelsen om ökad tillgänglighet i
hälso- och sjukvården 2021
2021-11-30 Slutbetänkande
2022-03-31 Delredovisning av det samlade uppdraget att
främja omställningen till en god och nära
vård
2022-03-31 Slutredovisning inom ramen för
överenskommelsen om en god och nära vård
2021
2022-03-31 Verksamhetsrapport för överenskommelsen
om en god och nära vård 2021
2022-05-15 Slutbetänkande

2022-08-30 Delredovisning av uppföljning av
omställningen till god och nära vård i
kommuner och regioner
2022-08-30 Slutredovisning av uppdrag om indikatorer för
att följa omställningen till god och nära vård
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Redovisande organisation
Utredningen om Ökad
tillgänglighet i hälsooch sjukvården
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen

Regionerna
Regionerna och
kommunerna via Regionala
samverkans- och
stödstrukturer (RSS)
SKR
Utredningen om en
Sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
Regionerna

Samsjuklighetsutredningen
Socialstyrelsen

Regionerna

SKR
Utredningen om Ökad
tillgänglighet i hälsooch sjukvården
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen
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Datum
Uppdrag som redovisas
2023-03-31 Slutredovisning av det samlade uppdraget att
främja omställningen till en god och nära
vård
2023-03-31 Slutredovisning av uppdrag att utvärdera
omställningen i hälso- och sjukvården till en
god och nära vård
2023-08-30 Slutredovisning av uppföljning av
omställningen till god och nära vård i
kommuner och regioner

Redovisande organisation
Socialstyrelsen

Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys
Socialstyrelsen

Källa: Utredningens kartläggning 2021-06-01

7.7

Behov av utvärdering och forskning

I följande avsnitt beskrivs områden där utredningen ser att det finns
behov av utvärdering och forskning.
Insatser och åtgärder som exemplifieras har ännu inte hunnit utvärderas eller följas upp på lokal nivå, delvis för att de är nyligen påbörjade och delvis för att arbete med covid-19-pandemin har haft
högre prioritet i regioner och kommuner. Det är angeläget att regioner och kommuner framöver kan prioritera resurser och tid för egen
uppföljning och utvärdering av de insatser och åtgärder som pågår
inom ramen för omställningen. Forskningen bör utvärdera om vårdens resurser används på bästa sätt för att möta patienters behov av
vård och omsorg. Forskningen behöver belysa omställningens effekter på tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet.
Utvecklingen av digitala vårdtjänster, verktyg och arbetssätt sker
snabbt under omställningen till en mer nära vård. Utredningen anser
att det finns ett stort behov av att forska, utvärdera och följa upp konsekvenser av hälso- och sjukvårdens pågående digitalisering och den
välfärdstekniska utvecklingen. Detta för att kunna säkerställa en patientsäker hälso- och sjukvård med fortsatt hög medicinsk kvalitet.
Uppföljningen på nationell nivå behöver ske långsiktigt, i flera
steg och i samverkan mellan olika aktörer. Socialstyrelsens och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag att följa upp, utveckla
uppföljningen och utvärdera omställningen till en nära vård kommer
att vara viktigt för att visa på effekter, brister och problem som behöver åtgärdas.
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7.8

SOU 2021:59

Utredningens fortsatta arbete

Av direktivet framgår att utredningen ska följa utvecklingen av en
mer nära vård och föreslå insatser för hur regeringen och statliga
myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen regionalt och lokalt.
Det är angeläget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete. Utredningen har i detta delbetänkande
beskrivit en nulägesbild och gjort en sammanställning av kommande
redovisningar av uppdrag och arbeten som berör den nära vården.
Utredningen kommer att fortsätta följa omställningen till en nära
vård och sprida goda exempel på insatser för tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet som stödjer omställningen. I slutbetänkandet
kommer utredningen föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva
insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta
stödja utvecklingen av den nära vården, med fokus på primärvården.
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8

En nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning

I det här kapitlet redogörs för utredningens deluppdrag om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden. Kapitlet inleds med en beskrivning av uppdraget och hur det
har genomförts. Därefter redovisas resultat från utredningens kartläggning av 1177 Vårdguiden. Sedan följer utredningens analys av
utmaningar och hinder och därmed en problembild. Därefter följer
utredningens analys av värdet med ökad samordning och vad som
skulle behövas för att åstadkomma en nationellt samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. I nästa del redogörs för olika alternativ
som utredningen har övervägt för att utforma och reglera en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, och slutligen finns
utredningens förslag och bedömningar.

8.1

Utredningens uppdrag

I utredningens direktiv beskriver regeringen att det sedan snart 20 år
tillbaka finns en nationell sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden
som erbjuder tjänster via telefonnumret 1177 och genom en webbplats, 1177.se. Regionernas och kommunernas bolag Inera AB (Inera)
hanterar tekniken och nationella texter när det gäller webben medan
regionerna hanterar regional tilläggsinformation och val av webbtjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna innebär det att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare till
en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemensamma webbplatsen har regionala variationer. Det gör att sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden varierar över landet, exempelvis när det gäller vilken information som ges och vilka webbtjänster
som erbjuds.
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I samband med utbrottet av covid-19 under våren år 2020 uppmärksammades behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning tydligt. Många kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon, vilket medförde
en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa väntetider i flera
delar av landet.
Under åren 2019–2021 har regeringen avsatt 263 miljoner kronor
till utvecklingsarbete mot en målbild för första linjens vård och 1177
Vårdguidens roll. Regeringen anser det vara viktigt att beakta regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av exempelvis
nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheter, såsom ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intelligens och
beslutsstöd för medarbetarna.
Det är mot denna bakgrund som tillgänglighetsdelegationen enligt
direktivet ska
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar kopplade till utvecklingen av den nära vården,
– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digitala tjänster eller funktioner när det gäller till exempel självservice
eller artificiell intelligens,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.

8.2

Utredningens arbetssätt

Utredningen har som en grund för arbetet med förslag inom detta
deluppdrag gjort en kartläggning av 1177 Vårdguiden. Den beskriver
vad 1177 Vårdguiden är och hur det fungerar i dag, bland annat
avseende vilka tjänster som erbjuds, hur mycket tjänsterna används,
pågående utvecklingsarbete, organisering och finansiering. Kartläggningen grundar sig i huvudsak på tillgänglig information på webben
(särskilt 1177.se och inera.se), dokument såsom målbilder, uppfölj242
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ningar och programbeskrivningar från Inera, övergripande statistik
från Inera och Region Stockholm, information som inhämtats i
samband med dialog med Inera och andra aktörer, genom skriftliga
frågor till regionala 1177 Vårdguiden på telefon samt genomgång av
regionala sidor på 1177.se. För delfrågan om att upprätthålla en
nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning vid kris eller samhällsstörning har utredningen sammanställt relevanta bestämmelser
(vilka återfinns i kapitel 3).
Under arbetets gång har utredningen haft diskussioner med en
rad aktörer för informationsinhämtning, kvalitetssäkring, omvärldsbevakning och förankring. Bland annat har utredningen haft en
omfattande dialog med Inera samt möten med bland annat Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), regionala verksamheter för 1177
Vårdguiden på telefon, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för digital förvaltning, andra offentliga utredningar och andra aktörer såsom Vision e-hälsa och SOS Alarm.
Resultaten från kartläggningen och de möten som skett med olika
aktörer har i kombination med diskussioner i delegationen, expertgruppen och referensgrupperna lett fram till de förslag som läggs.

8.3

Introduktion till 1177 Vårdguiden

8.3.1

1177 Vårdguiden består av flera delar
och många tjänster

1177 Vårdguiden är ett varumärke, ett samlingsbegrepp och en samlad ingång till information och digitala tjänster inom den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården. 1177 Vårdguiden kan också beskrivas som regionernas kanal för information och råd om vård och
hälsa, för kommunikation samt för tillhandahållande av e-tjänster till
invånarna. Det övergripande syftet med 1177 Vårdguiden är att främja
hälsa, öka allmänhetens kunskap om vård och hälsa, stärka patientens
ställning och förenkla patientens kontakt och dialog med vården.
1177 Vårdguiden förvaltas nationellt av Inera. Inera är ett aktiebolag
som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag.
1177 Vårdguiden kan delas in och beskrivas på olika sätt. Utredningen har valt att sammanfatta det nuvarande upplägget som två
huvudsakliga delar; 1177 på telefon och 1177.se (se figur 8.1).
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Figur 8.1
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Översiktlig beskrivning av delar som ingår i 1177 Vårdguiden
1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på
telefon

1177.se

1177 Vårdguiden på webben
- Skriftlig information och råd om
sjukdomar, behandlingar, regler
och rättigheter, kontaktuppgifter
osv.

Digitala tjänster via
regioners webbplats,
t.ex. Digitalen och
Chatta med vården

E-tjänster via
vårdenhet, t.ex.
Beställa tid och
Förnya recept

1177 e-tjänster

Övriga e-tjänster,
t.ex. Journalen och
Egen provhantering

Källa: Utredningens sammanställning baserad på information från Inera och inera.se.

1177 Vårdguiden på telefon
Tjänsten är öppen dygnet runt, bemannas av sjuksköterskor och nås
på telefonnummer 1177 i hela landet. Huvuduppgiften är att, utifrån
den inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, bedöma
om det finns behov av hälso- och sjukvård. Därefter ges strukturerad
rådgivning, exempelvis egenvårdsråd, och vid behov hänvisning till
lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna bistår också med hälso- och
sjukvårdsinformation, det vill säga råd och information som inte är
att betrakta som individuell medicinsk rådgivning. Det kan exempelvis handla om att beskriva var information kan hittas eller inkubationstid för olika smittor.
1177.se
Denna del innehåller i sin tur många olika tjänster. För utredningens
ändamål kan de delas in i huvudsakligen två olika typer av tjänster:
• 1177 Vårdguiden på webben är en samlingsplats för information
och råd om hälsa och vård. Här finns fakta och råd under olika
teman, information om sjukdomar, besvär, behandlingar, undersökningar, regler och rättigheter, information om vart man kan
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vända sig för att söka vård med mera. Den skriftliga informationen består av nationellt framtagen text som tillhandahålls i
samtliga regioner samt av regional tilläggsinformation.
1177 Vårdguiden på webben innehåller också information och
länkar till vissa regionala digitala tjänster och e-tjänster som ligger
på regionernas webbplatser. Dessa tjänster är åtminstone i dagsläget inte en del av 1177 Vårdguidens utbud, utan det är enskilda
regioner som har utvecklat eller tillhandahåller dem. Det är också
den aktuella regionen som ansvarar för kvalitetssäkringen av dem.
• 1177 Vårdguidens e-tjänster där invånarna med inloggning bland
annat kan läsa personlig vårdinformation, utföra ärenden via självtjänster eller kontakta vården. En del e-tjänster möjliggör kommunikation med en specifik vårdenhet där invånarna kan få exempelvis allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett
recept (dessa kallar utredningen e-tjänster via vårdenhet). Andra etjänster ligger i stället på regional eller nationell nivå och innebär
inte kontakter med en specifik vårdenhet (dessa kallar utredningen
övriga e-tjänster). De innebär i huvudsak möjlighet för invånarna
att själva ta del av information och att utföra ärenden. Exempel på
den här typen av e-tjänster är att invånaren kan se var den är listad,
själv genom åtkomst till ett webbtidsbokningssystem kan boka
eller om- och avboka tid på en vårdenhet samt se delar av sin
journal på webben. Utbudet av e-tjänster varierar mellan regionerna och även mellan vårdenheterna inom samma region.
8.3.2

Fokus på hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster

Direktivet efterfrågar en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning.
Utredningen föreslår att den i fortsättningen benämns hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Syftet är att uppdatera benämningen i enlighet
med utvecklingen mot mer förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, på samma sätt som att sjukvården numer benämns hälsooch sjukvård. Detta går också i linje med omställningen till den nära
vården som ska ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande. För arbetet inom 1177 Vårdguiden innebär det
inga förändringar i sak i dagsläget. Redan i dag ges råd via 1177 Vårdguidens olika kanaler som är av mer hälsofrämjande och förebygg-
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ande karaktär, och som därmed står för den vidgade benämningen
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
I Socialstyrelsens termbank finns ingen definition av hälso- och
sjukvårdsrådgivning eller sjukvårdsrådgivning. Rådgivning finns, och
definieras som insats i form av information och kunskap från en expert
i en specifik fråga och som ges vid enstaka tillfällen. 1 På samma sätt
menar utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivning är en tjänst som
ges till en individ vid enstaka tillfällen.
Med hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster menar utredningen
tjänster
– för enskilda som syftar till att vid enstaka tillfällen hjälpa till
att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, ge råd och information om åtgärder som personen själv kan vidta, och vid
behov ge vägledning eller hänvisning för vidare kontakt med
hälso- och sjukvården.
– som är framtagna eller kvalitetssäkrade av hälso-och sjukvårdspersonal, alternativt utförs av hälso- och sjukvårdspersonal.
Hälso- och sjukvårdsrådgivande tjänster kan tillhandahållas på
olika sätt, vanligast muntligt och skriftligt. Hälso- och sjukvårdsrådgivning kan ske på basen av individuella symtom eller
vara av mer allmän karaktär.
Mer omfattande eller kontinuerliga vårdmöten och tjänster som
innebär inslag av behandling omfattas alltså inte av utredningens
benämning av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningen inkluderar inte heller mer administrativa tjänster som exempelvis tidsbokning, hantering av intyg etcetera i termen hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Resonemanget ovan innebär att alla tjänster inom 1177 Vårdguiden inte är hälso- och sjukvårdsrådgivning. Det är också viktigt
att notera att hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uteslutande görs

1

Socialstyrelsens hemsida, Socialstyrelsens termbank, https://termbank.socialstyrelsen.se/,
uttag 2021-05-06.

246

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

av 1177 Vårdguiden utan även utförs i olika delar av övrig offentlig
och privat hälso- och sjukvård.
Med grund i ovanstående bedömer utredningen att följande tjänster som i dagsläget finns inom 1177 Vårdguiden åtminstone delvis
är hälso- och sjukvårdsrådgivande:
• 1177 Vårdguiden på telefon
• 1177 Vårdguiden på webben (1177.se)
• Några av 1177 Vårdguidens e-tjänster: Rådgivning och Fråga
sjuksköterska som vissa vårdenheter har, samt Skriftlig sjukvårdsrådgivning och Fråga om beroende, psykisk ohälsa eller funktionshinder som finns i ett par regioner.
Dessutom finns regionala tjänster som inte tillhör 1177 Vårdguiden
men som länkas via 1177.se. Exempelvis finns ett skattningstest för
att bedöma vårdbehovet vid symtom på covid-19 samt tjänsterna
Digitalen, Chatta med vården och Coronamottagning som är tjänster
för digital rådgivning med möjlighet till personlig kommunikation
för råd och eventuell vägledning till vård.
8.3.3

1177 Vårdguiden på telefon – så fungerar det

Inera står för det tekniska stödet genom att utveckla och förvalta de
gemensamma system som används av 1177 Vårdguiden på telefon.
Men varje region har sin egen organisation, och i princip en egen
samtalskö, för 1177 Vårdguiden på telefon. Regionerna samverkar i
olika utsträckning och på olika sätt med varandra för att hjälpas åt
att besvara samtalen.
Varje region har sin hälso- och sjukvårdsrådgivning
Varje region ansvarar för sin egen hälso- och sjukvårdsrådgivning
och har en egen organisation för 1177 Vårdguiden på telefon. I 13 av
21 regioner är den organiserad som en del av primärvården. Den kan
drivas i egen regi, eller genom en upphandlad leverantör. I dagsläget
bedriver majoriteten av regionerna tjänsten i egen regi. Region
Värmland och Region Sörmland övergick från upphandlad till egen
regi under slutet av år 2019. Därefter var det endast Region Stock247
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holm och Region Gotland som hade tjänsten upphandlad. Region
Gotland övergick till egen regi i maj år 2021 2.
Var man än befinner sig i landet kan man ringa numret 1177. De
inkommande samtalen styrs till olika köer beroende på var inringaren befinner sig. I 95 procent av samtalen sker detta genom information från teleoperatörerna. I andra hand används riktnummer som
samtalet rings från om det finns ett sådant, och annars ombeds den
som ringer att knappa in riktnumret för den region där inringaren
befinner sig.
I grunden har således varje region sin egen kö som utgörs av samtal från personer som befinner sig i regionen. Men genom det tekniska stöd som Inera tillhandahåller finns det också möjlighet för
regionerna att samverka kring att besvara samtal. Denna möjlighet
nyttjas i viss utsträckning, utredningen återkommer till det senare i
avsnittet.
I alla regioner är 1177 Vårdguiden på telefon tillgänglig på svenska
och engelska. Tolkningsmöjligheter på andra språk finns för närvarande i tre regioner; Region Skåne, Region Stockholm och Västra
Götalandsregionen.
Inera utvecklar och förvaltar nationella stöd för rådgivningen
Kärnan i det tekniska stödet som Inera tillhandahåller består av ett
rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter. Regionerna har också
utvecklat en samtalsmetodik för 1177 Vårdguiden på telefon.
Rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter
Förutom medicinska beslutsstöd består rådgivningsstödet av ett
stöd för journalföring, en katalog där det regionala vårdutbudet är
inlagt, hänvisningsstöd och ett bildverktyg.
Hänvisningsstödet underlättar hänvisning till rätt vårdinstans.
Det baseras bland annat på tid, geografiskt läge, brådskandegrad och
kontaktorsak. Det finns också möjlighet till intern kommunikation
och information såväl regionalt som nationellt.

2

Region Gotland. 2021. Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 mars 2021,
https://gotland.se/110295, uttag 2021-05-06.
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Rådgivningsstödet innehåller ungefär 180 symtom- och situationsbaserade medicinska beslutsunderlag och drygt 200 fördjupande texter i form av faktablad, egenvårdsråd och läkemedelstexter.
Sjuksköterskan söker på symtom, kroppsdel eller händelse och får
träffar på beslutsunderlag relaterade till sökningen. I flertalet regioner finns numer även möjlighet att, på sjuksköterskans initiativ,
skicka in en bild till sjuksköterskan under ett pågående samtal. Det
kan exempelvis vara aktuellt när kontaktorsaken är utslag, sår eller
brännskador. Utifrån symtombeskrivningen ger sjuksköterskan rådgivning utifrån olika brådskandegrader.
Det medicinska innehållet i rådgivningsstödet baseras på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, Nationellt kliniskt kunskapsstöd samt
på material från bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Texterna tas fram av en redaktion på Inera bestående av
sjuksköterskor, läkare och farmaceut och granskas av en extern faktagranskningsgrupp med läkare och sjuksköterskor. Texterna revideras
kontinuerligt, bland annat utifrån synpunkter från användare av
rådgivningsstödet. De ska vara samstämmiga med informationen
som finns på 1177 Vårdguiden på webben. Texterna på 1177 Vårdguiden på webben och i rådgivningsstödet tas fram på olika sätt, men
synkas vid revideringar av texterna.
Rådgivningsstödet har även ett integrerat gemensamt kontaktcenter. Kontaktcentret är ett telefonisystem som möjliggör samverkan mellan regionerna genom att de bland annat kan besvara
varandras samtal och skapa gemensamma och regionala köer. Det
innebär att de regioner som använder sig av det integrerade kontaktcentret kan hjälpas åt att besvara samtal som rings från utlandet, från
personer vars geografiska position inte har identifierats och från
personer som använder sig av Post- och telestyrelsens tjänster för
texttelefoni och bildtelefoni 3. De som använder sig av det gemensamma kontaktcentret kan även hjälpas åt att besvara varandras samtal när behov uppstår, exempelvis vid regionala driftstörningar och
krissituationer, eller när önskemål finns.

3

Texttelefoni och bildtelefoni är tjänster som gör det möjligt att ringa för personer som har
nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller har svårt att tala i telefon.
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Ett par regioner använder inte systemet fullt ut
Region Stockholm använder en webbaserad version av rådgivningsstödet som innehåller samma medicinska beslutsunderlag, men inte
övriga delar som rådgivningsstödet med det integrerade kontaktcentret innehåller. Region Stockholm har i stället ett eget hänvisningsstöd, och journalföringen sker i det system som underleverantören av tjänsten använder. Region Stockholm ingår inte heller i det
gemensamma kontaktcentret, utan har ett eget separat kontaktcenter. Det innebär att Region Stockholm, med drygt 20 procent av
Sveriges invånare, inte kan samverka med de andra regionerna genom
att exempelvis besvara andra regioners samtal.
Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma rådgivningsstödet med det gemensamma integrerade kontaktcentret under
början av år 2022. Regionen har i stället upphandlat en digital plattform för vårdtjänster som även tillhandahåller ett medicinskt rådgivningsstöd.
Samtalsprocess och arbetsmetodik
Regionerna använder också en liknande samtalsprocess och arbetsmetodik i rådgivningssamtalen. Den samtalsprocess som Inera
utbildar i är uppdelad i fem olika faser:
1. Öppna samtalet
2. Lyssna på patienten utan att avbryta och sammanfatta patientberättelsen
3. Analysera med stöd av beslutsstöd och ställ frågor om patientens
symtom samt sammanfatta
4. Presentera, förklara och motivera bedömningen
5. Informera patienten vad patienten ska vara uppmärksam på efter
samtalet samt avsluta samtalet i samförstånd med patienten. 4
Samtalsprocessen syftar till att strukturera och metodiskt hantera
samtalen och främja gott bemötande och en säker bedömning av
vårdbehovet. Genom Inera finns utbildningar till regionala utbildare.
4

Inera. 2020-11-06. 1177 Vårdguiden på telefon – Sjuksköterskans arbete, Youtube,
www.youtube.com/watch?v=aMSZZdQZsEA, uttag 2021-05-07.
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Respektive region har regionala utbildare för kontinuerlig utbildning
inom verksamheten. Inera har också nätverk för bland annat verksamhetschefer och regionala utbildare.
Samtalen med 1177 Vårdguiden på telefon spelas in ur kvalitetsuppföljningssyfte och omfattas av sekretess.
Samtalen journalförs
De samtal till 1177 Vårdguiden på telefon som innehåller bedömning
av vårdbehov och medicinsk rådgivning journalförs i enlighet med
patientdatalagen (2008:355). I de flesta regioner görs det i rådgivningsstödet, och är separat från regionens övriga journalsystem. Som
ovan angivit sker journalföring i Region Stockholm i det system som
underleverantören av tjänsten använder. Region Värmland journalför
i stället direkt i regionens journalsystem, vilket innebär att informationen blir synlig i patientens vårdflöde. Även Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg planerar att övergå till att journalföra
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon i regionens journalsystem.
Journalen från rådgivningen lagras av den region som hanterat
samtalet oavsett var patienten är folkbokförd. Om den inringande
får sitt samtal besvarat i en annan region än den där personen är
folkbokförd, kan journalanteckningen också kopieras till hemregionen efter samtycke.
I alla regioner finns möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att
dela journalinformationen med andra vårdenheter, i regionen och
andra regioner, via Nationell patientöversikt (NPÖ) 5. Det finns
också möjlighet för 1177 Vårdguiden på telefon att se delad information från andra journaler via NPÖ, men det används i olika omfattning av regionerna. För att få åtkomst till journalinformation via
NPÖ krävs en vårdrelation med patienten och patientens samtycke.
Regional samverkan kring att besvara samtal
Det integrerade kontaktcentret möjliggör för regionerna att skapa
gemensamma eller separata köer samt att fördela samtal mellan
regionerna. I dagsläget finns i huvudsak två typer av samverkan i att
5

Region Stockholm ansluter som sista region under 2021. En förutsättning för att dela information med andra vårdgivare via NPÖ är också att den andra vårdgivaren är ansluten till NPÖ.
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besvara samtal: gemensamma nationella köer och samverkan utifrån
egna önskemål – se figur 8.2.
Figur 8.2

Sammanfattning av olika typer av regional samverkan i att
besvara samtal

Tre gemensamma köer
1. Nationell
Samtal utan kommunID
och krisstyrda samtal vid
regionala driftsstörningar
2. Utland
Samtal som rings till + 46
771 117 700
3. Förmedlingstjänst
bildtelefoni.net och
texttelefoni.se
Besvaras av alla regioner som
använder det gemensamma
telefonisystemet.

”Nationella samverkan”
• I dagsläget samverkar 10
regioner kring att besvara
samtal
• Samverkan sker:
o vardagar kl. 22.00 till
efterföljande dag kl.
16.00
o helger kl.22.00 till
efterföljande dag kl.
7.00

Övrig samverkan
• 5 regioner samverkar de
tider då ”nationella
samverkan” inte
samverkar
• 4 regioner i norr
samverkar
• Nattsamverkan i en rad
olika konstellationer

• Regional låsning 4 min
innan samtalet släpps till
andra

Källa: Utredningens sammanställning baserat på information från Inera.

Samverkan kring att besvara samtal utifrån egna önskemål
Tanken om att regionerna skulle samverka kring att besvara varandras samtal har funnits länge. Sedan det gemensamma telefonnumret
1177 infördes och ett permanent nationellt nätverk upprättades runt
år 2004 har det pågått olika piloter och samverkan i olika kluster 6.
Under 2016 genomfördes en större pilot med ambitionen att alla
regioner skulle medverka till att besvara alla samtal, oavsett varifrån
de ringdes. 16 av de 17 landsting (nuvarande regioner) som vid den
tidpunkten använde sig av det gemensamma telefonisystemet deltog
i piloten. Uppföljningen visade att kötiderna utjämnades mellan
regionerna, att antalet överbelastningssamtal i princip försvann och
att antalet samtal med längre kötid minskade betydligt. Exempelvis
minskade kötiden vid den 75:e percentilen med 17–18 procent på
dagtid och de längsta väntetiderna minskade med omkring 70 procent, från över en timma till under 20 minuter. Beräkningar visade
att regionerna skulle behöva 20–40 procent färre sjuksköterskor för
att uppnå samma servicenivå som utan samverkan. Samtidigt innebar
samverkan att kötiden ökade i vissa regioner eftersom kötiderna
6

Inera. 2016. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Slutrapport, daterad 2016-09-01.
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utjämnades mellan alla regioner. Sjuksköterskorna upplevde i vissa
fall ökad arbetsbelastning och svårigheter att ge svar på vissa frågor
från personer som ringde från andra regioner. 7
Som en följd av och fortsättning på piloten infördes den så kallade
Nationella samverkan i juni år 2017. Nio regioner valde initialt att
ansluta sig och under år 2018 anslöt sig ytterligare två, se tabell 8.1.
En anledning till att övriga regioner valde att stå utanför samverkan
var att de inte ville riskera att få längre kötider. I början av år 2021
lämnade Västra Götalandsregionen samverkan. Även Region Gävleborg kommer att lämna den när de lämnar Ineras plattform, vilket
planeras ske under början av år 2022. Därefter kommer nio regioner
ingå i den Nationella samverkan. Även under tiderna för samverkan
är samtalen låsta till egen region i fyra minuter innan samtalen styrs
över till de andra regionerna.
Den Nationella samverkan sker inte hela dygnet: inte på vardagar
klockan 16.00–22.00 och på helger klockan 7.00–22.00. Det beror på
att sjuksköterskorna under vissa tider på dygnet utför uppgifter som
är svåra att sköta från en annan region. Det gäller främst bokning av
jourtider där det finns svårigheter för sjuksköterskorna att få tillgång
till andra regioners bokningssystem. Även under nätterna sker en del
av dessa uppgifter, men antalet tillfällen då de behöver utföras på
nätterna är få, varför man trots det valt att samverka på nätterna.
Samverkan mellan regionerna sker även i andra former, se
tabell 8.1. Fem regioner, som ingår i Nationella samverkan, samverkar även under de tidsperioder då den Nationella samverkan inte
äger rum.
I norra Sverige samverkar de fyra regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland vissa delar av
dygnet. Samverkan sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag
klockan 7.00 samt dygnet runt på helger. Dessa regioner är inte
anslutna till den Nationella samverkan.
Dessutom förekommer ytterligare nattsamverkan. Regionerna
Uppsala, Dalarna och Gävleborg samverkar genom att de turas om
att ta nattsamtalen. Även regionerna Blekinge, Halland, Kalmar län
och Kronoberg samverkar genom att Region Halland ansvarar för
samtalen på nätterna. Även regionerna Jönköpings län, Örebro län
och Östergötland samverkar, där Region Östergötland ansvarar för
samtalen på nätterna. Dessutom samverkar regionerna Sörmland och
7

Ibid.
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Västmanland på nätterna. Dessa två regioner besvarar även Region
Gotlands samtal nattetid. I gengäld besvarar Region Gotland samtal
från regionerna Sörmland och Västmanland vissa tider dagtid.
Tabell 8.1

Regionernas samverkan kring att besvara samtal till 1177

Region

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro län
Östergötland

”Nationella
samverkan”1

Samverkan
24/7





*










Samverkan
Övrig
mellan fyra
samverkan
regioner i norr2 nattetid i olika
kluster



*















**










* Region Gävleborg planerar att lämna det gemensamma telefonisystemet och därmed även samverkan
kring att besvara andra regioners samtal under 2022.
** Västra Götalandsregionen lämnade i januari 2021 men deltog dessförinnan.
1. Den nationella samverkan äger rum vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 16.00 samt
på helger klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00.
2. Sker vardagar klockan 22.00 till efterföljande dag klockan 7.00 samt dygnet runt på helger.
Källa: Utredningens sammanställning av information från Inera och regionala 1177 Vårdguiden på
telefon.
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Diskussioner om att utveckla gemensam tolkningstjänst
Möjligheterna att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på andra
språk har diskuterats sedan början av uppbyggnaden av det nationella systemet. År 2013 genomförde Inera en förstudie för att kartlägga vad som skulle krävas för att utveckla en nationell språktjänst.
Förstudien byggde på en pilot med en gemensam tolkningstjänst
som hade genomförts året före i regionerna Skåne, Stockholm och
Västra Götaland. Men förstudien togs inte vidare till teknisk utredning. Därefter har frågan återkommit för diskussion och initiativ
i omgångar, men arbetet har av olika skäl prioriterats ner. 8
Ett formellt gemensamt uppdrag saknas
År 2015 formulerades ett basuppdrag 9 för 1177 Vårdguiden på telefon. Basuppdraget togs fram och var överenskommet av sjukvårdsrådgivningarnas verksamhetschefer. Det huvudsakliga innehållet
i basuppdraget var:
• Ett nationellt telefonnummer (1177) för sjukvårdsrådgivning
används
• Tjänsten är öppen dygnet runt, året om
• Alla samtal besvaras av legitimerade sjuksköterskor
• Sjukvårdsrådgivning ges utifrån ett gemensamt medicinskt evidensbaserat och kvalitetssäkrat rådgivningsstödssystem
• 1177 Vårdguiden på telefon har en gemensam samtals- och arbetsmetodik, gemensamt utarbetade rutiner och riktlinjer och verktyg
för kvalitetsuppföljning
• All medicinsk rådgivning och bedömning journalförs
• Alla samtal spelas in i kvalitetsuppföljningssyfte
• Sjuksköterskorna gör en medicinsk bedömning utifrån den
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd, därefter ges

8

Inera. 2017. Nationell språktjänst 1177 Vårdguiden på telefon, Förstudierapport kravställning,
daterad 2017-12-14.
Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16.

9
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metodisk och strukturerad rådgivning och vid behov hänvisning
till lämplig vårdnivå
• Sjukvårdsrådgivningen bistår också med hälso- och sjukvårdsinformation
Flera av punkterna berörs också i en bilaga till kundavtalet för 1177
Vårdguiden på telefon som innehåller tjänstespecifika villkor.
I dokumentet beskrivs vilka krav och villkor som användarna förbinder sig att följa. Bland annat framgår att kunder som använder
rådgivningsstödet med det integrerade kontaktcentret förbinder sig
att följa de medicinska beslutsunderlagen, uppdatera hälso- och
sjukvårdsinformation i rådgivningsstödets katalog och besvara och
finansiera telefonsamtal från nationella köer. Verksamheten ska
också följa gällande riktlinjer för varumärkesanvändning av 1177
Vårdguiden och leva upp till de legala krav som ställs vid hantering
av patientdata. Det ställs också krav på den lokala IT-miljön. 10 För
Region Stockholm som inte använder rådgivningsstödet med det
integrerade kontaktcentret gäller inte alla villkor.
Utifrån basuppdraget från 2015, beskrivningen av tjänstespecifika villkor och dialoger med Inera och regionala verksamheter för
1177 Vårdguiden på telefon uppfattar utredningen att de uppgifter
samtliga sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden på telefon har är att:
– ge stöd och bedöma behovet av hälso- och sjukvård utifrån den
inringandes symtombeskrivning och allmäntillstånd,
– ge strukturerad rådgivning, exempelvis egenvårdsråd,
– ge hänvisning till lämplig vårdnivå vid behov,
– bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, det vill säga att ge råd
och information som inte är att betrakta som individuell
medicinsk rådgivning.
Av basuppdraget som formulerades 2015 framgår att det beskriver
de minsta gemensamma nämnarna för regionernas sjukvårdsrådgivningar, men att det utöver basuppdraget kan förekomma lokala
uppdrag i olika regioner 11. Vid förfrågan till de regionala verksam10

Inera. 2021. 1177 Vårdguiden på telefon, Beskrivning och tjänstespecifika villkor, daterad
2021-04-08.
Inera. 2015. Basuppdrag, 1177 Vårdguiden på telefon, daterad 2015-09-16.

11
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heterna för 1177 Vårdguiden på telefon har 18 regioner svarat att de
har ytterligare uppdrag utöver de som beskrivs i stycket ovan. Regionerna har angivit en stor mängd olika tilläggsuppdrag. Ett av de
vanligaste är tidsbokning till jourmottagningar. Några andra exempel
är att fungera som stöd till hemtjänst, polis, ambulans, förmedla
uppdrag till kommunsjuksköterska, boka sjukresor och smittspårningsarbete. Region Värmland arbetar med vårdkoordinering och har
bokningsbara tider till regionens samtliga vårdcentraler och jourcentraler.
8.3.4

1177 Vårdguiden på webben – så fungerar det

Alla regioner använder 1177 Vårdguiden på webben för information
om hälso- och sjukvård riktad till invånarna. 1177 Vårdguiden på
webben består av nationella texter, men även av regional tilläggsinformation. Ungefär hälften av informationen är framtagen på
nationell nivå och är densamma i hela landet, men det görs också
regionala tillägg och anpassningar. I regionerna är organiseringen av
1177 Vårdguiden på webben ofta inom kommunikationsavdelningar,
IT- eller digitaliseringsavdelningar, ofta tillsammans med 1177 Vårdguidens e-tjänster. Däremot är det ovanligt att webben och e-tjänsterna är organisatoriskt placerade tillsammans med 1177 Vårdguiden på telefon.
Framtagande av nationella texter
En nationell redaktion på Inera ansvarar för att ta fram det nationella
innehållet. Redaktionen består bland annat av journalister, sjuksköterskor, läkare och farmaceuter. Enligt 1177 Vårdguidens språkriktlinjer ska texterna vara inkluderande, stärkande, normkritiska och
skrivna ur användarens perspektiv samt vara lättlästa, konkreta och
tydliga. Texterna kompletteras med illustrationer, foton och film.
Vid framtagandet av en ny text granskar en eller två externa faktagranskare med relevant sakkunskap fakta i innehållet. Totalt finns
350 faktagranskare knutna till arbetet. Innehållet granskas slutligen
också av Ineras redaktionsråd.
Medicinska fakta och vårdhänvisningar ska vara samstämmiga
med övrig information på 1177.se och med informationen i råd-
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givningsstödet som ligger till grund för hälso- och sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden på telefon. Dessutom ska informationen vara samstämmig med andra kunskapsstöd såsom Nationellt
kliniskt kunskapsstöd.
Den nationella redaktionen ser över de nationella texterna regelbundet för att hålla dem aktuella. Revidering av texter kan också ske
utifrån omvärldsbevakning och efter synpunkter från allmänheten
eller professionen. Revideringsarbetet utgör merparten av redaktionens arbete. Även i revideringsarbetet är externa faktagranskare inkopplade.
Regional anpassning och tillägg i texterna på webben
Information på 1177 Vårdguiden på webben anpassas efter i vilken
region besökaren befinner sig och ger nyheter, information och
länkar till de tjänster som är aktuella i regionen. Det finns också möjlighet att själv välja från vilken region som den regionala informationen ska visas, eller om den nationella informationen utan regionala anpassningar ska visas.
De nationellt framtagna texterna visas i alla regioner. Regionerna
kan anpassa de nationella texterna genom tillägg av regional information. Däremot kan inte text strykas eller flyttas i de nationella
texterna. De regionala redaktionerna kan också komplettera med fristående artiklar. Exempel på regionala anpassningar är tilläggsinformation om vart man ska vända sig när man söker vård i den aktuella
regionen eller hur en undersökning går till. Regionen kan också
anpassa genom att ändra strukturen på webbplatsen. Det innebär att
de nationella texterna kan återfinnas på olika ställen beroende på
region.
Översättning av texterna till andra språk
Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben finns översatta
till ett 20-tal andra språk, bland annat till Sveriges minoritetsspråk
och arabiska, engelska, somaliska och tigrinska. Utöver översättningarna till andra språk finns texter skrivna på lätt svenska, några
informationsfilmer på teckenspråk samt möjlighet att få innehållet
på webbplatsen uppläst.
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Översättningen kan göras på nationell nivå av nationella texter,
eller på regional nivå. Översättningar sker ibland genom punktinsatser, varför det finns en spretighet i vilka texter som är översatta.
De regionala översättningarna kan röra regional information, men
också vara översättningar av nationell text som regionen prioriterar
att översätta.
För översättningar som görs på regional nivå ansvarar regionen för
kvalitetssäkringen av översättningen. Eftersom regionernas kvalitetssäkringsprocess inte nödvändigtvis följer den nationella kvalitetsäkringsprocessen förs inte regionala översättningar av nationella
texter automatiskt över till det nationella utbudet av översatta texter.
Vid översättning av nationella texter skrivs texterna först om till
lätt svenska. Därefter översätts texten av en översättare och kontrolleras sedan av ytterligare en översättare. Det gör att arbetet med
översättningar blir resurskrävande, särskilt eftersom texterna behöver revideras regelbundet.
Totalt finns omkring 50 olika artiklar översatta på nationell nivå,
totalt drygt 250 översättningar (inklusive lätt svenska). Texter om
regler och rättigheter är den vanligaste typen av texter som har översatts. Det finns också några översatta texter om exempelvis graviditet, sjukdomar och besvär och om egenvård av barn. Flest texter är
översatta till engelska, omkring 40 texter. Därefter följer arabiska,
somaliska och finska med omkring 30 översatta texter vardera. 12
Därtill finns drygt 100 olika texter översatta på regional nivå,
totalt omkring 400 översättningar. En del av dem kan finnas i flera
regioner. Även här är engelska det vanligaste språket att översätta
till. Därefter följer arabiska, somaliska, lätt svenska och tigrinska. 13
Symtomguiden
På 1177 Vårdguiden på webben finns tjänsten Symtomguiden i alla
regioner. Det är en tjänst för att bedöma vårdbehovet utifrån
symtom och kan användas vid ett tjugotal vanliga symtom såsom
halsont, feber, ryggont och yrsel. Vid användning av Symtomguiden
väljs inledningsvis ålder och aktuellt symtom följt av den beskrivning
12
Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid.
13
Denna information har utredningen sammanställt efter genomgång av översättningar på
1177.se i januari/februari 2021. Översättningarna kan förändras över tid.
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som passar bäst. Därefter ges skriftliga egenvårdsråd, eller en uppmaning om att ringa 1177 för hälso- och sjukvårdsrådgivning, alternativt uppmaning om att kontakta vårdcentral eller akutmottagning.
Symtomguiden har tagits fram tillsammans med Region Skåne. Innehållet bygger på information från rådgivningsstödet för 1177 Vårdguiden på telefon. Symtomguidens hänvisningar är samstämmiga och
kvalitetssäkrade enligt Ineras redaktionella riktlinjer.
8.3.5

1177 Vårdguidens e-tjänster – så fungerar det

Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster, men vilka
tjänster som finns i respektive region varierar. Vilka e-tjänster som
erbjuds kan variera även mellan vårdenheterna i samma region.
Inloggning görs med BankID alternativt med Freja eID Plus. För
barn under 13 år kan barnets vårdnadshavare använda sin egen inloggning och på så sätt utföra barnets vårdärenden. När barnet fyllt
13 år behöver barnet däremot logga in själv.
E-tjänster via vårdenhet
Alla vårdenheter som finansieras av en region kan låta regionens
invånare utföra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. För att
en vårdenhet ska återfinnas på 1177.se måste vårdenheten vara
ansluten till den elektroniska katalogtjänsten HSA, som innehåller
kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i
kommuner, regioner och hos privata vårdgivare.
Vilka e-tjänster som de anslutna vårdenheterna erbjuder varierar.
En del regioner har avtalat att alla mottagningar som använder etjänsterna ska erbjuda invånare ett basutbud av e-tjänster, medan det
i andra regioner är helt upp till mottagningarna att själva bestämma
vilka e-tjänster de vill använda.
Inera har tagit fram och kvalitetssäkrat tio nationella ärendetyper,
det vill säga formulär som anslutna vårdenheter kan aktivera och
tillgängliggöra för invånare som e-tjänster. De handlar bland annat
om formulär för att få allmän rådgivning, beställa en journalkopia
eller förnya ett recept. Exempelvis innebär formuläret Fråga sjuksköterska att invånaren får fylla i ett formulär med sin fråga. Vårdenheten skickar sedan ett svar som kan läsas på personens konto på
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1177.se. Ibland innehåller svaret en rekommendation om att ringa
1177 i stället för ett skriftligt svar på frågan.
Vårdenheter kan ändra både namn och innehåll i de nationella
ärendetyperna efter behov. Dessutom kan en vårdenhet skapa egna
ärendetyper eller formulär. Vårdenheten kan också skapa mallar för
att initiera kontakt med invånare, det kan exempelvis gälla mallar för
provsvar och digitala kallelser.
Övriga e-tjänster via 1177.se
Vilka övriga e-tjänster och funktioner som invånarna kan använda
skiljer sig åt mellan regionerna. En del funktioner ingår i grundfinansieringen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan aktiveras av
de regioner som vill erbjuda dem till invånarna. De flesta av dessa
tjänster rör inte hälso- och sjukvårdsrådgivning utan gäller vård och
behandling eller är administrativa tjänster. Andra e-tjänster beställs
separat av regionen.
Regionerna kan också skapa egna e-tjänster genom formulär
(ärendehantering). Ett exempel på en sådan tjänst är Skriftlig sjukvårdsrådgivning som tillhandahålls i Region Jönköpings län och
Region Stockholm. Tjänsten kan ses som ett alternativ till att ringa
1177. Invånaren skriver en fråga som besvaras av sjuksköterskorna
som arbetar med 1177 Vårdguiden på telefon.
I Region Stockholm finns också möjlighet att fråga om beroende,
psykisk ohälsa eller allmänna frågor om funktionshinder. Beroende
på typ av fråga besvaras de av läkare, psykologer, sjuksköterskor,
psykiatrisjuksköterskor eller socionomer.
Även E-hälsomyndighetens tjänster om läkemedelshantering är
tillgängliga via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionerna kan också
göra sina externa regionala tjänster tillgängliga via 1177 Vårdguidens
e-tjänster. Det innebär att regionerna kan samla e-tjänsterna på ett
ställe och att invånarna slipper logga in flera gånger i olika system.
8.3.6

Ineras uppdrag

Det som i dag är Inera har sedan det bildades 1999 haft flera olika
ägare men landsting eller regioner har alltid ingått. Namnet Inera har
funnits sedan 2010. Sedan 2017 ägs Inera av SKR Företag AB (51 pro-
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cent), kommuner (286 stycken, totalt 46 procent av aktierna) och
regioner (21 stycken, totalt 3 procent av aktierna) 14.
Ineras uppdrag har utvecklats och breddats över tid. Idag är
uppdraget att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden,
genom att förse kommuner och regioner med gemensam digital
infrastruktur och arkitektur 15. I sitt arbete använder sig Inera både
av lösningar och produkter som marknaden tar fram, och av lösningar som de själva arbetar fram.
Ett 40-tal tjänster erbjuds
Inera erbjuder en rad olika tjänster till regioner och kommuner.
Totalt listas 40 olika tjänster på Ineras webbsida. Tre av dem är 1177
Vårdguiden på telefon, webben respektive e-tjänster. Men flera av de
andra tjänsterna relaterar också till 1177 Vårdguiden på olika sätt.
Det handlar exempelvis om e-tjänsterna Mina intyg, Journalen och
Stöd och behandling som nås via inloggning på 1177.se. Andra
tjänster, som den webbaserade versionen av rådgivningsstödet, nationell patientöversikt och HSA-katalogen, är sådana som används inom
1177 Vårdguiden. Rikshandboken i barnhälsovård, Vårdhandboken
och identifieringstjänsten SITHS, som är en elektronisk identitetshandling för säker identifiering av personer och system, är andra
exempel på tjänster.
Inera erbjuder och förvaltar därutöver UMO (umo.se) och Youmo
(youmo.se), det vill säga ungdomsmottagning på nätet på svenska och
andra språk.
Underliggande infrastruktur och arkitektur
Inera arbetar också med underliggande infrastruktur och arkitektur
som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte
mellan aktörer inom regioner och kommuner. Det omfattar bland
annat lösningar för att hantera säker digital kommunikation, identitetsfederation, behörighetsstyrning, loggning, samtycke, spärrar
och autentisering. Nationella tjänsteplattformen är en del av den
14
Inera. 2020. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019,
daterad 2020-03-30.
15
Ineras hemsida, Ineras uppdrag, www.inera.se/om-inera/inera-uppdrag/, uttag 2021-05-18.

262

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

underliggande infrastrukturen. Det är en teknisk plattform som
förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika
it-system inom vård och omsorg. Genom att ansluta sina verksamhetssystem till Nationella tjänsteplattformen kan regioner, kommuner och privata vårdgivare utbyta information med varandra utan
att behöva upprätta direkta kopplingar mellan sina system. 16
Omsätter omkring en miljard kronor
År 2020 omsatte Inera 974 miljoner kronor 17, varav en mindre andel
gäller 1177 Vårdguiden. Inera räknar med ökade kostnader de kommande åren, till närmare 1,5 miljarder år 2025. Kostnaderna handlar
till stor del om basförvaltning, men också om utveckling. 18
Inera har hittills finansierats främst genom årliga ramar från
regionerna, samt en mindre projektram för nya satsningar 19. I övrigt
prissätts de olika tjänsterna som Inera erbjuder.
Beroende på vilka tjänster regionen använder betalar regionen en
summa till Inera. Regionerna står för merparten av Ineras intäkter.
År 2021 beräknas regionerna betala omkring 700 miljoner kronor för
de tjänster de använder. 45 miljoner kronor avser en utvecklingsram.
Drygt 200 miljoner (31 procent) avser 1177 Vårdguiden (webb, telefon och e-tjänster). 20
Inera har också intäkter från kommuner, statliga myndigheter,
privata vårdgivare, underleverantörer till offentlig sektor och hjälpmedelsleverantörer som använder Ineras tjänster. 21 Därutöver kommer bidrag från staten och SKR för vissa särskilda insatser.
Inera uttrycker svårigheter med att få till en långsiktig finansiering, eftersom de är beroende av främst årliga överenskommelser
med regioner, kommuner och i vissa fall staten. Inera kan inte heller
på egen hand bestämma vilka satsningar som ska göras. För att skapa
bättre förutsättningar uttrycker de en strävan mot att framöver
16
Inera. 2021. Årsrapport 2020. Ineras hemsida, Infrastrukturtjänster,
www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/, uttag 2021-05-18.
17
Inera. 2021. Årsrapport 2020.
18
Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025.
19
Ibid.
20
Ineras hemsida. Sammanställning av regionernas nuvarande inköp och kostnader för respektive
region, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/kundgrupper/regioner/,
uttag 2021-05-18.
21
Ineras hemsida. Priser för Ineras tjänster, www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/,
uttag 2021-05-18.
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arbeta med ett system som bygger på femåriga långtidsplaner med
ägarna och om möjligt med stöd av staten. 22

8.4

Första linjens digitala vård – ett pågående
utvecklingsarbete

För närvarande pågår ett utvecklingsarbete av 1177 Vårdguiden.
Arbetet kallas Första linjens digitala vård och utgår från en gemensam målbild som Inera, SKR och regionerna tog fram 2018. En viktig
del av målbilden handlar om 1177 Vårdguidens roll i första linjens
vård. Utvecklingsarbetet innebär bland annat att automatiserad
symtombedömning ska införas i hälso- och sjukvårdsrådgivningen,
att fler sätt än telefon för att kommunicera med den bemannade
hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska införas och att fler självservicetjänster (e-tjänster) ska utvecklas och införas. Utvecklingen
pågår, och vissa delar har införts i en del regioner, andra är under
införande och ytterligare andra planeras.
Arbetet med målbilden ingår som en insats inom Vision e-hälsa
som är en gemensam vision mellan regeringen och SKR för e-hälsoarbetet fram till 2025. Inom Vision e-hälsa ingår totalt ett tjugotal
insatser som identifierats som särskilt prioriterade och av nationell
angelägenhet.
Med utgångspunkt i målbilden har SKR ansökt om, och fått,
medel från regeringen för en särskild satsning för att nå målbilden.
För åren 2019–2021 har projektet erhållit 263 miljoner kronor från
regeringen.
8.4.1

Bakgrund till målbilden för första linjens vård

Bakgrunden till målbilden för första linjens vård var bland annat att
tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon upplevdes bristfällig
med långa kötider i delar av landet, samtidigt som regionerna och
privata vårdgivare tillhandahåller allt fler digitala tjänster för invånarna. Ineras styrelse efterfrågade därför en målbild för 1177 Vårdguiden på telefon. 23
22

Inera. u.d. Vårt digitala bidrag, Ineras strategi 2020–2025.
Inera. 2018. Målbild för första linjens vård och för 1177 Vårdguidens roll, Gemensam målbild
för kommuner, landsting, regioner, SKL och Inera, daterad 2018-06-27.

23
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En rapport till Ineras styrelse i december 2017 visade på möjligheter att effektivisera verksamheten genom att öka graden av
automatisering med stöd av robotar och artificiell intelligens. Samtidigt fastslogs att nyttan med att enbart använda ny teknik för 1177
Vårdguiden på telefon inte är så stor, utan att en betydligt större
nytta skulle kunna erhållas genom att hantera första linjens vård som
en helhet, där 1177 Vårdguiden skulle vara en del. Exempelvis framhölls effektiviseringsvinster av att invånarna i samma ärende skulle
få en digital bedömning av läkare när det är relevant. 24
8.4.2

Målbilden för första linjens vård

Det övergripande målet är att förbättra tillgängligheten till första
linjens vård samt att effektivisera användningen av vårdens resurser.
Målbilden 25 kan sammanfattas med följande punkter:
• Invånaren ska vara huvudaktören i sitt eget ärende och ska kunna
utföra så mycket som möjligt själv. Det kan exempelvis gälla att
söka information, lämna uppgifter om sin hälsa, boka tid etcetera.
• Invånarna ska kunna få svar på sina hälsofrågor dygnet runt.
I första hand digitalt, men även möjlighet till fysisk kontakt ska
finnas vid behov.
• Invånarna ska kunna ta kontakt med hälso- och sjukvården
genom flera olika digitala kanaler.
• En hög tillgänglighet ska erbjudas genom att delar av ärendeflödet automatiseras och att andra delar effektiviseras genom stöd
av artificiell intelligens.
• Invånaren ska själv bidra med information om exempelvis aktuella symtom. Informationen ska följa med i ärendet till relevant
vårdpersonal och ska inte behöva lämnas mer än en gång.
• Målet är att invånarna styrs till rätt vårdnivå med rätt vårdkompetens efter behov. Flera personalkategorier inom vården ska
vara tillgängliga digitalt eller fysiskt om det behövs.

24
25

Ibid.
Ibid.
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1177 Vårdguidens roll i första linjens vård

1177 Vårdguiden har en betydande roll i målbilden genom att erbjuda invånarna en väg in i vården. 1177 Vårdguiden ska vara en
samlingsplats och ge överblick över hälso-, vård- och omsorgsärenden samt personlig hälsoinformation från olika vårdgivare och
olika system. Detta ska kunna ske genom olika digitala kanaler och
oavsett organisation och vilka vårdaktörer som ingår i processen.
Målet är att processen ska fungera i ett mer sammanhängande ärendeflöde oavsett vilka vårdgivare som blir involverade i ett ärende. 26
1177 Vårdguiden ska också erbjuda invånarna kvalitetssäkrat
innehåll i olika digitala kanaler med förhoppningen att invånarna
själva ska kunna hitta svar på sina frågor och själva lösa sina ärenden
genom självservice. Invånarna ska själva kunna göra en bedömning
av aktuella symtom på 1177.se och automatiskt få stöd att hitta
fördjupad information, egenvårdsråd eller en rekommendation om
att söka vård. 27
I de fall det är aktuellt att söka vård ska invånaren utifrån parametrar som symtom, allvarlighetsgrad, tid på dygnet och geografisk
placering få en hänvisning till lämplig vårdnivå. Invånaren ska också
efter bedömning av vårdbehovet själv kunna boka tider till både digitala och fysiska vårdmöten hos flera aktörer, främst inom primärvården. 28
8.4.4

Utvecklingsprogram för 1177 Vårdguiden

Utvecklingsprogrammet för 1177 Vårdguiden inom Första linjens
digitala vård är omfattande och planeras att pågå under flera år.
Arbetet är indelat i tre huvudområden:
• Effektivare sjukvårdsrådgivning
• Fler och smartare självservicetjänster
• Infrastruktur – stödtjänster

26

Inera. 2020. Programmet Första linjens digitala vård, Programplan Första linjens digitala vård,
version 4.0, daterad 2020-04-21.
27
Ibid.
28
Ibid.

266

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Det är särskilt den första delen, effektivare sjukvårdsrådgivning, som
är aktuell för denna utredning, men nedan beskrivs samtliga delar.
Effektivare sjukvårdsrådgivning
Målbilden är att invånarens första digitala kontakt i första hand ske
via en plattform för automatiserad symtombedömning. Plattformen
ska alltså bygga på ett regiongemensamt kunskapsstöd och invånarens symtombeskrivning ska följa med i vårdprocessen.
Efter den automatiska symtombedömningen ska invånaren automatiskt bli hänvisad till råd om åtgärder som kan vidtas på egen
hand, kontakt med den bemannade hälso- och sjukvårdsrådgivningen eller till annan lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna ska ta
emot invånarens digitala symtombeskrivning och kunna kommunicera via flera digitala kanaler än i dag, till exempel telefon, bild,
video och chatt. Sjuksköterskorna ska också vid behov kunna lotsa
invånare vidare till direkt digital läkarkontakt i samma ärende.
Utvecklingen pågår successivt. Utvecklingsarbetet inom programmet Första linjens digitala vård, och även generellt inom 1177
Vårdguiden, går övergripande till så att det identifieras ett behov och
en inriktning för vad regionerna behöver och vill utveckla. Inera
driver sedan utvecklingen och en bit på väg får regionerna lämna
intresseanmälan för det som är under utveckling, utan att anmälan är
bindande eller innebär någon ekonomisk insats. Först senare när
utvecklingen kommit längre får regionerna lämna in en avsiktsförklaring som också innebär att de förbinder sig ekonomiskt.
Under åren 2020–2021 pågår arbete med en upphandling av en
plattform för automatiserad symtombedömning. I maj år 2021 hade
tio regioner tackat ja och lämnat en avsiktsförklaring för plattformen
för automatiserad symtombedömning, medan tio regioner tackat nej
och en region var oklar.
Det pågår också arbete med en utbyggd och förbättrad infrastruktur för vårdutbud och hänvisning. Dessutom införs fler kanaler
för att kommunicera med sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden
successivt. De flesta regioner hade i början av år 2021 möjlighet att
be den inringande personen att skicka in en bild om det anses vara
till hjälp. Möjlighet till video börjar införas under år 2021 i de regio-

267

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

SOU 2021:59

ner som har visat intresse för det. Chatt upphandlas tillsammans
med plattformen för symtombedömning.
Fler och smartare självservicetjänster
Invånarna ska få tillgång till fler effektiva och kvalitetssäkrade självservicetjänster. Detta ska ske både genom att 1177 Vårdguiden tillhandahåller självservicetjänster, och genom att digitala tjänster hos
regioner och andra offentligt finansierade vårdaktörer kan integreras. En del av tjänsterna har införts, andra är under utveckling och
vissa finns på plats men kräver att regionerna ansluter sig för att de
ska få genomslag. Bland självservicetjänsterna ingår en:
– tjänst för att invånarna ska kunna uppdatera sina kontaktuppgifter och närståendes uppgifter,
– tjänst som förbättrar möjligheterna att spåra sin remiss,
– förbättrad tjänst för att förnya recept,
– ombudstjänst som gör att en invånare kan agera ombud och ta del
av sina barns information eller för en person som invånaren är
legal ställföreträdare för,
– tjänst för egen provhantering där invånaren kan beställa prover
för hemtest eller boka tid för provtagning samt få provsvar,
– tjänst för tidsbokning och för att visa invånarens bokade tider.
Tidsbokningssystemet ska också vidareutvecklas och kopplas till
tiageringsmotorn, hänvisnings- och utbudstjänster samt integreras med regionernas tidsbokningssystem, och
– vidareutveckling av tjänsten där kallelser skickas digitalt via 1177
Vårdguidens e-tjänster så att invånarna i vissa fall kan om- och
avboka tider via kallelsen. Det ska också bli möjligt för alla vårdgivare att skicka kallelser digitalt oavsett vårdinformationssystem.
Infrastruktur – stödtjänster
Ett tredje centralt område inom utvecklingsprogrammet är att stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma nationella
infrastrukturen så att en stor mängd digitala tjänster kan fungera
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tillsammans. Om information ska kunna följa med invånaren över
vårdgivargränser krävs en gemensam infrastruktur. Exempelvis blir
information i dagsläget ofta inlåst i appar och andra tjänster för att
integrationer mellan system inte har upprättats.
Under åren 2019–2020 togs ett kodverk fram som en viktig del i
framtagandet av en ny utbudstjänst. Förberedelse sker även för att
kunna ansluta regionala tjänster såsom appar och portaler. I detta
arbete ska även riktlinjer kring användandet av varumärket 1177
Vårdguiden tas fram. Det sker också arbete med att generellt stabilisera befintliga tjänster och arbete med informationssäkerhet.

8.5

Översikt av användningen av och förtroende
för 1177 Vårdguiden

8.5.1

Runt sju miljoner samtal till 1177 per år

År 2019 ringdes totalt omkring sju miljoner samtal till 1177. Det
motsvarar omkring 19 200 samtal per dag (figur 8.3).
Alla samtal som rings kommer inte fram till samtalskön. En del
personer lägger på direkt under det nationella talsvaret, exempelvis
till följd av att någon information ges som gör att personen inte
längre behöver prata med någon eller till följd av en felringning
(ljusblå fält i figur 8.3).
En del personer lägger också på i nästa steg, under det regionala
talsvaret, exempelvis för att någon information ges här som gör att
samtalet inte längre behövs eller för att den uppskattade kötiden
anges och personen läger på till följd av det (mörkblå fält i figur 8.3).
I det här skedet kan personen också mötas av ett överbelastningsbesked och ombes att ringa igen senare, för att kötiden bedöms vara
för lång för tillfället. År 2019 var det drygt 70 procent av samtalen
som sattes i samtalskö, vilket motsvarar runt fem miljoner samtal.
För riket som helhet är det 20–30 procent av samtalen som sätts
i kö som inte besvaras på grund av att personen som ringer lägger på
innan samtalet kopplats fram till en sjuksköterska, men andelen
varierar mellan regionerna. Andelen ökade succesivt från omkring
19 procent år 2015 till 25 procent år 2018, men minskade till 18 procent år 2019. De personer som har lagt på under tiden de står i samtalskö lägger på förhållandevis snabbt. År 2019 var det exempelvis
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38 procent som la på inom en minut och drygt 70 procent som la på
inom fem minuter. 29
Figur 8.3

Ungefärligt antal samtal till 1177 i genomsnitt per dag,
åren 2015–2020
Samtal där den som ringer lägger på innan samtalet placerats
i samtalskö samt besvarade och inte besvarade samtal
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Not: Resultaten bygger på avrundade siffror från Inera, vilket kan påverka fördelningen något. För
regionerna Värmland, Sörmland och Norrbotten saknas information om hur samtalen fördelar sig mellan
de tre högra delarna (dvs. lägger på innan samtalet satts i samtalskö, ej besvarade och besvarade
samtal) för de år då regionerna använt ett annat telefonisystem än Ineras (dvs. före mars 2018 för
Region Norrbotten, och före 2020 för Region Värmland och Region Sörmland). I dessa fall används
samma fördelning som Region Stockholm redovisat.
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

29
Denna information om när personer lägger på avser alla regioner utom Stockholm. Region
Värmland och Region Sörmland ingår endast för november och december. Statistik för Region
Stockholm kommer från en annan källa och där framgår inte när personerna har lagt på.

270

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Antalet samtal som rings till 1177 har varit förhållandevis stabilt
mellan åren 2015–2019 (figur 8.3). År 2019 sågs en viss minskning
jämfört med föregående år, och det var särskilt antalet ej besvarade
samtal som minskade. År 2020 ökade antalet samtal, vilket sannolikt
är en direkt följd av den pågående pandemin. År 2020 ringdes över
2 miljoner fler samtal än under år 2019, en ökning med omkring
30 procent. Antalet samtal som sattes i samtalskö (besvarade och ej
besvarade samtal) ökade med omkring 20 procent.
Längden på de samtal som kopplas fram till en sjuksköterska är
oftast kortare än tio minuter. Samtalslängden var 6 minuter vid 50:e
percentilen och runt 9 minuter vid 75:e percentilen år 2019, något
längre under år 2020. Samtalen rings under hela dygnet. År 2019
ringdes omkring 14 procent av samtalen klockan 22–07. Det var
20 procent som ringdes klockan 18–22 och majoriteten, omkring
66 procent, ringdes mellan klockan 07–18. 30
8.5.2

Regionala skillnader i kötid

Figur 8.4 visar kötid för 75:e percentilen för de olika regionerna åren
2019 och 2020. År 2019 varierade kötiden för att komma i kontakt
med en sjuksköterska mellan 4 och runt 22–23 minuter i flera regioner, till 35 minuter i en region. 75 procent av samtalen kom alltså i
kontakt med en sjuksköterska inom denna tid, räknat från att talsvaret avslutats, men 25 procent fick vänta längre i kön.
Mellan åren 2015–2018 ökade kötiderna successivt, men år 2019
bröts den trenden. År 2019 var kötiderna kortare än år 2018. År 2020
var kötiden längre i alla regioner jämfört med 2019. Kötiden vid den
75:e percentilen varierade år 2020 från omkring 9 minuter i Region
Stockholm och Region Gotland, till runt 30–35 minuter i flera
regioner och som längst till 47 minuter i Region Värmland.

30
Dessa siffror för när samtalen rings avser alla regioner förutom Stockholm. Eftersom Region
Stockholm inte använder samma telefonisystem som övriga regioner kommer deras statistik
från en annan källa och utredningen har inte begärt in uppgifter om när på dygnet samtalen
ringdes därifrån. Siffror från Region Värmland och Region Sörmland ingår endast för november och december.
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Not: Region Värmlands och Region Sörmlands kötid för 2019 baseras endast på november och
december. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat
telefonisystem.
Källa: inera.se för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

Mål om kötid
Ungefär hälften av regionerna har uppgett att de har särskilda mål
om kötiden. Ambitionerna varierar från en medelsvarstid på högst
3 minuter dagtid och 4 minuter nattetid till en medelsvarstid på max
10 minuter. I samband med att den nationella samverkan infördes
sattes först ett nationellt mål om att 75 procent av samtalen skulle
besvaras inom 5 minuter, vilket efter verksamheternas inspel reviderades till 9 minuter 31. Senare har det nationella målet övergetts
helt. Figur 8.4 visar att dessa nivåer är långt bort i flertalet regioner.

31

Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag och Del 3
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01.
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Vanligast att hänvisas till primärvård
eller få egenvårdsråd

Det finns en stor spridning i vilken typ av problem eller symtom som
samtalen till 1177 Vårdguiden på telefon handlar om. En stor majoritet av samtalen handlar om olika former av fysiska symtom. År
2019 registrerades fysiska symtom som kontaktorsak för 82 procent
av samtalen. I gruppen fysiska symtom har utredningen identifierat
165 olika kontaktorsaker. De vanligaste enskilda kontaktorsakerna
inom denna grupp var feber hos barn, buksmärta hos vuxen, halsont,
bröstsmärta, ryggbesvär hos vuxen, utslag hos barn och urinvägsbesvär hos kvinnor. Omkring 18 procent av de besvarade samtalen
handlade om något av dessa problem.
Sex procent av samtalen handlade om en administrativ åtgärd,
exempelvis att boka tid på en mottagning eller kontaktuppgifter.
Läkemedelsfrågor, allmän medicinsk information och kontaktorsaker som direkt berör tandhälsa förekom också i viss utsträckning.
Det kan vara svårt att dra en stark skiljelinje mellan fysiska och
psykiska problem baserat på symtom. Men det var förhållandevis få
samtal som mer uttalat och direkt berörde psykiska problem, knappt
två procent. Oro eller ångest var den klart vanligaste enskilda kontaktorsaken i denna grupp. Därefter kom nedstämdhet, sömnbesvär
hos vuxen och förvirring.
Folkhälsomyndigheten har analyserat behovet av en nationell
stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och föreslagit att det ska byggas upp en verksamhet som erbjuder professionellt och anonymt samtalsstöd via chatt, telefon och andra digitala kanaler. Samtalsstödet ska bland annat nås via webbplatsen
Fokus psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten föreslår att verksamheten byggs upp av en av Folkhälsomyndigheten utsedd aktör och i
samarbete med myndigheten. För att säkerställa en smidig övergång
till hälso- och sjukvårdsinsatser, när sådana behov finns, föreslår
Folkhälsomyndigheten att uppbyggnaden ska ske i samverkan med
regioner, 1177 Vårdguiden och SKR. I rapporten lyfter Folkhälsomyndigheten också att det finns behov av fortsatt utveckling av 1177
Vårdguidens kompetens och kapacitet att bedriva sjukvårdsrådgivning inom området psykisk ohälsa och suicidalitet. 32
32
Folkhälsomyndigheten. 2021. Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag,
Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk
ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående.
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När det gäller vart de som ringer 1177 blir hänvisade skiljer sig
statistikredovisningen för de regioner som ingår i Ineras data och
Region Stockholm, varför utredningen har separerat Region Stockholm från övriga. Sammantaget var det omkring 30 procent av samtalen som resulterade i råd om egenvård år 2019, både i Region
Stockholm och i övriga regioner samlat (tabell 8.2). I Region Stockholm hänvisades 30 procent till primärvården och 30 procent ytterligare till akutverksamhet eller närakut. I övriga regioner finns inte
kategorierna akutverksamhet och närakut. Patienterna hänvisades i
övriga regioner till 40 procent till primärvården och 21 procent till
specialiserad vård, vilket inkluderar akutmottagningar. 3–4 procent
hänvisades till ambulans.
Tabell 8.2

Hänvisning av samtal som besvarades av 1177 Vårdguiden på
telefon 2019 till olika typer av vård (procent)

Hänvisning till …

Alla regioner förutom
Stockholm

Region
Stockholm

Primärvård
Egenvård

40
32

30
29

Akutverksamhet
Närakut

-----

16
15

Specialiserad vård
Ambulans
Tandvård
Annan hänvisning

21
4
1
2

3
3
1
3

100

100

Summa

Not: För Region Värmland och Region Sörmland ingår endast information från november och december
2019. Dessförinnan finns inte siffrorna i Ineras statistik eftersom regionerna då hade ett annat
telefonisystem. Statistiken är uppdelad på Stockholm och övriga regioner eftersom hänvisningskategorierna skiljer sig i den inhämtade statistiken på ett sätt som gör det svårt att sammanfoga.
Annan hänvisning inkluderar bland annat giftinformation, övrig hälso- och sjukvård och kommunal
verksamhet.
Källa: Inera för alla regioner utom Stockholm. Region Stockholm för Stockholms siffror.

När det gäller bedömning av brådskandegrad på de ärenden som
inkommer till 1177 Vårdguiden på telefon är det vanligaste rådet att
avvakta, 32 procent av de besvarade samtalen där brådskandegrad
finns angiven. 30 procent fick rådet att göra något omgående eller
skyndsamt. En fjärdedel fick rådet att göra något inom det närmaste
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dygnet och de återstående, omkring 14 procent, att göra något en
vardag den närmaste tiden.
8.5.4

Användningen av 1177.se – webben och e-tjänster

Antalet besök på 1177 Vårdguiden på webben har ökat stadigt sedan
år 2014. År 2019 gjordes omkring 11,6 miljoner besök per månad,
vilket var nästan dubbelt så många besök som år 2014 och en ökning
med i genomsnitt 14 procent per år (figur 8.5). År 2020 ses en större
ökning, med 38 procent, till 16 miljoner besök per månad. Det är en
indikation på att 1177.se har spelat en viktig roll under covid-19-pandemin. Flest besök gjordes i mars, oktober, november och december
år 2020, vilket också återspeglar intensiva perioder i pandemin.
Figur 8.5

Antal besök på 1177.se, genomsnitt per månad, 2014–2020

Miljoner besök per månad

18,0
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16,0
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7,4

2015

2016

8,2

9,6

4,0
2,0
0,0

2014

2017

2018

2019

2020

Källa: inera.se.

Det finns en viss variation över året i antalet besök på 1177.se, med
färre besök under sommaren, omkring maj till augusti. En majoritet
av besöken på 1177.se görs via en sökmotor, 86 procent år 2019 och
79 procent år 2020, medan omkring en tiondel av besöken görs
genom att direkt knappa in 1177.se i webbläsaren, 9 procent år 2019
och 13 procent år 2020.
För att kunna använda e-tjänsterna krävs ett konto, vilket skapas
automatiskt när man loggar in med sitt bank-id eller Freja eID Plus.
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Över tid har antalet konton ökat stadigt. I slutet av år 2019 fanns det
omkring 6,5 miljoner konton, vilket motsvarade 63 procent av befolkningen. Under år 2020 fortsatte ökningen, och i december år 2020
fanns det drygt 8 miljoner konton, vilket motsvarade 79 procent av
den svenska befolkningen.
Mellan åren 2016–2019 ökade antalet inloggningar från 15 till
51 miljoner, vilket i genomsnitt motsvarar 41 000 respektive
140 000 inloggningar per dag.
8.5.5

Förtroendet för 1177 Vårdguiden

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig enkätundersökning
bland Sveriges vuxna befolkning, 18 år och äldre, med syftet att
fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård. Alla regioner
deltar i undersökningen som samordnas av SKR.
I hälso- och sjukvårdsbarometern ställs bland annat frågor om
förtroendet för olika delar av hälso- och sjukvården. Figur 8.6
redovisar svaren för de frågor som handlar om 1177 Vårdguiden – på
telefon, webben respektive e-tjänster. Svarsskalan varierar mellan
1 och 5 där 1 betyder att förtroendet är mycket litet, 2 ganska litet,
3 varken eller, 4 ganska stort och 5 mycket stort.
År 2019 angav runt 65 procent av dem som besvarat frågorna och
angett en nivå av förtroende, ett ganska eller mycket stort förtroende
för 1177 Vårdguidens olika delar. Omkring 35 procent angav alltså
svarsalternativen 1–3. 33 Resultatet har varit stabilt sedan år 2016 då
frågorna började ställas. För webben och e-tjänster ses en viss
ökning över tid. 34,35,36,37
Utöver de som angett ett svar med en bedömning av sitt förtroende för tjänsterna var det också en del som svarade vet ej. År
2019 var det 22 procent som svarade vet ej på frågan om 1177 Vårdguiden på telefon, 31 procent för frågan om webben och 40 procent
33
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
34
Ibid.
35
Sveriges Kommuner och Regioner. 2018. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
36
Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
37
Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern
ningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
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för frågan om e-tjänsterna38. För alla delar har andelen som svarar vet
ej minskat sedan 2016 eller 2017 39,40, vilket möjligen kan antyda att fler
har skaffat sig en uppfattning om 1177 Vårdguidens olika tjänster.

Procent

Figur 8.6
100
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40
30
20
10
0

Andel (procent) som angett att de har ett stort eller mycket stort
förtroende för 1177 Vårdguiden

63 63 63 64

65 66
61 63

Telefon

Webben

2016

2017

2018

63
58 60

E-tjänster
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Not: Frågan som ställdes var: Hur stort eller litet förtroende har du för 1177 Vårdguidens råd och hjälp
om hälsa och vård via telefon? / information och råd om hälsa via webben? / e-tjänster? De redovisade
siffrorna är andel av de som besvarade frågan med en bedömning av sitt förtroende, det vill säga
exklusive de som svarade ”vet ej”. I 2020 års undersökning ställdes inte dessa frågor.
Källa: Hälso- och sjukvårdsbarometern respektive år (SKR).

Resultaten för förtroendet för 1177 Vårdguiden låg på ungefär
samma nivå som andra delar av hälso- och sjukvården i samma
undersökning. För riket som helhet angav 60 procent att de har ett
stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården som
helhet i sin region. 69 procent hade det för sjukhusen och 59 procent
för hälso- och vårdcentraler. Men det var en betydligt lägre andel

38
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
39
Sveriges Kommuner och Regioner. 2016. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, Befolkningens attityder till kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
40
Sveriges Kommuner och Regioner. 2017. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, Befolkningens attityder till, förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården.
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som angav vet ej för dessa andra delar av hälso- och sjukvården än för
1177 Vårdguiden på telefon. 41
Andelen som angav ett stort eller mycket stort förtroende för
1177 Vårdguiden varierar mellan olika regioner, från omkring 57 till
75 procent år 2019. Det gällde både telefon, webben och e-tjänsterna. De regionala skillnaderna är ungefär desamma även för hälsooch sjukvården i bredare bemärkelse i samma undersökning. 42

8.6

1177 Vårdguiden på telefon under
covid-19-pandemin

När covid-19-pandemin slog till i Sverige i mars år 2020 ökade
trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Liksom i vanliga fall
fanns det samtal som inte ställdes i samtalskö för att personerna la
på dessförinnan eller möttes av ett överbelastningsbesked på grund
av för lång beräknad kötid och ombads att ringa senare igen. Men
under pandemins inledning var det dessutom samtal som inte ens
kom fram till det första talsvaret på grund av för hög belastning.
8.6.1

Pandemins inledning

Den 2 mars år 2020 gjorde Folkhälsomyndigheten bedömningen att
risken för nya fall av smitta i Sverige ansågs vara mycket hög och
risken för allmän smittspridning måttlig. Den 10 mars rapporterade
myndigheten att det fanns tecken på samhällsspridning i Region
Stockholm och Västra Götalandsregionen, men inte i övriga landet.
Dagen efter, den 11 mars, förklarade WHO att covid-19 var en pandemi och Region Stockholm fick det första bekräftade svenska dödsfallet i sjukdomen. Den 13 mars bedömde Folkhälsomyndigheten
att risken för samhällssmitta var mycket hög och publicerade rådet
att alla som var sjuka i förkylning eller influensaliknande symtom
skulle vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till
andra, detta gällde inte minst personal inom hälso- och sjukvård och
äldreomsorg. 43
41
Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.
42
Ibid.
43
SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin.
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Stor ökning i samtal till 1177

Siffror från Inera visar att det var en mycket stor ökning av antalet
samtal till 1177 i mars år 2020, i samband med inledningen av pandemin. Den 9–18 mars var trycket särskilt stort. Då ökade det totala
antalet ringda samtal från omkring 20–30 000 samtal per dag till 60–
70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära 160 000 samtal
den 12 mars.
Ökningen av ringda samtal gick hand i hand med ett ökande antal
samtal som inte ens kom fram till första talsvaret och fick möjlighet
att ställa sig i kö eller få ett överbelastningsbesked. Information om
dessa samtal kommer från teleoperatören. Inera har inte information
om varifrån i landet de har ringts. Den 12 mars, när antalet samtal till
1177 var som flest, var det ytterligare drygt 86 000 samtal som inte
alls kom fram. Totalt var det drygt 210 000 samtal som inte alls kom
fram under perioden 9–18 mars år 2020. Under denna period var
också kötiden för de samtal som sattes i kö lång. Totalt för alla
regioner utom Stockholm var kötiden vid den 75:e percentilen omkring 59 minuter i mars år 2020, jämfört med 18 minuter i mars år
2019. I Region Stockholm var motsvarande kötid drygt 20 minuter i
mars år 2020, jämfört med drygt fem minuter i mars år 2019.
8.6.3

Åtgärder för att möta ökningen av samtal

Som en följd av det markant ökade antalet samtal vidtogs en rad
åtgärder av Inera och regionerna. Bland annat utökades den tekniska
kapaciteten, med ett normalt behov av 300 telefonlinjer, från 960 till
2 760 telefonlinjer, vilket avhjälpte problemet med att samtal inte
ens kom fram till systemet. Rådgivningsstöden har också uppdaterats kontinuerligt i samverkan med expertmyndigheter och medicinskt sakkunniga.
Den 12 mars år 2020 infördes ett separat knappval för frågor om
just corona. Sjuksköterskor snabbutbildades för att kunna bedöma
covid-19-symtom och sedan bemanna linjen. Personer som ringde
1177 kunde ange att de hade corona-relaterade frågor genom knappval, och i nästa steg ange om det handlade om allmän information
eller sjukvårdsrådgivning. De som angav behov av sjukvårdsrådgivning angående covid-19 hamnade hos sjuksköterskor inom 1177
Vårdguiden, medan de som angav att de efterfrågade allmän informa-
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tion angående covid-19 kopplades vidare till det nationella informationsnumret 113 13 i stället.
Den 12–18 mars år 2020 inkom mellan 18–34 000 samtal till
coronalinjen inom 1177 Vårdguiden varje dag (inklusive Region
Stockholm). Omkring 15 procent av samtalen kunde slussas vidare
till 113 13 för allmän information. Efter den 19 mars minskade antalet samtal med knappval för corona-relaterade frågor och i maj
ringdes omkring 20 000 samtal i veckan, jämfört med närmare
120 000 samtal när trycket var som högst.
Alla regioner, utom Stockholm, har samverkat kring att besvara
samtalen med corona-relaterade frågor som separerades från övriga
samtal genom knappvalet. Här har alltså i princip alla samtal hanterats i en gemensam kö – men på regionernas önskemål låstes samtalen först i 45 minuter till regionen där personen ringde från. Det
var alltså först efter 45 minuters kötid som samtalet släpptes för att
kunna besvaras av en sjuksköterska från en annan region. Region
Stockholm har haft sin egen kö med corona-relaterade frågor eftersom de inte använder samma tekniska lösning som övriga regioner.
I maj år 2021 slutade Region Stockholm med knappvalet för coronarelaterade frågor.
I juni år 2020 lämnade de fyra norra regionerna, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen, coronalinjen inom 1177 Vårdguiden. Även Region Sörmland har lämnat.
I maj år 2021 var det därmed 15 regioner kvar i samverkan, fortfarande med 45 minuters regional låsning innan samtalen släpps för att
kunna besvaras av sjuksköterska från annan region.

8.7

Analys av utmaningar och hinder – problembild

Utredningens slutsats efter den kartläggning och analys som genomförts inom ramen för uppdraget är att 1177 Vårdguiden som den ser
ut och fungerar i dag är en bra grund att bygga en hälso- och sjukvårdsrådgivning på. 1177 Vårdguiden är ett väletablerat och för
befolkningen känt forum för hälso- och sjukvårdsrådgivning. Förtroendet för 1177 Vårdguiden är i stort på samma nivå som för övrig
hälso- och sjukvård.
Med en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
menar utredningen att tjänsten är likartad över hela landet, utan allt-
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för stora regionala skillnader ur befolkningens perspektiv, och att
regionerna arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande av tjänsten. Med denna utgångspunkt drar utredningen slutsatsen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom 1177 Vårdguiden
i dag är delvis nationellt samordnad, men att det också finns betydande regionala inslag. Vissa konsekvenser av de regionala inslagen
har gjort sig påminda även under pandemin. Sammantaget ser utredningen att det just nu och de senaste åren har blivit större regional
splittring och att det finns vissa svårigheter i att samverka och
samordna sig mellan regionerna.
Utredningen bedömer också att det för en överskådlig tid framöver behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på telefon, även om det under utredningens
gång har förts en diskussion om att vårdcentralerna skulle kunna
fylla den rollen i linje med utvecklingen av nära vård.
8.7.1

1177 Vårdguiden skapar förutsättningar för en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

I hela landet används telefonnumret 1177, och varumärket 1177
Vårdguiden är känt och används i hela landet för telefoni, webben
och e-tjänster. Utredningen uppfattar att 1177.se är en viktig kanal
för information gentemot befolkningen i alla regioner, men även
regionernas egna webbsidor används i olika utsträckning.
Genom Inera finns möjligheter till nationell samordning. När det
gäller webben tillhandahålls en webbsida med samma webbadress i
hela landet och det finns en nationell redaktion som tillhandahåller
texter som finns på alla regioners sidor inom 1177.se.
När det gäller telefonin tillhandahålls bland annat en teknisk
plattform som möjliggör samverkan kring att besvara samtal och ett
medicinskt beslutsstöd som gör att rådgivningen baseras på samma
grunder oavsett varifrån i landet personen ringer. Utredningen
menar att detta är två särskilt centrala komponenter för att förbättra
förutsättningarna att kunna upprätthålla möjligheter för befolkningen att komma i kontakt med 1177 Vårdguiden per telefon även
under kris och för att uppnå en jämlik, säker och samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. Därtill erbjuds utbildning i rådgivningsstödet och det finns en gemensamt utarbetad samtalsmetodik.
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När det gäller e-tjänster erbjuder Inera en mängd olika tjänster
som regioner och vårdenheter kan välja att använda. Många av dem
är inte direkt hälso- och sjukvårdsrådgivande, men det finns några.
8.7.2

Betydande regionala skillnader bakom
det gemensamma varumärket

Bakom det som är nationellt gemensamt och det nationella utbudet
av tjänster och erbjudande finns också betydande regionala skillnader. Det handlar främst om att regionerna inte fullt ut nyttjar de
möjligheter till samordning som finns inom 1177 Vårdguiden.
När det gäller webben har det under utredningens arbete bland
annat visat sig att information om vad som gäller kring den nationella
vårdgarantin och möjligheter att söka öppen vård i andra regioner skiljer sig åt (se kapitel 6). Utredningen har också observerat att översättningar till andra språk ofta görs regionalt, trots att det bör finnas
en stor vinning i att samarbeta kring det nationellt. Vidare har det
under den pågående pandemin funnits exempel på när information
kommer ut olika snabbt och med olika skrivningar i olika regioner,
det vill säga regionalt framtagen information även om sådant som varit
nationellt gällande.
När det gäller telefonin är det i stor utsträckning en regional
tjänst i bemärkelsen att varje region har sin egen organisation och
bemanning för 1177 Vårdguiden på telefon. Kötiderna skiljer sig därmed också åt mellan regionerna. Det har funnits en ambition från
Inera och regionerna att skapa en nationell samverkan där alla regioner samordnar sig och medverkar till att besvara alla samtal delar av
dygnet. Samverkan finns i dag, men skiljer sig åt avseende omfattning och deltagande.
Utredningen ser en tendens till mindre samverkan de senaste åren
och framöver. En region, men sannolikt snart två, har inte möjlighet
att samverka med övriga regioner kring att besvara samtal för att de
inte använder samma tekniska system. De regionerna kan alltså inte
få hjälp av andra regioner att besvara samtal, och kan inte hjälpa
andra regioner med det, när behov uppstår. Hälften av regionerna
hade i maj 2021 tackat nej till att ta del av den nya tekniska plattform
som är under upphandling inom ramen för Första linjens digitala
vård – ett program med en målbild som är framtagen av alla regioner
gemensamt.
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Det finns i dagsläget inte något formellt uppdrag eller beskrivning av vilka uppgifter 1177 Vårdguiden på telefon ska utföra. Det
finns ett basuppdrag som togs fram och var överenskommet av sjukvårdsrådgivningarnas verksamhetschefer, men det har inte uppdaterats sedan år 2015 och dess status är oklar. I flera regioner är det ändå
de uppgifter som finns i basuppdraget som huvudsakligen utförs.
Men utöver dessa uppgifter utför sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon även andra uppgifter i flertalet regioner. Den här
typen av regionala tilläggsuppdrag och att regionerna använder olika
system i övriga hälso- och sjukvården, med separata tidbokningssystem och journaler, försvårar samverkan mellan regionerna. Tre
regioner erbjuder tolkning till andra språk än engelska, men övriga
gör det inte.
När det gäller e-tjänsterna finns det ett nationellt utbud eller
erbjudande från Inera, men det är varje region eller vårdenhet som
bestämmer vilka av dem som används. Samtidigt som regionerna
jobbar gemensamt med e-tjänster och digitala tjänster via Inera pågår
det parallellt i flertalet regioner utveckling av olika digitala tjänster
som angränsar till hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Det handlar
bland annat om lösningar och verktyg för att genomföra digital
sjukvårdsrådgivning och digitala vårdmöten.
8.7.3

Vårdcentralerna kan bidra

Det pågår en omställning mot en god och nära vård. Omställningen
innebär bland annat att vårdcentralerna ska få en mer framträdande
roll, att vården ska upplevas som lättillgänglig och nära befolkningen. Invånarna ska ha en fast läkar- eller vårdkontakt som ska vara
den naturliga första ingången när hälso- eller sjukvård behövs och
stå för kontinuitet.
I en sådan god och nära vård kan det vara naturligt att vårdcentralerna också har en mer framträdande roll när det gäller individuell
hälso- och sjukvårdsrådgivning, och att befolkningen naturligen
vänder sig till sin fasta vårdkontakt på vårdcentralen i de fall de är i
behov av stöd och vägledning, i stället för att ringa 1177. På så vis
kan en fullt ut genomförd omställning till en nära vård tänkas minska
behovet av att ringa 1177. I linje med detta resonemang framhöll den
tidigare utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård i

283

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

SOU 2021:59

sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39) att det är naturligt att primärvården fullgör en omfattande del av hälso- och sjukvårdens rådgivande och stödjande
uppgifter 44. Under utredningens gång har det framförts att det som
i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon borde utföras av vårdcentralerna i stället för i en separat organisation. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen genom webb och e-tjänster skulle däremot vara
en viktig ingång och källa till initial information även i en sådan
situation.
Omkring 40 procent av dem som ringer 1177 blir i dag hänvisade
till en vårdcentral eller annan primärvård. Om dessa personer får
kontakt med vårdcentralen direkt i stället besparas både patienterna
och regionerna ett samtal, och många skulle kunna få hjälp utan att
behöva slussas runt först. Det är en fråga som också berördes i
Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och
kontinuitet (SOU 2019:42). Där anges att en central ingång via ett
gemensamt telefonnummer eller det gemensamma domännamnet
borde kunna förenas med möjlighet att automatiskt kopplas vidare
exempelvis till sin vårdcentral. 45
Utredningen menar att det i dagsläget inte är möjligt att organisera det som i dag utförs av 1177 Vårdguiden på telefon genom
vårdcentralerna, dels på grund av begränsade öppettider, dels därför
att kontakt med vårdcentralen inte alltid är snabb utan oftast sker
med återuppringning senare under dagen. Långsiktigt kan det vara
en möjlighet, men för att ta ställning till om en sådan omorganisering
av tjänsten vore lämpligt behöver en rad frågor i så fall först utredas
vidare. Det handlar exempelvis om hur samtal till ett gemensamt
telefonnummer skulle slussas till rätt vårdcentral, vilken vårdcentral
vilka samtal skulle slussas till och hur tjänsten skulle vara tillgänglig
på tider då vårdcentralen är stängd.
Utredningens sammantagna bedömning är att det även fortsättningsvis behöver finnas möjlighet att komma i kontakt med hälsooch sjukvårdsrådgivning (i dagsläget 1177 Vårdguiden på telefon) –
som är öppen dygnet runt och alla dagar. Det behövs dels för
ärenden av mer brådskande karaktär där vårdcentralerna som det ser
ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända sig till när någon behöver
hjälp att bedöma om akutvård behöver sökas eller inte, dels behövs
44
45

SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform.
SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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det för tider då vårdcentralerna inte är tillgängliga. Utredningen
menar också att möjligheten att nå hälso- och sjukvårdsrådgivning
via vårdcentralen eller 1177 ska ses tillsammans med befolkningens
ökande användning av privata digitala vårdgivare.
Utredningen menar att det inte behöver finnas någon konflikt
mellan ett utökat ansvar för vårdcentralerna i omställningen mot en
nära vård och att behålla möjligheten för befolkningen att ringa
1177. Däremot kan omfattningen och vilka typer av frågor som den
personliga kontakten med 1177 Vårdguiden främst hanterar komma
att ändras om vårdcentralerna utökar sin tillgänglighet och hjälper
befolkningen med råd och vägledning i större utsträckning än i dag.
Med bättre tillgänglighet till vårdcentralerna kan behovet av att ringa
1177 minska.
8.7.4

Den gemensamma utvecklingen tar lång tid

I dagsläget sker mycket av den gemensamma utvecklingen inom
1177 Vårdguiden genom Första linjens digitala vård, se avsnitt 8.4.
Utredningen har inte gjort någon bedömning av nyttan och genomförbarheten av Första linjens digitala vård utan menar att staten och
regionerna redan har gjort den bedömningen genom att utvecklingsprojektet är en del av Vision e-hälsa. Det är därmed en satsning, som
regeringen och regionerna gemensamt har identifierat som särskilt
prioriterad och av nationell angelägenhet för att visionen att Sverige
år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
hälsans möjligheter, ska förverkligas. Av överenskommelsen mellan
regeringen och SKR för God och nära vård 2021 framgår vidare att
både regeringen och regionerna ser att 1177 Vårdguiden har potential att fungera som en första linjens digitala vård 46. Utredningen har
inte sett någon anledning att ompröva dessa bedömningar.
Utredningen har observerat några allmänna förutsättningar och
hinder för utveckling och möjlighet att införa nya digitala tjänster.
Från dialoger med olika aktörer har utredningen förstått att en
anledning till att regionerna ibland går före utvecklingen som sker
inom 1177 Vårdguiden är att utvecklingen tar för lång tid. Det finns

46

Regeringskansliet. 2021. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om God och
nära vård 2021, S2021/00820.
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en önskan om att utvecklingen ska gå snabbare. I vissa fall hinner
privata aktörer före och regionerna vill hänga med i utvecklingen.
Det kan finnas flera anledningar till att utvecklingen inom arbetet
med 1177 Vårdguiden tar tid. Utredningen har identifierat tre faktorer:
• Finansiering
• Samsyn och prioriteringar
• Tekniska svårigheter
Ineras arbete med 1177 Vårdguiden finansieras till stor del genom
avgifter som regionerna betalar för tjänsterna som de ansluter sig till.
Avgifterna täcker övergripande förvaltningen och tillhandahållandet
av tjänsterna. Därtill finns det en fastlagd utvecklingsram som regionerna har betalat till Inera, 45 miljoner kronor för 2021 avsett för
Ineras samtliga verksamheter. Staten bidrar också i stor utsträckning
med ekonomiska medel för utveckling av 1177 Vårdguiden,
263 miljoner kronor för åren 2019–2021.
En annan förklaring till att den gemensamma utvecklingen tar tid
kan vara att det krävs ett visst mått av samsyn mellan regionerna om
vilken utveckling som ska ske och hur. När det gäller Första linjens
digitala vård finns en gemensam målbild som Inera, SKR och regionerna tog fram under 2018, men trots det sker arbetet genom att
regionerna längs vägen ska lämna in intresseanmälningar för det som
är under utveckling. En intresseanmälan är inte bindande och innebär inte någon ekonomisk insats. Exempelvis anmälde 19 regioner
under våren år 2021 intresse för plattformen för automatiserad
symtombedömning och hänvisning som ingår i Första linjens digitala vård. Vid avsiktsförklaringen, som innebär ett skarpare ställningstagande, anmälde sig enbart 10 regioner några månader senare.
Det finns även andra exempel på att regionernas olika prioriteringar gör att utvecklingen inom 1177 Vårdguiden går långsamt
eller helt avskrivs. Ett exempel är utvecklingen av en tolkningstjänst,
där en pilot och ett arbete gjordes, men där det hittills inte resulterat
i någon gemensam lösning. I vissa fall kan det även handla om
verksamheters vilja att använda tjänsterna. Detta gäller exempelvis
möjligheten för invånare att boka tid direkt på webben där det finns
en tjänst, men där verksamheterna endast i begränsad utsträckning
lägger in sina tider där.
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En ytterligare försvårande omständighet för det gemensamma
utvecklingsarbetet av nya digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden är
att utvecklingen kan vara mer komplex för att den tekniska lösningen ska passa och fungera för alla regioner som exempelvis har
olika journal- och it-system. Det kan vara enklare och därmed
snabbare att skapa en lösning som fungerar för ett system eller en
regions system, men ett mer omfattande arbete att skapa en lösning
som fungerar för många olika system och flera regioner. Dessutom
ska de lösningar som tas fram genom Inera vara kompatibla med
övriga tjänster som Inera levererar till regionerna och med andra
externa tjänster som de också kan vara beroende av. Detta mer
omfattande utvecklingsarbete som kan behövas för att alla regioner
ska kunna använda sig av samma digitala lösning som utvecklas
gemensamt kan också vara kostnadsdrivande.
8.7.5

En gemensam nationell infrastruktur är central

Ett centralt område inom Första linjens digitala vård handlar om att
stimulera och samordna vidareutvecklingen av den gemensamma
nationella infrastrukturen så att en stor mängd olika digitala tjänster
ska kunna fungera tillsammans. En gemensam infrastruktur krävs
också för att informationen ska kunna följa med invånaren över
vårdgivargränser. I dagsläget blir informationen ofta inlåst i tjänster
för att integrationer mellan system inte har upprättats. Vikten av att
prioritera utvecklingen av den nationella infrastrukturen för att
kunna åstadkomma mer sammanhållna flöden är också något som
lyfts i Vision e-hälsa.
Utredningen delar uppfattningen att en gemensam digital infrastruktur är en central komponent för att underlätta gemensam
utveckling och införande av nya digitala tjänster med nationell samordning. Konsekvenserna av att de tekniska systemen inte är kompatibla med varandra är en fråga som har återkommit vid flera tillfällen
i utredningen, och utredningen uppfattar att det är en fråga som
berör långt mer än hälso- och sjukvårdsrådgivningen och utvecklingen av digitala tjänster inom 1177 Vårdguiden. Utredningen
menar också att det är svårt att se att vem som har huvudansvaret för
att driva utvecklingen mot en gemensam digital infrastruktur. Inera
är kanske den aktör som främst och mest konkret arbetar med frågan
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för regionernas räkning genom att söka lösningar som gör att det
splittrade tekniska systemet sys ihop.

8.8

Analys av innebörden av en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

8.8.1

Värde i ökad samordning

Genom utvecklingen av e-tjänster inom 1177 Vårdguiden erbjuds
hälso- och sjukvården möjligheter till ökad digitalisering, befolkningen får större möjligheter att ta del av sin information och
patienter får möjlighet att vara mer delaktiga i sina vårdförlopp. Den
utveckling som har skett sedan slutet av 1990-talet har varit positiv
och bidragit till en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
(och andra e-tjänster). Samtidigt kvarstår betydande regionala inslag
och utredningen uppfattar att finns svårigheter att samverka och
samordna sig mellan regionerna, att det nu finns tendenser till
mindre samverkan och att det pågår parallella utvecklingsarbeten
som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regioner.
Sammantaget bedömer utredningen att det finns ett värde i att
öka den nationella samordningen och åstadkomma gemensam utveckling snarare än parallell, både för invånarna och hälso- och
sjukvården.
Även tidigare utredningar har uttryckt ett behov av en hälso- och
sjukvårdsrådgivningstjänst och ökad samordning i den. Utredningen
Styrning för en mer jämlik vård diskuterar den framtida funktionen
för sjukvårdsrådgivningen och framhåller bland annat att systemet
behöver bli mer nationellt. 47 I betänkandet God och nära vård – En
primärvårdsreform (SOU 2018:39) framhölls att befolkningens
behov av rådgivning sannolikt kommer att öka i framtiden och att
det för att möjliggöra en effektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser är centralt att befolkningen ännu lättare kan få
tillgång till råd och stöd under alla tider på dygnet. Utredningen
bedömde att 1177 Vårdguiden, via webb, telefon och e-tjänster kan
möta befolkningens behov av rådgivning när vårdcentralen normalt
är stängd. Utredningen påtalade också vikten av att få till nödvändig
samordning mellan SKL (nuvarande SKR), Inera, huvudmännen och
47

SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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staten för att snabbt säkerställa att en utveckling av de tjänster som
erbjuds via 1177 Vårdguiden kommer till stånd. Utredningen lyfte
också behovet av att tydligare informera befolkningen om de tjänster
som erbjuds via 1177 Vårdguiden. 48
8.8.2

Ett samordnat regionalt basuppdrag för hälsooch sjukvårdsrådgivningen

Utredningen har specificerat en rad punkter som utredningen bedömer är centrala att alla regioner lever upp till för att uppnå en nationellt samordnad tjänst och utveckling inom hälso- och sjukvårdsrådgivning, se figur 8.7 och 8.8. Utredningen kallar dessa punkter
sammantaget för ett samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och
sjukvårdsrådgivningen och menar att alla regioner bör följa det. Det
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Där ingår bland annat
att det ska finnas möjlighet till personlig kontakt dygnet runt per
telefon, men framöver också genom andra kanaler. Det ska vara
möjligt att få hälso- och sjukvårdsrådgivning även på andra språk än
svenska och engelska. Rådgivningen ska utgå från samma medicinska
beslutsstöd i hela landet. I figurerna nedan redovisar utredningen
delarna i det samordnade regionala basuppdraget med jämförelse av
vad som finns i dag.

48

SOU 2018:39, God och nära vård – En primärvårdsreform.
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Figur 8.7

SOU 2021:59

Samordnat regionalt basuppdrag för hälsooch sjukvårdsrådgivning – personlig kontakt
Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Uppgift

Nuläge

Möjlighet till kontakt per telefon dygnet runt på
ett telefonnummer som är detsamma i hela landet,
på sikt även chatt och video.

Alla regioner har möjlighet till
kontakt per telefon. Införande av
chatt och video planeras i vissa
regioner.

Utgår från ett medicinskt evidensbaserat och
kvalitetssäkrat beslutsstöd som är detsamma i hela
landet.

Uppfylls idag.

Möjlighet att dela information från journalföringen med andra regioner och vårdenheter, och
att ta del av information från journalföring av
andra, om personen samtycker till det.

Möjlighet finns idag, men skulle
kunna nyttjas mer.

Baseras på en strukturerad samtals- och
arbetsmetodik, utarbetade rutiner och riktlinjer,
samt verktyg för kvalitetsuppföljning, som är
desamma i hela landet.

Uppfylls idag, åtminstone liknande
samtals- och arbetsmetodik.

Personalen har utbildning inom det medicinska
beslutstödet, samtals- och arbetsmetodiken,
rutiner, riktlinjer och verktyg för kvalitetsuppföljning
som används i arbetet.

Uppfylls idag, utbildningar finns.

Möjlighet att få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på andra språk än svenska.
Tekniska system och verksamhetsstöd som gör
det möjligt att samverka med övriga regioner i att
besvara varandras samtal.
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Engelska i alla regioner. Ytterligare
språk i tre regioner.

20 regioner (inte Region Stockholm,
Region Gävleborg planerar att
lämna).
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Figur 8.8
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Samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och
sjukvårdsrådgivning – information på webben och e-tjänster
Centrala delar som alla regioner bör följa för att uppnå en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Information på webben
Uppgift

Nuläge

En nationell redaktion tar fram och reviderar
kvalitetssäkrade nationella texter, som är
samstämmiga med andra kunskapsstöd (bl.a.
informationen i beslutsstödet som används i den
personliga kontakten med hälso- och
sjukvårdsrådgivningen och det nationella kliniska
kunskapsstödet).

Görs idag men det har framkommit
vissa frågetecken kring
samstämmigheten med andra
kunskapsstöd.

Nationellt framtagna texterna är tillgängliga för
invånarna i alla regioner och låsta för revidering.
Komplettering med regionalt underlag markeras
tydligt.

Uppfylls idag.

Texter översatta till andra språk.

Vissa texter finns översatta till
andra språk men utredningen
menar att det är i begränsad
omfattning.

E-tjänster
Uppgift

Nuläge

Ett visst utbud av e-tjänster finns tillgängligt
för invånarna i alla regioner.

8.8.3

Många e-tjänster skulle kunna vara
tillgängliga i samma utsträckning i
hela landet, men det är upp till
regioner och vårdenheter att
bestämma om de ska användas.

Förutsättningar för upprätthållande vid kris

Utredningen menar att de punkter som specificeras i figur 8.7 och
8.8 också bidrar till bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdsrådgivningen att upprätthållas vid större samhällsstörningar. Det
gäller inte minst punkten om att det ska finnas möjlighet att samverka med andra regioner i att besvara samtal. Men utöver ett regionalt samordnat basuppdrag ser utredningen även behov av att vissa
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ytterligare förutsättningar finns på plats för att förbättra beredskapen inför krissituationer där hälso- och sjukvårdsrådgivningen är
en viktig aktör. Det handlar om att säkerställa en effektiv informationsspridning och att säkerställa beredskap för ökad bemanning.
Sammantaget bedömer utredningen att följande punkter skulle
stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdsrådgivningen att
upprätthållas i kris:
• Tydlig, kvalitetssäkrad och enhetlig information på webben och
ett utvecklat utbud av digitala tjänster.
• En redaktion som snabbt kan kallas in för att tillhandahålla uppdaterad nationell information på webben som sprids samtidigt i
alla regioner.
• Regionerna hjälps åt med att besvara samtal.
• Beredskap för ökad bemanning och teknisk kapacitet.
• Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingår med andra relevanta
aktörer i samverkansforum och beredskapsforum för att bland
annat säkerställa enhetlig informationsspridning.
I likhet med det samordnade regionala basuppdraget som utredningen har specificerat (se figur 8.7 och 8.8) är delar av insatserna för att
säkerställa beredskap i hälso- och sjukvårdsrådgivningen i händelse
av kris sådant som redan finns eller fungerar i dag. Alla delar ska
således inte ses som nya, utan de bygger vidare på den struktur som
finns i dag.
Bra information kan avlasta hälso- och sjukvårdsrådgivningen
Vid alla händelser av kris och samhällsstörningar – lokala, regionala
och nationella, såväl större som mindre – kan befolkningen antas
vara i stort behov av information. Behovet av information varierar
mellan invånarna.
Som ett led i att stärka förutsättningarna för hälso- och sjukvårdsrådgivning under kris eller större samhällsstörningar menar
utredningen att det är centralt att skilja på behovet av information
och behovet av att kunna komma i personlig kontakt med en
bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Om så många som möj-
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ligt kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än personlig kontakt ges hälso- och sjukvårdsrådgivningen större möjligheter att hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Möjligheten att slussas vidare till 113 13 efter att ha ringt 1177 är ett
exempel på hur en sådan separation mellan behov av allmän information och behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning har gjorts
under nuvarande pandemi.
För att sortera behovet av mer allmän information från behovet
av att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen
behövs lättillgänglig och tydlig information som befolkningen kan
hitta och ta till sig, även under situationer när det råder stora osäkerheter. Kvalitetssäkrad information som ger svar på invånarnas frågor
behöver tas fram och formuleras snabbt, och tillhandahållas på välkända webbplatser där invånarna finns, i dagsläget bland annat på
1177.se och krisinformation.se. Utredningen menar därför att det
behöver finnas en möjlighet att kalla in den nationella redaktionen
för omedelbart arbete i en krissituation. Redaktionen kan bestå av
den ordinarie personalen, men behöver kunna kallas in snabbt och
den behöver ha mandat att förmedla information i hela landet.
Det finns också behov av att informationen tillhandahålls i olika
former – exempelvis skriftligt, via ljud och bild. Informationen som
ges i olika kanaler, på olika platser och av olika myndigheter och
regioner behöver vara samstämmig. Det behövs samverkan mellan
centrala aktörer såsom expertmyndigheter och regioner, inklusive
representanter för hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Forum för
sådan samverkan används under nuvarande pandemi.
Utredningen menar att bra informationsspridning bör leda till
möjligheter att minska invånarnas behov av personlig kontakt för att
efterfråga information. Utredningen har inte utvärderat hur samverkan mellan centrala aktörer eller informationen till invånarna har
fungerat under covid-19-pandemin, men menar ändå överlag att det
finns anledning att utvärdera och diskutera det och se vad som kan
göras bättre till nästa kris. Direktivet till Coronakommissionen berör
sådana frågor 49.

49
Dir. 2020:74, Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19.
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Beredskap för snabbt utökad bemanning
Även med bra och lättillgänglig webb-information som tillhandahålls i en krissituation, behöver hälso- och sjukvårdsrådgivningen ha
beredskap för utökad bemanning till följd av fler samtal (via telefon
eller andra kommunikationskanaler).
Utredningen menar att möjligheter att samverka regionalt kring
de personliga kontakterna som tas med hälso- och sjukvårdsrådgivningen är en nödvändig förutsättning i händelse av en nationell
kris. Då finns det möjligheter att hjälpas åt och nyttja den samlade
bemanningen mer effektivt. Även vid en mer regional kris kan det
vara av stort värde om erfaren personal från andra delar av landet kan
bidra. Dessutom, om vårdcentralerna i sin rådgivning använder sig
av samma medicinska beslutsstöd som hälso- och sjukvårdsrådgivningen och har samma utbildning i det finns tillgång till personal
som delvis är förberedd att bistå hälso- och sjukvårdsrådgivningen
vid särskilda behov. Samtidigt skulle det bidra till jämlikhet genom
att samma medicinska beslutsstöd ligger till grund för råd som ges i
olika delar av hälso- och sjukvården.

8.9

Syftet med utredningens förslag

Med utgångspunkt i de resonemang som förs ovan lägger utredningen en rad förslag för att öka den nationella samordningen i
hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Syftet med förslagen är att:
– göra hälso- och sjukvårdsrådgivningen mer nationellt likartad.
Invånarna ska veta vad hälso- och sjukvårdsrådgivningen står för
och att det står för samma sak i hela landet,
– säkra det som fungerar bra inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen i dag,
– främja gemensam utveckling av tjänsterna inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen och undvika att den nationella samordning
som åstadkommits hittills tar ett steg tillbaka genom att regionerna utvecklar innehållet åt olika håll, parallellt och separat, och
– skapa förutsättningar för en bättre beredskap till nästa kris eller
stora samhällsstörning som ställer höga krav på information och
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Utredningen har övervägt olika alternativ

För att styra mot det samordnade regionala basuppdraget för hälsooch sjukvårdsrådgivningen och de syften som beskrivs i föregående
avsnitt har utredningen övervägt olika alternativ. Utredningen har
bland annat övervägt att lämna författningsförslag som ställer vissa
krav på regionerna men också att föreslå att staten tar initiativ till en
överenskommelse med SKR, alternativt med respektive region. Utredningen har också övervägt möjligheten att lämna statlig finansiering direkt till Inera och till statligt delägarskap i Inera. Vidare har
utredningen övervägt alternativ som innebär att en aktör utför hälsooch sjukvårdsrådgivning för hela landet.
De olika alternativen har olika för- och nackdelar. Sammantaget
konstaterar utredningen att det är svårt att genom ett enskilt alternativ fullt ut åstadkomma det utredningen menar skulle behövas för
att realisera en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning med ökad krisberedskap. I det här avsnittet beskrivs vilka
alternativ som utredningen har utrett och övervägt, och vilka föroch nackdelar utredningen ser med dem.
8.10.1

Författningsreglering

Direktivet är utformat på så sätt att utredningen, om så anses lämpligt, ska lämna förslag på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden bör utformas och regleras.
Utredningen konstaterar dock att 1177 Vårdguiden är ett varumärke
som ägs av Inera och utredningen ser begränsade möjligheter att
peka ut ett sådant varumärke i författningsreglering. I den mån
författningsreglering är aktuellt blir regleringen därför mer generell.
Utredningen har som ett alternativ för att åstadkomma en styrning mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning övervägt att föreslå vissa författningskrav. Genom författningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket bidrar
till nationell likvärdighet och ett säkerställande av att hela landets
invånare får del av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningens
bild är också att författningsreglering har den fördelen, jämfört med
överenskommelser, att det borgar för en annan typ av långsiktighet
kring det som regleras.
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Överenskommelse mellan staten och SKR

En överenskommelse kan i korthet beskrivas som en uppgörelse
mellan staten och SKR om att tillsammans åstadkomma något inom
hälso- och sjukvården. Överenskommelser av olika slag har använts
i den statliga styrningen under lång tid, och har också tidigare
använts för att specifikt styra mer mot en nationellt samordnad
sjukvårdsrådgivning, bland annat genom Dagmaröverenskommelsen
2008. I dagsläget ingår utvecklingen av Första linjens digitala vård i
överenskommelsen om en God och nära vård år 2021.
En överenskommelse skulle kunna användas på två principiellt
olika sätt för att styra i riktning mot det samordnade regionala
basuppdraget och därmed en mer nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning. Dels skulle en överenskommelse kunna användas fristående för innehållet i det samordnade regionala basuppdraget och för att säkerställa en utveckling av tjänster som erbjuds
via 1177 Vårdguiden. Dels skulle en överenskommelse kunna tillämpas för att komplettera en mer övergripande författningsreglering,
där överenskommelsen innehåller delar som inte författningsregleras. Den skulle då exempelvis kunna hantera delar som handlar
om att säkerställa utveckling av digitala tjänster.
Det finns både för- och nackdelar med styrformen överenskommelser. Överenskommelser är ett relativt välanvänt styrmedel som
ger staten möjlighet att styra i frågor utan att ingripa i den kommunala självstyrelsen. En överenskommelse kan exempelvis peka ut
1177 Vårdguiden, specificera vad regionerna ska samverka kring och
ha ett mål om maximal kötid. Eftersom en överenskommelse inte
omfattas av samma krav på beredningsprocess som författningsreglering går det också ofta snabbare att få till en överenskommelse
än en författningsreglering.
Till skillnad från författningsreglering ställer överenskommelser
inte rättsligt bindande krav på regionerna, utan kan snarare ses som
erbjudanden för regionerna. Det innebär i praktiken en viss risk att
en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning inte uppnås
med bara en överenskommelse, då regionerna kan välja att inte delta.
Riksrevisionen menar dock att det generellt är svårt för regionerna
och SKR att stå utanför en överenskommelse eftersom överenskommelserna innehåller ekonomiska medel och eftersom det kan
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uppfattas som att regionerna går emot sin egen organisation SKR om
de inte deltar50.
En annan nackdel med överenskommelser jämfört med författningsreglering är att de är mindre långsiktiga. Det finns en risk att
överenskommelser leder till enkla och kortsiktiga lösningar och att
arbetet läggs ner när överenskommelsen upphör. 51,52,53
8.10.3

Överenskommelse mellan staten och respektive region

Ett annat alternativ som har övervägts är att staten ingår en överenskommelse med respektive region som förpliktigar regionen att, mot
ersättning från statens sida, vidta vissa åtgärder som bidrar till att det
som utredningen bedömt som viktigt för en samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning uppnås.
Även om sådana överenskommelser skulle kunna bli bindande för
regionerna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse
mellan staten och SKR, ser utredningen inte detta som ett relevant
alternativ i sammanhanget. Eftersom ett sådant upplägg förutsätter
en ömsesidig överenskommelse om villkoren mellan parterna skulle
upplägget innebära att förhandlingar förs mellan staten och respektive region. Dessa förhandlingar skulle sannolikt leda till ett flertal
oliklydande överenskommelser, vilket inte skulle vara förenligt med
syftet med det nationella uppdraget där målet är ökad nationell samordning.
Det skulle också krävas betydligt mer resurser om överenskommelser ska förhandlas fram och ingås mellan staten och respektive
region jämfört med en gemensam överenskommelse mellan staten
och SKR. Utredningen bedömer också att det behövs ytterligare
överväganden av om det är lämpligt och önskvärt att staten styr
regionerna via bindande överenskommelser i dessa frågor, där bland
annat frågan om hur meningsskiljaktigheter skulle kunna lösas på ett
ändamålsenligt sätt är relevant. Vidare är även sådana överens-

50
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
51
Ibid.
52
Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården,
RiR 2016:29.
53
Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet,
RiR 2017:3.
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kommelser med respektive region förenade med en risk att överenskommelserna inte leder till långsiktighet.
8.10.4

Statligt delägarskap i Inera AB

Ett annat alternativ som utredningen har övervägt för att uppnå en
mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning är ett
statligt delägarskap i Inera. Syftet skulle vara att genom ägarskapet
påverka arbetet med 1177 Vårdguiden och försöka påverka utvecklingen av tjänsterna och regionernas gemensamma arbete kring dem.
Exempelvis skulle staten då genom ägarpolicy och ett aktivt delägarskap kunna framföra sin syn på vilka värden som är viktiga, till
exempel att tjänsten är tillgänglig i hela landet på telefon dygnet runt
och att samma rådgivningsstöd används i hela landet. Utredningen
bedömer dock att ett sådant upplägg inte skulle vara ändamålsenligt,
eftersom det skulle begränsa möjligheterna för Ineras ägare att köpa
tjänster från företaget på det sätt som sker i dag.
Regioner och kommuner köper i dag tjänster från Inera utan
konkurrensutsättning, efter en bedömning som de gjort av undantagsmöjligheter från lagen om offentlig upphandling (2016:1145),
LOU. Det handlar om undantag för interna upphandlingar (även
kallad Teckal- eller in-house-undantaget). Bestämmelser om sådana
undantag finns i 3 kap. 12–16 §§ LOU. För att tillämpa undantaget
krävs att två kriterier är uppfyllda, det så kallade kontrollkriteriet
och verksamhetskriteriet. I korthet finns möjligheten att tillämpa
undantag för interna upphandlingar bland annat om den upphandlande myndigheten, själv eller tillsammans med andra upphandlande myndigheter, utövar kontroll över motparten i en utsträckning
som motsvarar kontrollen över deras egna förvaltningar och om
motparten utför minst 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens, eller de kontrollerande myndigheternas,
räkning. Statligt inflytande i samt finansiering av Inera, åtminstone i
någon större omfattning, riskerar påverka bedömningen när det
gäller möjligheten för kommuner och regioner att använda detta
undantag från LOU.
Det är tveksamt om ett begränsat statligt ägarskap skulle ge
staten tillräckligt stort inflytande för att i önskvärd omfattning styra
mot en mer nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Även andra frågor kan aktualiseras när det gäller statligt delägarskap
i Inera, exempelvis frågor kopplade till reglerna om statsstöd.
8.10.5

Statlig finansiering av Inera AB

Utredningen har också övervägt om statlig styrning av Inera, genom
statlig finansiering direkt till bolaget som förenas med vissa villkor,
skulle kunna möjliggöra en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Olika sätt att genomföra sådan finansiering skulle kunna
tänkas, exempelvis någon form av förfarande där villkoren för
medelsanvändningen regleras i ett avtal mellan staten och Inera.
Ett avtal mellan staten och Inera har vissa paralleller till statens
styrning av SOS Alarm Sverige AB, ett företag som ägs av staten och
SKR Företag med 50 procent vardera. Mellan SOS Alarm och staten
finns ett alarmeringsavtal som reglerar 112-tjänsten, det nationella
informationsnumret 113 13 och tjänsten för viktigt meddelande till
allmänheten (VMA). Av avtalet framgår bland annat SOS Alarms
åtaganden, verksamhetskrav och kompetenskrav när det gäller dessa
tjänster. Avtalet säger också att SOS Alarm ska ha god förmåga att
fullgöra sina åtaganden enligt avtalet även vid kriser, extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap. Utredningen har
övervägt om det vore möjligt att upprätta ett liknande avtal för
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Åtagandet för SOS Alarm gentemot staten är att ta emot och
besvara samtal, identifiera vad som har inträffat och bedöma om det
finns behov av omedelbara insatser av samhällets hjälporgan, exempelvis ambulans eller räddningstjänst. Men sedan är det regionerna
och kommunerna som ansvarar för själva omhändertagandet av
larmet. 112-tjänsten är således i första hand en operatörstjänst som
förmedlar samtalet vidare. SOS Alarm ska också erbjuda samhällets
hjälporgan att ingå avtal om efterföljande larmbehandling, men olika
regioner använder olika modeller för hur larmet sedan hanteras.
Exempelvis har 18 regioner avtal med SOS Alarm om ambulansdirigering, men övriga sköter det på annat sätt. I vissa regioner kopplas
alltid en sjuksköterska in när samtalet gäller hälso- och sjukvård, men
andra regioner har inte ett sådant krav.
Utredningen kan alltså konstatera att det också i 112-tjänsten
finns regionala skillnader i själva larmbehandlingen, och att alla
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regioner inte har samma avtal eller upplägg. En viktig skillnad mellan
hur 112-tjänsten och 1177 fungerar är dessutom att 112-tjänsten
endast är en alarmeringstjänst, och det är denna som regleras i avtalet
med staten. Därefter slussas samtalet vidare till rätt hjälporgan efter
upprättade avtal mellan SOS Alarm och regionerna. 1177 fungerar
inte på det sättet. Här hanteras samtalet direkt av den som svarar,
utan att någon nästa instans påkallas. Av dessa skäl menar utredningen att alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm inte är
ett upplägg som skulle styra mot en nationellt samordnad hälso- och
sjukvårdsrådgivning.
Ett avtal mellan staten och Inera med villkor som ställer krav på
Inera att tillhandahålla tjänster till regionerna som möjliggör hälsooch sjukvårdsrådgivning enligt det samordnade regionala basuppdraget skulle kunna övervägas. Men för att uppnå nationell samordning i hälso- och sjukvårdsrådgivningen krävs att alla regioner följer
uppdraget. Det är inte tillräckligt att Inera tillhandahåller möjligheten. Eftersom ett avtal mellan staten och Inera inte binder regionerna skulle avtalsvillkoren i så fall sannolikt behöva innebära krav
på Inera, som förvisso ägs av bland annat regionerna, att i sin tur
förbinda regionerna att följa de punkter som ingår i det samordnade
regionala basuppdraget. I stället för en situation där staten försöker
enas med respektive region på det sätt som nämns ovan, skulle ett
sådant här upplägg alltså ställa krav på Inera att samordna regionerna. Ett sådant upplägg förefaller komplicerat, samtidigt som det
inte är självklart vilka fördelar det skulle innebära i förhållande till de
ovannämnda alternativen.
Dessutom har det vid en övergripande utredning av alternativet
identifierats ett antal frågor kopplat till reglerna om offentlig upphandling, statsstöd och konkurrens. Inför eventuell tillämpning av
ett sådant upplägg skulle en mer djupgående analys utifrån dessa
perspektiv behöva göras, där det exempelvis skulle kunna vara relevant att beakta utrymmet för staten att lämna medel till Inera för
vissa tjänster till självkostnadspris och att då nyttja det så kallade
Hamburgundantaget enligt 3 kap. 17–18 §§ LOU.
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8.10.6

En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

En aktör utför hälso- och sjukvårdsrådgivning
för hela landet

Ett annat alternativ för att uppnå en mer nationell samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning är att den utförs nationellt, det vill säga att
den här typen av hälso- och sjukvårdsrådgivning tillhandahålls av en
aktör i hela landet. Ett nationellt utförande skulle sannolikt leda till
en tydligt nationellt samordnad och jämlik hälso- och sjukvårdsrådgivning över hela landet. Det skulle också kunna vara kostnadsbesparande på grund av effektiviseringar genom exempelvis en gemensam bemanning. Men ett sådant upplägg skulle vara en stor förändring
och insats, och skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala
självstyrelsen än att använda alternativ som styr mot en nationell
samordning på andra sätt och med bibehållet regionalt ansvar.
I våra dialoger med bland annat de regionala verksamheterna för
1177 Vårdguiden på telefon har lokal kännedom och förankring lyfts
fram som viktigt vid hälso- och sjukvårdsrådgivning, bland annat när
det gäller hänvisning till vårdenhet. Lokal kännedom kan också vara
viktigt för verksamhetens förtroende. Med en nationell aktör för
hela landet skulle den lokala kännedomen och förankringen gå förlorad. Det finns också en risk att andra regionala lösningar skulle
tillskapas som komplement till en nationellt utförd hälso- och sjukvårdsrådgivning. Det skulle exempelvis kunna vara för att ta hand
om de ytterligare uppgifter och tilläggsuppdrag som många regionala
verksamheter för 1177 Vårdguiden på telefon utför i dagsläget, men
som en nationell tjänst inte skulle göra. Det skulle också kunna innebära svårigheter för patienterna om flera olika telefonnummer blir
aktuella.
En fortsatt regional organisering skulle dessutom fortfarande ge
visst utrymme för att anpassa tjänsten efter regionala behov. Med en
regional organisering av hälso- och sjukvårdsrådgivningen kombinerat med att punkterna i det samordnade regionala uppdraget efterlevs kan regionen fortfarande själv styra över upplägget av verksamheten. Exempelvis skulle en region kunna låta vårdcentralerna ta
hand om hälso- och sjukvårdsrådgivningen via personlig kontakt på
dagtid.
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Utredningens bedömningar och förslag

Bedömning: Utredningen bedömer att det behövs vissa författningsändringar samtidigt som staten och SKR bör komma överens om vissa delar som utredningen har bedömt som viktiga för
att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Skälen för utredningens bedömning: Utredningen har specificerat ett
samordnat regionalt basuppdrag för hälso- och sjukvårdsrådgivningen för att stärka förutsättningarna för att den hälso- och sjukvårdsrådgivning som byggts upp kvarstår och utvecklas gemensamt.
Det samordnade basuppdraget ska också skapa förutsättningar för
en bättre beredskap vid större kriser eller samhällsstörningar som
ställer höga krav på information och hälso- och sjukvårdsrådgivning.
Basuppdraget består av ett antal komponenter som utredningen har
bedömt är centrala för en nationellt samordnad tjänst och utveckling, och som alla regioner bör följa för att uppnå samordning. Det
berör hälso- och sjukvårdsrådgivning både inom det som i dag utförs
per telefon, via webben och genom e-tjänster. Bland annat ingår att
det ska finnas möjlighet till personlig kontakt per telefon dygnet
runt, men framöver också genom andra kanaler.
Utredningens förslag syftar till att styra mot att det som ingår i
det samordnade regionala basuppdraget görs i alla regioner. Utredningen bedömer att en del av det som ingår bör författningsregleras
för att på så sätt långsiktigt säkra tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt för invånarna i hela landet. Genom
författningsreglering ställs samma krav på samtliga regioner, vilket
bidrar till nationell likvärdighet.
Andra delar av basuppdraget är mindre lämpliga att författningsreglera. Det rör bland annat utveckling av nya digitala tjänster och
kommunikationskanaler samt att arbeta med samstämmighet mellan
det medicinska rådgivnings- och hänvisningsstödet och andra kunskapsstöd. Sådana delar föreslås i stället bli föremål för en överenskommelse mellan staten och SKR.
Nedan redogörs för utredningens författningsförslag. Därtill
beskrivs vilka delar som bör bli föremål för en överenskommelse.
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En nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Krav på hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information på webbplats

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), 7 kap. 6 a §, som innebär att regionen ska organisera
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på
dygnet. Genom sådan rådgivning ska råd ges om åtgärder som
den enskilde själv kan vidta med anledning av sina symtom. Det
ska även bedömas om den enskilde har behov av ytterligare hälsooch sjukvård och den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en
vårdenhet. Råden, bedömningen och hänvisningen ska utgå från
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
I paragrafen anges också att regionen ska lämna information
om hälso- och sjukvård, som så långt som möjligt motsvarar
sådan information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är allmänt känd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans och information om hälso- och sjukvård som regleras
i den föreslagna paragrafen.
Skälen för utredningens förslag: I dagsläget saknas reglering som innebär en skyldighet för regionerna att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans liksom allmän information på en webbplats som så långt det är möjligt motsvarar sådan information som
kan fås genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans.
Utredningen bedömer att det är viktigt att säkra att det även fortsättningsvis kommer att finnas möjlighet till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt, varför det föreslås en lagreglering
som säkerställer det.
Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska, enligt den
föreslagna bestämmelsen, råd ges om åtgärder som den enskilde själv
kan vidta med anledning av sina symtom och den enskilde ska ges
hjälp att bedöma om det finns behov av ytterligare hälso- och sjukvård. Vid behov ska den enskilde hänvisas för vidare kontakt med
hälso- och sjukvården. Rådgivningen, bedömningen och hänvisningen ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. En viktig
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uppgift handlar alltså om att hjälpa till att bedöma om det finns ett
behov av ytterligare kontakt med hälso- och sjukvården för att där
få en medicinsk bedömning, men den nu föreslagna bestämmelsen
tar inte sikte på en medicinsk bedömning i sig.
Utredningen menar att invånare ska ha tillgång till hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt. Det finns situationer då
enskilda snabbt behöver hjälp och stöd att bedöma om vård utöver
hälso- och sjukvårdsrådgivning behöver uppsökas, hur bråttom det
är att söka vården, vilken typ av vård som bör uppsökas eller vilka
åtgärder som kan vidtas för att lindra besvären utan att uppsöka vård
eller i väntan på vård. Det finns också situationer där personer inte
vet vart de ska vända sig och då behöver hjälp att hitta rätt i hälsooch sjukvården. För sådana situationer fyller hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans en viktig funktion. Den kan bidra till att personer i större utsträckning söker vård vid rätt tillfällen och vänder
sig till rätt del av hälso- och sjukvården, vilket besparar både hälsooch sjukvården och enskilda resurser. För invånarna kan det också
innebära en trygghet att ha någonstans att vända sig när oro eller
osäkerhet uppstår, men då det inte känns nödvändigt att direkt uppsöka akut vård. I en del fall kan hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans bedöma att det i alla fall initialt är tillräckligt med rådgivning
om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av de
symtom som beskrivs, vilket kan leda till avlastning av annan hälsooch sjukvård.
Symtom som kan föranleda ett vårdbehov kan uppstå under hela
dygnet. En del ärenden är av mer brådskande karaktär där vårdcentralerna som det ser ut i dag inte alltid är ett alternativ att vända
sig till vid behov av att snabbt få hjälp med att bedöma om det finns
anledning att söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning och
hur brådskande det i så fall är, exempelvis om akutvård behöver
sökas eller inte.
Tillgänglighet på distans och dygnet runt behövs också för tider
då vårdcentralerna eller andra vårdenheter inte är tillgängliga, framför allt sena kvällar och nätter. Under dessa tider kan hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans också hjälpa enskilda att bedöma om
de kan avvakta att söka ytterligare hälso- och sjukvård tills dagen
efter, i stället för att uppsöka jourverksamhet eller akutmottagning.
Utredningen menar att det är lämpligare att ställa ett krav på att
regionerna ska organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och
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sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls dygnet runt snarare än
att ställa krav som innebär att vårdcentralerna eller liknande ska vara
tillgängliga dygnet runt för hälso- och sjukvårdsrådgivning av detta
slag. I många fall finns det sannolikt effektivitetsvinster i att hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans samordnas i stället för att alla
vårdcentraler håller bemanning dygnet runt.
En del menar att behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans bör tillgodoses av vårdcentralerna som en del av den goda
och nära vården särskilt på dagtid. Även utredningen anser att det
kan vara naturligt att vårdcentralerna har en mer framträdande roll
när det gäller sådana uppgifter som ingår i hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och att invånarna naturligen vänder sig till sin
vårdcentral i de fall de är i behov av stöd och vägledning. Det stärker
kontinuiteten för personer som har kontakt med vården ofta. Förslaget som utredningen lägger fram hindrar inte regionerna att
organisera hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra sätt
än i dag, exempelvis via vårdcentralerna. Utredningen menar dock
att många vårdcentraler i dagsläget behöver ändra sina arbetssätt och
förbättra tillgängligheten betydligt för att kunna fylla det behov som
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans avser att bemöta.
Den föreslagna bestämmelsen innebär inte något hinder för
regionerna att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
gemensamt eller att samverka kring att besvara inkommande samtal.
Varje region är dock enligt förslaget ytterst ansvarig för att organisera hälso- och sjukvården så att de som omfattas av regionens ansvar
och dessutom vistas i regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans. Det betyder till exempel att varje region måste ta hänsyn
till hur många som vanligtvis vistas i regionen vid planering och
dimensionering av rådgivningen. Utredningen vill i sammanhanget
framhålla att det är viktigt att regionen ställer krav som säkerställer
att författningskraven upprätthålls även om regionen sluter avtal
med någon annan om att utföra hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans.
Utredningen bedömer att personer som vistas i en region (även
om personen inte bor där) bör omfattas av den regionens ansvar att
organisera hälso- och sjukvården så att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls. För att veta varifrån ett telefonsamtal
rings, i de fallen hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans tillhandahålls via telefon, kan information från teleoperatörerna nyttjas.
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Alternativt kan den som kontaktar hälso- och sjukvården ange var
den befinner sig.
Vidare anser utredningen att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans bör utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. Syftet är
att uppnå en likvärdig och jämlik bedömning, rådgivning och hänvisning oavsett vem som besvarar invånaren. Att på distans bedöma om
det finns ett vårdbehov utifrån en persons symtom och veta vilken
vårdenhet som är lämplig att hänvisa till är inte en lätt uppgift, varför
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett viktigt arbetsredskap för
att underlätta för de personer som arbetar med att ge hälso- och
sjukvårdsrådgivning, samtidigt som det kan bidra till ökad kvalitet
och patientsäkerhet. I rådgivnings- och hänvisningsstödet bör det
finnas information bland annat om hur brådskande behovet är
utifrån olika symtom, vilka frågor som bör ställas till personen, och
vilka åtgärder som kan vidtas av den enskilde. Det bör också finnas
information om vilken del av hälso- och sjukvården som är lämplig
att uppsöka om ett vårdbehov föreligger och vilka vårdenheter som
finns i regionen. Genom att använda ett rådgivnings- och hänvisningsstöd ökar förutsättningarna att bedömningarna görs systematiskt och på likvärdiga grunder. Hälso- och sjukvårdspersonalen
ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav, enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Det innebär att rådgivnings- och
hänvisningsstödet måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Lagförslaget innebär inget krav på att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska utföras av en viss yrkeskategori. Utredningen bedömer att det är tillräckligt med de befintliga kraven i
5 kap. 1 och 2 §§ HSL om god vård och att det ska finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
ska kunna ges. Det innebär att det endast är möjligt att använda
sådana verktyg, kanaler, personal med mera för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans som säkerställer att god vård kan ges.
Utredningen bedömer att utvecklingen framöver behöver gå åt
att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i större utsträckning
sker digitalt, exempelvis via webben och andra digitala tjänster.
Att lämna allmän information om hälso- och sjukvård som så
långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas genom
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på en webbplats som är
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allmänt känd är en viktig förutsättning för att invånarna ska kunna
ta ett stort ansvar för sin vård och hälsa. Då bör också behovet av
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via personlig kontakt,
såsom telefon, succesivt minska med tiden. Utredningen menar
också att det finns ett stort värde i att säkerställa att det finns en
pålitlig och väl känd källa till allmän information om hälso- och
sjukvård. I dag använder samtliga regioner 1177.se för att lämna
information om hälso- och sjukvård. Utredningen ser det som en
lämplig plats att även fortsättningsvis lämna informationen på för att
uppfylla det föreslagna kravet om information på en webbplats som
är allmänt känd.
Med tanke på att såväl den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården går snabbt bedömer utredningen
att det är lämpligt med ett bemyndigande som innebär att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och information om hälso- och sjukvård på en allmänt känd webbplats. På
lägre författningsnivå kan bestämmelser av mer preciserande karaktär ingå. Det kan exempelvis handla om att precisera krav på vilka
kanaler som hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska tillhandahållas på. Utredningen föreslår vissa bestämmelser på förordningsnivå, vilket redovisas nedan. Genom det föreslagna bemyndigandet kan regeringen också bemyndiga en myndighet att meddela
föreskrifter på området.
Den föreslagna paragrafen berör således dels hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans (första stycket), dels information om
hälso- och sjukvård på en webbplats som så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans (andra stycket). Utredningen ser att dessa två
delar är nära sammankopplade och kompletterar varandra. Tillsammans ingår de i det mer allmänt hållna samlingsbegreppet hälsooch sjukvårdsrådgivning i den fortsatta texten.
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Särskild bestämmelse om samverkan

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), 7 kap. 8 a §, som innebär att regionerna ska samverka
med varandra i frågor om sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans och information om hälso- och sjukvård på en webbplats som föreslås enligt föregående avsnitt. Kravet gäller generellt, men samverkan ska särskilt avse sådant rådgivnings- och
hänvisningsstöd som ska ligga till grund för hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans.
Skälen för utredningens förslag: Utredningen tolkar en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som att tjänsten är likartad över hela landet. Det innebär att det inte finns alltför stora
regionala skillnader ur invånarnas perspektiv och att regionerna
arbetar samordnat med innehåll, utveckling och utförande. Samordning i utförande av tjänsten kan bland annat innebära att regionerna hjälps åt med att besvara samtal oavsett varifrån i landet de
rings och att regionerna har gemensamma språktjänster. Utredningen menar att det är viktigt att invånarna vet vad hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan erbjuda och att grunderna i tjänsten och
kvaliteten är relativt likvärdig i hela landet. Det är viktigt bland annat
ur perspektivet jämlik vård.
För att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, givet fortsatt regionalt ansvar, krävs att regionerna samverkar
med varandra. Utredningen uppfattar att det finns svårigheter med att
samverka och samordna arbetet mellan regionerna, att det finns
tendenser till mindre samverkan och att det pågår parallella utvecklingsarbeten som berör hälso- och sjukvårdsrådgivning i flera regioner. Utredningen föreslår därför ett generellt krav på regionen att
samverka kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen. Kravet är generellt
och gäller således alla delar av hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans och information om hälso- och sjukvård som lämnas på en
webbplats.
Kravet på samverkan gäller såväl vid allvarlig händelse som när det
inte råder sådan. Utredningens bedömning är att fortsatt samarbete
kring exempelvis gemensamt telefonnummer för hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via telefon, gemensamt domännamn för
information om hälso- och sjukvård med mera är högst relevant.
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Exempel på andra frågor som kan vara relevanta att samverka kring är
arbetssätt, kvalitetsuppföljning, tekniska lösningar och språktjänster.
Utredningen anser att det är av särskild vikt att regionerna samverkar kring det rådgivnings- och hänvisningsstöd som hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå ifrån. Utredningen menar
att det finns ett värde i att bedömningarna, om det finns behov av att
söka hälso- och sjukvård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans, utgår från samma medicinska rådgivningsstöd oavsett var i
landet man bor och oavsett vem som utför rådgivningen för att
säkerställa jämlik vård. Det bör också ligga i linje med utvecklingen
inom kunskapsstyrningsorganisationen, där utvecklingen går mot
mer samordning och samarbete kring kunskapsstöd.
Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med
fördel anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det handlar exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska förhållanden och demografi att göra, som hur stora och hur många
enheter av en viss verksamhet som behövs. I sådana avseenden ska
regionerna förstås göra olika. Men i andra avseenden finns det inte
sådana starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett
medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel.
Med kravet på att regionerna ska samverka med varandra förtydligas
en inriktning att regionerna ska samordna sig mer och i möjligaste
mån komma överens om sådana aspekter som inte kräver regional
anpassning.
Regionerna omfattas redan i dag av krav på samverkan i flera
bestämmelser. Här kan exempelvis 7 kap. 7 och 8 §§ HSL och 8 §
förvaltningslagen (2017:900) nämnas. Utredningens bedömning är
dock att det finns behov av en särskild bestämmelse som tydligt
avser samverkan mellan regionerna i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats. Det finns flera skäl till detta. Bestämmelsen i 7 kap. 7 §
HSL avser samverkan i fråga om planeringen och utvecklingen av
hälso- och sjukvården, men den samverkan som utredningen föreslår
reglera handlar om samverkan i en bredare bemärkelse. Samverkan
enligt den föreslagna bestämmelsen ska exempelvis ske även i det
löpande arbetet och inte begränsat till planeringen och utvecklingen.
7 kap. 7 § HSL pekar heller inte ut regioners samverkan med varandra på ett tydligt sätt, även om regioner skulle kunna anses
inbegripas i exempelvis samhällsorgan och vårdgivare. Med tanke på
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att 7 kap. 8 § HSL i första hand tillkom för att säkerställa att planeringen av den då så kallade regionsjukvården skedde i samverkan
mellan de berörda huvudmännen, menar utredningen att det inte är
tillräckligt tydligt att samverkan i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats ingår i detta. Vidare lämpar det sig varken i 7 kap. 7 eller
8 §§ HSL att peka ut att samverkan särskilt ska avse rådgivnings- och
hänvisningsstödet på det sätt som utredningen föreslår, eftersom
detaljeringsgraden blir alltför hög i förhållande till vad som redan
regleras i de paragraferna vilket kan leda till otydlighet. Av skäl som
angetts ovan är utredningens bild att det finns anledning att i lagen
särskilt peka ut samverkan i fråga om rådgivnings- och hänvisningsstödet. Med den föreslagna formuleringen av 7 kap. 8 a § HSL är det
dessutom tydligt att samverkan ska ske i fråga om såväl hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans som information på en webbplats.
8.11.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara
tillgänglig på telefon

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 3 §, som innebär att regionerna ska
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans via telefon. Rådgivningen via telefon ska vara anpassad till personer med
nedsatt tal och hörsel.
Skälen för utredningens förslag: Även om hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans behöver utvecklas så att den i större utsträckning sker digitalt, och att behovet av telefoni kan tänkas minska i
takt med utvecklingen, bedömer utredningen att det fortsatt åtminstone under överskådlig framtid kommer att kvarstå behov av
hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska vara tillgänglig för alla, även för dem som inte
använder sig av internet av olika anledningar. Detta är också något
som påtalats tydligt av såväl utredningens rådgivande delegation som
referensgrupper för patient- och närståendeföreträdare.
Utredningens förslag innebär dock inte något hinder för att
hälso- och sjukvårdsrådgivningen även tillhandahålls via andra kanaler, såsom chatt eller video. Sedan 2018 pågår ett utvecklingsarbete
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inom 1177 Vårdguiden som bland annat omfattar utveckling av digitala tjänster såsom automatiserad symtombedömning och införande
av chatt och video. Staten har bidragit med medel för denna utveckling. Utredningen är generellt positiv till en sådan utveckling, men
ser också ett behov av att följa upp och utvärdera hur nya kanaler
fungerar.
I nuläget bedömer utredningen att telefon fortfarande är den
kanal som är viktigast att säkra tillgången till för att göra tjänsten
tillgänglig för hela befolkningen, varför utredningen föreslår att ett
krav på att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon
regleras i författning. Genom det bemyndigande som utredningen
föreslår är det möjligt för regeringen att i förordning ställa krav på
tillhandahållande via andra kanaler, när tiden är mogen för det.
Vidare bedömer utredningen att det är av särskild vikt att sådan
hälso- och sjukvårdsrådgivning som avses i den föreslagna 7 kap.
6 a § första stycket HSL via telefon är anpassad till personer med
nedsatt hörsel och tal. I dagsläget finns möjlighet för dessa personer
att använda sig av tjänsterna text- och bildtelefoni för att få hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans. Tjänsterna gör det möjligt att
ringa för personer som har nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet eller
har svårt att tala i telefon. Utredningen bedömer, inte minst utifrån
målet om en vård på lika villkor, att det är viktigt att sådana eller
motsvarande möjligheter säkerställs även framöver, varför reglering
om detta föreslås. Alla ska ha möjlighet att ta kontakt med hälsooch sjukvårdsrådgivningen på distans, oavsett nedsatt hörsel eller tal.
Även bland personer med nedsatt hörsel eller tal kan det finnas
personer som inte använder sig av internet av olika anledningar och
därför inte kan använda den typen av alternativa kommunikationskanaler. Den föreslagna bestämmelsen säkerställer därmed möjligheten att även denna grupp kan få hjälp av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. På så vis kan tryggheten för denna grupp öka
och risken att även personer med nedsatt tal och hörsel inte söker
vård vid rätt tillfälle och vid lämplig vårdenhet minskar.
Utredningen bedömer att det är särskilt viktigt att precisera krav
på sådan anpassning för hälso- och sjukvårdsrådgivning som ges via
telefon, även om det redan i dag finns krav i 3 kap. 6 § patientlagen
(2014:821) på att hälso- och sjukvårdens information ska anpassas
till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och
andra individuella förutsättningar. Detta eftersom anpassning av
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telefonitjänsten till personer med nedsatt tal och hörsel kräver vissa
andra typer av åtgärder än anpassning av information vid ett inbokat
fysiskt möte, och det är viktigt att det är tydligt att sådana anpassningar ska göras. Det handlar alltså om anpassningar i en bred
bemärkelse, där anpassningar av tekniska lösningar ingår.
Utredningen bedömer också att det är viktigt att sådan information som utredningen föreslår ska lämnas på en allmänt känd webbplats är anpassad till ovannämnda grupper. Någon särskild reglering
om detta föreslås dock inte då utredningen bedömer att detta säkerställs genom de krav på tillgänglighet till digital offentlig service som
finns i lagen (2018:1937) och förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service samt föreskrifter i anslutning
till dessa.
8.11.4

Krav på flera språk

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 §, som anger att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, förutom på svenska, ska erbjudas på
de språk som är motiverade utifrån befolkningens behov. Det
anges också att information om hälso- och sjukvård på en webbplats, förutom på svenska, ska erbjudas på andra språk om det
med hänsyn till informationens art, befolkningens behov och
omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. Vidare anges att
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om
hälso- och sjukvård på en webbplats ska erbjudas på andra språk
i den mån det är särskilt föreskrivet.
Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans samt den hälso- och sjukvårdsinformation som ska tillhandahållas på en allmänt känd webbsida
som utgångspunkt ska erbjudas på fler språk än svenska. Utredningen menar att tjänsterna så långt som möjligt ska vara tillgängliga
för alla invånare, det vill säga även för de som inte kan kommunicera
via telefon eller ta del av information på en webbplats på svenska.
I dagsläget är hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon tillgänglig
även på engelska i samtliga regioner, och på några andra språk i tre
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regioner. Ett urval av texterna på 1177 Vårdguiden på webben är
översatta till ett 20-tal andra språk.
Utredningen menar att det är av särskild vikt att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans finns tillgänglig även för personer som
inte kan kommunicera via telefon på det svenska språket, eftersom
tjänsten fyller en viktig funktion som första ingång till hälso- och
sjukvården. För dem som inte kan svenska kan det vara svårare att
själv hitta tillförlitlig och obunden information som är anpassad till
det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I vissa fall kan invånare
som inte kan svenska också ha en mindre erfarenhet och kunskap
om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, vilket kan medföra
ytterligare svårigheter för den enskilda att exempelvis själv bedöma
var man ska söka vård utöver hälso- och sjukvårdsrådgivning. Utredningen ser risker med att inte tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans även för de som inte kan svenska. Utredningen menar att avsaknad av hälso- och sjukvårdsinformation och
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på andra språk än svenska
kan leda till att den enskilda drar sig för att söka vård i tid eller leda
till onödiga vårdbesök.
Att språket i organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet
är svenska och att det ska vara vårdat, enkelt och begripligt följer
redan av 10 och 11 § språklagen (2009:600). Därför innebär utredningens förslag inget nytt krav i det avseendet. Utredningen anser
dock att det är lämpligt att i bestämmelsen påminna om kravet på
svenska i samband med att uttryckliga krav om att erbjuda rådgivning och information på andra språk införs.
Det finns få uttryckliga krav på att erbjuda hälso- och sjukvård på
andra språk än svenska eller använda tolk. Sådana finns bland annat
när det gäller hälso- och sjukvård som omfattas av förvaltningslagen
under vissa förutsättningar, till exempel i fråga om tvångsvård. Däremot finns mer övergripande bestämmelser om vård på lika villkor i
3 kap. 1 § HSL och krav på att anpassa information till en patients
språkliga bakgrund i 3 kap. 6 § patientlagen. Bestämmelserna är
öppet skrivna men kan sägas stödja att erbjuda vård på andra språk
än svenska under vissa förutsättningar. Att göra andra anpassningar
till en persons språkliga bakgrund än att kommunicera på ett annat
språk, är enligt utredningens bedömning betydligt svårare vid kontakt via distans än vid ett fysiskt möte. Det är sällan ändamålsenligt,
utan kan i stället leda till att den enskilde inte fullt ut kan dra nytta
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av rådgivningen på distans. För att undanröja tolkningsutrymme i
fråga om vilka typer av anpassningar till språklig bakgrund som ska
göras vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, bedömer
utredningen att det är motiverat att införa ett tydligt krav på att
erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans på andra språk
än svenska i den mån det är motiverat utifrån invånarnas behov.
Utredningen bedömer att det även fortsättningsvis kommer vara
viktigt att erbjuda rådgivning på engelska, eftersom det är ett språk
som talas av många och kan leda till att många personer kan använda
sig av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Därutöver kan det
vara motiverat att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
på andra språk. Hur många eller vilka de språken är beror dock på
befolkningens sammansättning och kan variera över tid. Genom ett
krav på att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans på de
språk, förutom svenska, som är motiverade utifrån befolkningens
behov, förpliktigas regionen följa de behov som finns och säkerställa
att dessa möts.
När det gäller information om hälso- och sjukvård på en webbplats resonerar utredningen på liknande sätt som i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans, det vill säga att det är viktigt att
informationen är tillgänglig för så många som möjligt, oavsett
språkkunskaper. Samtidigt är det ett stort och omfattande arbete att
tillgängliggöra fullständig skriftlig information på en webbplats på
flera olika språk. Utredningen har gjort bedömningen att det är proportionerligt att ställa krav på att information om hälso- och sjukvård på en webbplats enligt den föreslagna 7 kap. 6 a § andra stycket
HSL ska erbjudas på andra språk än svenska om det med hänsyn till
informationens art, befolkningens behov och omständigheterna i
övrigt framstår som lämpligt. Det innebär exempelvis att all information som finns på svenska inte behöver erbjudas även på andra
språk, utan att det bland annat är informationens art och befolkningens behov som påverkar vilken information som ska erbjudas på
andra språk samt vilka andra språk som blir aktuella.
Utöver svenska och andra språk enligt ovan, bedömer utredningen
att det är lämpligt att i den föreslagna bestämmelsen med krav på språk
erinra om att det finns särskilda krav i viss annan författning. I dag
finns vissa bestämmelser som behöver beaktas exempelvis i lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
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Särskilt om överföring av samtal vid allvarlig händelse

Förslag: Det införs en ny paragraf i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 5 §, som innebär att den som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns,
vid allvarlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas
i andra regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan
verksamhet i andra regioner. I paragrafen anges att regionen ska
säkerställa att den som bedriver sådan verksamhet har en teknisk
lösning som möjliggör detta.
Med allvarlig händelse avses händelse som är så omfattande
eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas
på särskilt sätt.
Skälen för utredningens förslag: En av utredningens delfrågor inom
uppdraget om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning handlar om att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna
upprätthållas vid kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på
grund av större kriser eller samhällsstörningar.
Det ökade behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning blev tydligt
i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020. I mars 2020
ökade trycket på 1177 Vårdguiden på telefon markant. Enligt uppgifter från Inera var trycket särskilt stort den 9–18 mars, då antalet
inkommande samtal ökade från omkring 20–30 000 samtal per dag
till 60–70 000 samtal flera dagar, och en toppnotering på nära
160 000 samtal den 12 mars. Denna kraftigt ökade belastning medförde långa kötider och att en betydande del av samtalen möttes av
överbelastningsbesked eller inte kom fram. Flera åtgärder vidtogs
för att försöka bemöta det ökade söktrycket. Bland annat införskaffades teknisk utrustning för fler telefonlinjer, bemanningen
utökades och viss samverkan mellan regionerna kring att besvara
samtal inleddes.
Utredningen menar att ett antal åtgärder bör vidtas för att se till
att så många som möjligt, både vid kris och när det inte råder kris,
kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än genom
att ta personlig kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen, så att
en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i första hand
kan hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd. Men även om
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förbättrad och lättillgänglig hälso- och sjukvårdsinformation och
digitala självservicetjänster tillhandahålls behövs beredskap för utökad bemanning till följd av ökat behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon eller andra kanaler när det råder kris.
Ett sätt att öka förutsättningarna att det finns tillräcklig bemanning för att kunna upprätthålla hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans i tider av kris är att säkerställa att det finns möjligheter att
nyttja bemanningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Utredningen
föreslår därför att den som bedriver verksamhet för hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns vid allvarlig händelse, ska
besvara samtal från enskilda som vistas i andra regioner och överföra
samtal till de som bedriver sådan verksamhet i andra regioner.
Den definition av allvarlig händelse som finns i förslaget motsvarar definitionen av allvarlig händelse i 2 kap. 1 § Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Huruvida ett behov av sådant samarbete som föreskrivs i bestämmelsen föreligger behöver avgöras i varje enskilt fall. Aspekter som
kan vara relevanta att beakta inom ramen för bedömningen av om ett
behov föreligger är exempelvis vilken typ av allvarlig händelse det är
fråga om, vilket geografiskt område och hur många som berörs samt
det förväntade sökmönstret till hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans.
Utredningen ser också ett behov av att särskilt tydligt understryka regionens ansvar för att säkerställa att sådan teknisk lösning
används som möjliggör för ovan beskrivet samarbete. Ytterst är det
regionens ansvar att organisera hälso- och sjukvården så att tjänsten
kan tillhandahållas på ett sådant sätt att samtliga krav uppfylls.
Anledningen till att utredningen bedömer det motiverat att särskilt
lyfta fram att förutsättningar genom tekniska lösningar säkerställs
av regionen är att utredningen ser en tendens till minskad samverkan
kring tekniska lösningar vilket vid en allvarlig händelse skulle kunna
medföra att samtal inte kan överföras eller tas emot. I bestämmelsen
anges dock inte att samma tekniska lösning behöver användas i
samtliga regioner eller vilka lösningar det är fråga om. Det relevanta
är att de möjliggör sådan överföring av samtal som föreslås regleras.
I dagsläget finns möjlighet för majoriteten av regionerna att
samverka kring att besvara samtal. Det innebär att de kan hjälpa varandra att besvara varandras samtal i händelse av kris, vid behov eller
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önskan. Utredningen menar att denna möjlighet är en viktig förutsättning för att säkra tillgången till hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans även under tider av kris, men för att det ska finnas någon
verklig nytta med att möjligheten finns krävs att regionerna också
använder möjligheten.
Tidigare uppföljningar har visat att den totala bemanningen nyttjas mer effektivt när inkommande samtal fördelas utifrån ledig kapacitet snarare än regiontillhörighet. Det har särskilt varit de riktigt
långa kötiderna som har minskat. Därtill har antalet överbelastningssamtal, det vill säga sådana samtal som inte får möjlighet att ställas i
kö på grund av att kötiden bedöms vara för lång, nästintill försvunnit
helt. Dessa analyser har inte gjorts i kris eller när söktrycket har varit
exceptionellt högt, men utredningen menar att det generella resultatet, att det är mer effektivt att samverka, sannolikt gäller även i
sådana situationer.
Att ge hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är inte en lätt
uppgift och den kräver utbildning och erfarenhet. Utredningen
menar att det är en fördel att i första hand använda den personal som
har erfarenhet av rådgivning på distans med den teknik och utifrån
det rådgivnings- och hänvisningsstöd som används i arbetet på ett så
effektivt sätt som möjligt. Det är möjligt att ytterligare bemanning
ändå behöver kallas in. Men en kris som medför stora behov av
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebär sannolikt att även
andra delar av hälso- och sjukvården behöver förstärkas, vilket medför att det finns begränsat med personal med rätt kompetens att
tillgå. Detta talar också för att bemanningen behöver nyttjas på bästa
möjliga sätt.
Utredningen menar att det är en fördel om regionerna kan hjälpas
åt att besvara samtal både vid en nationell kris, som covid-19-pandemin, och vid en kris som i första hand drabbar en eller ett antal
regioner. Vid en mer regional kris vore det av stort värde för befolkningen i den eller de drabbade regionerna om erfaren personal från
andra delar av landet kunde bidra till att besvara samtal.
Fördelen med att regionerna kan hjälpas åt att besvara de inkommande samtalen gäller inte enbart telefonin, utan även andra kommunikationskanaler om eller när det blir vanligare, exempelvis chatt
eller video. Förslaget hindrar inte regionerna att hjälpas åt också i
sådana fall, men av tidigare angivna skäl bedömer utredningen att det
i dagsläget är viktigast att säkra hälso- och sjukvårdsrådgivning via
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telefon för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig för så många som
möjligt.
Förslaget hindrar inte heller regionerna att hjälpas åt att besvara
samtal och kontakter som tas via andra kommunikationskanaler
även i andra situationer än när det råder kris. Men utredningen menar
att det är särskilt viktigt att det sker vid allvarlig händelse, när det
uppstår ett stort behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning. Även i
tider utan kris finns det fördelar med att regionerna kan hjälpas åt,
men utredningen har också uppfattat att det är viktigt med regional
förankring och lokalkännedom och att regionerna upplever vissa
svårigheter med att alltid hjälpas åt med samtalen. Utredningens
samlade bedömning är därför att krav på att hjälpas åt är rimligt att
ställa åtminstone i kris, då fördelarna kan vara särskilt stora och av
särskilt nationellt intresse. Däremot väljer utredningen att lämna
beslutet om att genomföra samarbete kring samtalen när det inte
råder kris till regionerna.
Utredningen har övervägt olika typer av bestämmelser för att
åstadkomma att de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans vid allvarliga händelser kan besvara samtal från personer som
befinner sig i andra regioner. Bland annat har det övervägts att ställa
detaljerade krav på tekniska lösningar och funktioner. Sådana typer
av krav har dock inte varit möjliga att utforma inom ramen för utredningens uppdrag.
Även om den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 5 § HSF inte fullt
ut motsvarar vad som sägs i den föreslagna bestämmelsen i 7 kap. 6
a § HSL, när det gäller att tillhandahålla rådgivningen till den som
vistas i regionen respektive i en annan region, är utredningens
bedömning att bestämmelsen i vart fall täcks av bemyndigandet i
6 kap. 2 § 3 HSL.
8.11.6

Överenskommelse mellan staten och SKR
för gemensam utveckling av hälso- och
sjukvårdsrådgivningen

Förslag: Regeringen tar initiativ till en flerårig överenskommelse
mellan staten och SKR om vissa av de delar som utredningen har
bedömt som viktiga för att uppnå en nationellt samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning.
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Skälen för utredningens förslag: Utredningen bedömer att det finns
delar i det samordnade regionala basuppdraget som utredningen
specificerat som inte lämpar sig för författningsreglering, till exempel delar som kräver en hög grad av flexibilitet och anpassning till en
snabb teknikutveckling. Utredningen föreslår därför att författningsregleringen kompletteras med en överenskommelse mellan
staten och SKR. Författningsregleringen och överenskommelsen
skulle alltså beröra olika saker. Med en sådan kombination skulle
tillgången till och samverkan kring hälso- och sjukvårdsrådgivning
säkras långsiktigt genom författningsreglering medan andra delar
som behöver mindre långsiktighet och mer flexibilitet skulle hanteras
genom överenskommelsen. Sammantaget skulle då en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, med större möjligheter till
utveckling av nya digitala tjänster och verktyg, kunna uppnås. Staten
skulle bidra med ekonomiska medel för att främja utvecklingen av
gemensamma tjänster och lösningar för hälso- och sjukvårdsrådgivningen, givet att regionerna åtar sig att medverka i de nationellt
gemensamma lösningarna.
Innehållet i överenskommelsen mellan staten och SKR behöver
tas fram och formuleras av parterna. Men i enlighet med det samordnade regionala basuppdrag som utredningen har specificerat
föreslår utredningen att följande områden ingår:
• Insatser för att säkerställa och utveckla arbetet med att den information som tas fram och tillhandahålls av den nationella redaktionen inom 1177 Vårdguiden är samstämmigt med övriga kunskapsstöd.
• Insatser för att öka den nationellt gemensamma informationen
som publiceras på 1177.se. Det kan exempelvis handla om att göra
en översyn av vilka regionala tillägg som görs och utifrån det
analysera vilka insatser som kan göras från den nationella redaktionen inom 1177 Vårdguiden för att minska behovet av regionala
tillägg.
• Regiongemensam utveckling och användning av nya typer av
tjänster, exempelvis chatt och video inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen.
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• Insatser för att regionerna kommer överens om ett urval av etjänster och självtjänster som ska tillhandahållas till befolkningen
i hela landet. Här bör även e-tjänster som inte är direkt hälso- och
sjukvårdsrådgivande ingå, det vill säga sådana tjänster som syftar
till att öka invånarnas tillgång till information och öka möjligheterna för patienterna att ta del av och bli delaktig i sin egen
vårdprocess.
• Uppföljning och analys av effekterna av nya digitala kommunikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen.
Utredningen bedömer att överenskommelsen behöver vara flerårig.
Särskilt utveckling av nya typer av tjänster kräver längre tid och
flerårig finansiering för att kunna genomföras på ett bra sätt.
Utredningen rekommenderar att parterna så långt som möjligt
utformar överenskommelsen på ett sådant sätt som säkerställer att
samtliga regioner bidrar till samordningen och använder de nationellt gemensamma tjänsterna som tillhandahålls och arbetas fram
gemensamt.
8.11.7

Generellt goda förutsättningar för krisberedskap

Bedömning: Utredningen bedömer att kvalitetssäkrad, enhetlig
och snabb information från en nationell redaktion inom hälsooch sjukvårdsrådgivningen är angeläget vid kris. Beredskap för
utökad bemanning är en central aspekt för upprätthållande av en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning vid kris.
Dessutom bör hälso- och sjukvårdsrådgivningen ingå i relevanta
samverkansforum vid kris. Utredningen bedömer att förutsättningarna för att uppnå detta är goda, utifrån den reglering som
finns i dag och de förslag som utredningen lämnar.
Skälen för utredningens bedömning: Vid alla händelser av kris och
samhällsstörningar kan befolkningen antas vara i stort behov av
information. För att stärka förutsättningarna att hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan upprätthållas i större kriser eller samhällsstörningar som föranleder kraftigt ökade behov av hälso- och sjukvårdsrådgivning bedömer utredningen därför att tillhandahållande av
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tydlig och kvalitetssäkrad allmän information om hälso- och sjukvård är centralt. Om så många som möjligt kan få sitt informationsbehov tillfredsställt på andra sätt än att ta personlig kontakt med
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning i första hand hjälpa dem som är i behov av individualiserade råd.
Kvalitetssäkrad och enhetlig information om olika aspekter av
krisen, bland annat hälso- och sjukvård, behöver ges till befolkningen, och den behöver nå befolkningen snabbt. Informationsspridningen bör ske i samverkan mellan relevanta aktörer, vilket
innebär att regioner bör samverka med varandra men även med
exempelvis kommuner, statliga myndigheter och organisationer när
det är relevant. Informationen behöver ges enhetligt och samstämmigt via olika kanaler som befolkningen använder. I dagsläget är
1177.se en sådan viktig kanal. Det är en viktig källa till information
och kunskap som befolkningen känner väl till och använder sig av.
Att lättillgänglig, kvalitetssäkrad och enhetlig information snabbt
finns där är därför viktigt. Ett sätt att möjliggöra det är att säkerställa
att det finns en nationell redaktion som kan kallas in för omedelbart
arbete och tillhandahålla uppdaterad information på webben som
sprids samtidigt i alla regioner när det gäller nationella angelägenheter. Redaktionen kan bestå av den ordinarie personalen, men
behöver kunna kallas in snabbt och den behöver ha mandat att
förmedla information i hela landet.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen är en central funktion när det
gäller att lämna information till invånarna, men också en viktig källa
till information om vilken typ av frågor som finns bland invånarna.
Erfarenheterna från hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör tas tillvara
när informationen till invånarna utformas. Då kan informationen
anpassas efter invånarnas behov av information, och medföra att den
bemannade hälso- och sjukvårdsrådgivningen avlastas.
Eftersom hälso- och sjukvårdsrådgivningen spelar en viktig roll
vid kris bör den också ingå i relevanta samverkansforum och beredskapsforum.
Även om bra och lättillgänglig information tillhandahålls och
informationsflödet skulle förbättras, behöver hälso- och sjukvårdsrådgivningen också ha beredskap för ett ökat behov av bemanning
till följd av fler samtal (eller andra kontakter).
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De förslag till författningsreglering som presenterats ovan bör
bidra till bättre förutsättningar för att hälso- och sjukvårdsrådgivningen ska upprätthållas vid större kriser eller samhällsstörningar.
Förslagen säkerställer att det finns möjlighet till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans dygnet runt och att information om
hälso- och sjukvård finns på en allmänt känd webbplats samt att
regionerna samverkar om detta. Även förslaget till krav om att ta
emot och överföra samtal syftar till att regionerna ska hjälpa varandra att besvara varandras samtal i samband med kris.
Utredningen föreslår också en överenskommelse mellan staten
och SKR för att komplettera förslagen om författningsreglering.
Här föreslår utredningen att fortsatt nationellt gemensamt arbete
med att utveckla flera digitala tjänster bör ingå. Sådana tjänster bör
också kunna avlasta behovet av en bemannad hälso- och sjukvårdsrådgivning.
I övrigt konstaterar utredningen, utifrån vad som framgår av den
övergripande redogörelsen i kapitel 3 att regionerna i dag omfattas
av krav på att planera inför kriser och allvarliga händelser av olika
slag. Samverkan är också en central del av krisberedskapsarbetet och
reglerna om det. I regionernas planeringsansvar ingår bland annat att
planera för samverkan vid allvarlig händelse, hur nödvändiga funktioner ska bemannas och hur behovet av information ska tillgodoses.
När det gäller informationsförsörjning framgår det särskilt att informationsinsatserna ska samordnas dels i den egna organisationen,
dels vid behov med myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå. Det följer av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap.
Utöver skyldigheten att planera för samverkan enligt de föreskrifterna omfattas samtliga regioner av samverkanskrav enligt 8 §
förvaltningslagen och 7 kap. 7 och 8 §§ HSL. Därutöver föreslår
utredningen ett tydligt krav om samverkan som särskilt tar sikte på
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. Regioner kan få skälig
ersättning för att lämna varandra hjälp vid en extraordinär händelse
i fredstid, enligt 4 kap. 1 § krisberedskapsförordningen.
Utredningen noterar att det finns andra aktörer med uppdrag att
lämna allmän information till allmänheten om kriser. Det gäller
exempelvis den information som ges via telefonnumret 113 13 och
på krisinformation.se. I detta avseende vill utredningen särskilt
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erinra om regionernas och statliga myndigheters skyldighet att samverka med varandra.
Det finns alltså flera krav på att regionerna ska planera inför kris
och allvarliga händelser och på att de inför och vid sådana situationer
ska samverka med varandra (och med andra aktörer) på ett sådant
sätt som utredningen bedömer är nödvändigt. Statliga myndigheter,
såsom länsstyrelserna och Socialstyrelsen, ska också stödja regionernas krisberedskapsarbete, samverkan och samordning, utifrån myndigheternas geografiska områdesansvar respektive sektorsansvar.
8.11.8

Utredning om nationell digital infrastruktur

Förslag: Regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att
lämna förslag på hur en nationell digital infrastruktur inom hälsooch sjukvården kan utformas och regleras.
Skälen för utredningens förslag: I utredningens deluppdrag om en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning ingår att
analysera möjligheter att tillhandahålla nya typer av digitala tjänster
eller funktioner när det gäller till exempel självservice eller artificiell
intelligens. Utredningens sammantagna bild är att det behövs förbättrade förutsättningar för en nationell digital infrastruktur inom
hälso- och sjukvården för att det ska vara möjligt att tillhandahålla
sådana nya typer av tjänster och funktioner på ett ändamålsenligt
sätt. I utredningens arbete har det framkommit att förbättrade förutsättningar för en nationell digital infrastruktur också behövs av
andra skäl, exempelvis för att främja arbetet med gemensam produktionsplanering och för att säkerställa att det finns möjlighet att samarbeta kring besvarande av samtal inom ramen för hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans. Utredningen menar att det finns
behov av en nationell digital infrastruktur där olika system som
används i olika delar av landet och i olika delar av hälso- och sjukvården är kompatibla med varandra och kan kommunicera med
varandra.
Utredningen har uppfattat att nationellt utvecklingsarbete av nya
gemensamma digitala tjänster, exempelvis inom 1177 Vårdguiden, är
mer komplex än vid utveckling i en enskild region. Detta eftersom
regionerna använder olika journalsystem, olika vårdadministrativa
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system och olika standarder och begrepp som gemensamma digitala
tjänster måste anpassas till. Dessutom ska de lösningar som tas fram
genom Inera vara kompatibla med övriga tjänster som Inera levererar
till regionerna och även med andra externa tjänster som de också kan
vara beroende av. Detta mer komplexa utvecklingsarbete kan både
vara tidskrävande och kostnadsdrivande, vilket i sin tur kan leda till
att regioner utvecklar egna lösningar.
Den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården har
berörts av flera tidigare utredningar. Ett exempel är E-hälsokommittén som bland annat föreslog att en ny nämnd skulle inrättas,
Samverkansnämnden, som enligt förslaget skulle besluta om krav på
interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården med stöd av en ny förordning. Enligt förslaget skulle bland
annat vårdgivare bli skyldiga att följa nämndens beslut. 54 Ett annat
exempel är utredningen Styrning för en mer jämlik vård som bland
annat föreslog en utredning med uppdrag att utreda om det är ändamålsenligt att staten tar över ansvaret för infrastrukturen när det
gäller information i hälso- och sjukvård och socialtjänst. De menade
att även om informations- och it-frågor utretts tidigare har frågan
om att utbyta patientinformation mellan huvudmän och verksamheter i samband med utomlänsvård inte behandlats tillräckligt.
I sammanhanget menade de också att det kunde ifrågasättas om det
är rimligt och kostnadseffektivt med 21 olika sätt att organisera itinfrastruktur i regionerna (och fler med kommunerna). 55
Det pågår också flera arbeten för att förbättra den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården, bland annat inom Första
linjens digitala vård som drivs av Inera. Flera myndigheter arbetar
också med frågor relaterade till en digital infrastruktur, däribland
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), E-hälsomyndigheten
och Socialstyrelsen. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen arbetar
på olika sätt med att exempelvis skapa standarder, kodverk och
specifikationer som bidrar till mer nationell enhetlighet när de
används.
DIGG leder på uppdrag av regeringen ett arbete med att etablera
en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar
för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en
54
55

SOU 2015:32, Nästa fas i e-hälsoarbetet.
SOU 2019:42, Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.
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nationell digital infrastruktur och avsaknaden av styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika
lösningar, som skiljer sig från varandra. Genom att säkerställa att det
finns en infrastruktur som alla myndigheter, kommuner, regioner
och privata utförare kan använda sig av förbättras flera av de övergripande förmågor som förvaltningen behöver för att kunna leverera
effektiv, säker och innovativ digital service. 56,57 DIGG:s arbete fokuserar i stor utsträckning på att utveckla sektorgemensamma lösningar, det vill säga en digital infrastruktur som fungerar inom exempelvis både hälso- och sjukvården, för kommuner och inom skolområdet.
Både Första linjens digitala vård och DIGG:s uppdrag som nämns
ovan ingår som prioriterade satsningar i Vision e-hälsa. I genomförandeplanen för Vision e-hälsa ingår därutöver målsättningar och
aktiviteter som berör enhetligare begreppsanvändning och standarder. Bland annat anges att målsättningen för arbetet inom visionen
under åren 2020–2022 är att öka takten i införande av gemensamma
begrepp, termer och klassifikationer i verksamheternas it-stöd.
Arbetet ska också bestå i att fortsätta arbeta utifrån ett gemensamt
ramverk av standarder för interoperabilitet. 58
Utredningen har inte haft möjlighet att göra några omfattande
analyser av situationen med den nationella digitala infrastrukturen
inom ramen för det befintliga direktivet, men kan konstatera att det
är en central aspekt i många olika frågor och en aspekt som ofta lyfts
fram som ett problem. Även om det pågår flera utvecklingsarbeten
anser utredningen att det är svårt att se vem som har huvudansvaret
för att driva utvecklingen mot en gemensam nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården.
Utredningen uppfattar att den befintliga beslutsstrukturen leder
till att olika regioner och andra vårdgivare, och även statliga myndigheter, alla har möjlighet att fatta beslut om vilka tekniska lösningar
de ska använda (inom ramen för gällande lagstiftning). Det ser
utredningen som ett hinder för att åstadkomma en nationell digital
infrastruktur. Samtidigt har en nationell digital infrastruktur åter56

Regeringsbeslut I2019/03306/DF, Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte.
57
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). 2021. Etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte, www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digitalinfrastruktur, uttag 2021-05-20.
58
Vision e-hälsa. 2020. Genomförandeplan 2020–2022, version november 2020.
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kommit flera gånger som ett önskemål i utredningens breda kontakter. Utredningen föreslår därför att regeringen tillsätter en
utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en nationell digital
infrastruktur inom hälso- och sjukvården kan utformas och regleras.
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9

Vidareutveckling av
överenskommelsen
om ökad tillgänglighet

I detta kapitel ges först en introduktion till utredningens uppdrag
kring hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas,
följt av en beskrivning av hur deluppdraget genomförts. Därefter ges
en kort bakgrund till statlig styrning via överenskommelser och en
beskrivning av kömiljardens upplägg 2009–2014 respektive den nya,
uppdaterade kömiljarden för åren 2019–2021. Efter det följer utredningens bedömningar och förslag kring vidareutveckling av överenskommelsen inklusive modell för uppföljning och prestationsersättning för kortare väntetider. Slutligen följer ett avsnitt om för- och
nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser.
Utredningen lämnar i detta kapitel förslag på överenskommelsens innehåll i enlighet med direktivets formuleringar. Det är dock
överenskommelsens parter, det vill säga staten och SKR, som slutligen formulerar innehållet.

9.1

Utredningens uppdrag

Av utredningens direktiv framgår att staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) i juni 2019 ingick en överenskommelse om en
ny, uppdaterad kömiljard. Därefter har fortsatta överenskommelser
slutits för åren 2020 och 2021.
Överenskommelserna består av två block. Det första blocket
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättra sin väntetidsstatistik.
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Överenskommelserna har utvecklats jämfört med den kömiljard
som fanns 2009–2014, men behöver enligt direktivet fortsätta att
utvecklas för att bli så ändamålsenliga och kostnadseffektiva som
möjligt. Prestationskraven ska successivt utvecklas och bli mer omfattande, liksom att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. Arbetet
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effektiv uppföljning och utvärdering. Utredningen ska därför:
– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt,
– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och uppföljning av data bör formuleras,
– redogöra för möjliga styreffekter, till exempel risken för eventuella undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar
när det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling,
– med hänsyn till befintliga strukturer, till exempel överenskommelser mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar
och granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera
för- och nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Utifrån direktivets formulering tolkar utredningen det som att det
inte finns något utrymme att överväga om överenskommelsen ska
innehålla prestationskrav med ersättning utifrån väntetidsresultat eller
inte. Direktivet är i stället formulerat som att det handlar om hur
modellen för prestationskrav med ersättning ska utvecklas ytterligare.
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Utredningens arbetssätt

När det gäller de delar av överenskommelsen som handlar om den
prestationsbundna ersättningsmodellen och förbättrad väntetidsstatistik har utredningen tagit utgångspunkt i:
– de överenskommelser om kömiljarden och ökad tillgänglighet
som slutits under perioden 2009–2014 och 2019–2021,
– myndigheternas uppföljningar av vårdgarantin och kömiljarden,
samt
– Riksrevisionens och Statskontorets granskningar av överenskommelser som statliga styrmedel inom hälso- och sjukvården.
Detta sammanfattas i de första avsnitten i kapitlet och har i kombination med diskussioner i delegationen, expertgruppen och referensgrupperna lett fram till de förslag som läggs. Även statistik från
SKR:s väntetidsdatabas om hur situationen ser ut i nuläget och
resultat från andra deluppdrag inom utredningen har bidragit.
Resultaten av utredningens uppdrag att stödja regionerna i
arbetet med regionala handlingsplaner som beskrivs i kapitel 5, har
också lett till en del av utvecklingen av överenskommelsen.

9.3

Statlig styrning med överenskommelser

9.3.1

Riksrevisionens granskningar

Överenskommelser med SKR är ett styrmedel som regeringen
använder för att få genomslag för den nationella inriktningen på
politiken. Riksrevisionen beskriver i rapporten Överenskommelser
mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att
delta men svårt att tacka nej från 2014 att en överenskommelse i korthet kan sägas innebära en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL, nuvarande SKR) om att tillsammans åstadkomma något inom hälso- och sjukvården. Riksrevisionen konstaterar att de är frivilliga, icke bindande erbjudanden till
landstingen (nuvarande regioner), men att det samtidigt är svårt för
både SKL och landstingen att stå utanför. Den viktigaste orsaken till
att det är svårt för landstingen att avstå från att delta i en överenskommelse uppges vara att överenskommelserna innehåller ekono329
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miska medel. En annan förklaring som ges är att det kan uppfattas som
att landstingen går emot sin egen organisation om de inte deltar,
eftersom det är SKL som ingår överenskommelserna med regeringen. 1
Överenskommelser av olika slag har använts i den statliga styrningen en längre tid. Den så kallade Dagmaröverenskommelsen, från
år 1985 var länge den dominerande överenskommelsen 2. Dagmaröverenskommelsen ersatte landstingen för vissa överenskomna kostnader
eller uppgifter. Den innehöll inte prestationsbaserad ersättning. 3
I rapporten beskrivs år 2007 som en startpunkt för den form av
överenskommelser som finns i dag. Då infördes Sjukskrivningsmiljarden som var den första överenskommelsen inom Socialdepartementets område som innehöll någon form av prestationsbaserad
ersättning. Därefter kom Rehabiliteringsgarantin år 2008, och sedan
kömiljarden med start år 2009. 4
Riksrevisionen konstaterar att det under perioden 2007–2014
fanns en utveckling mot allt mer prestationsersättning i överenskommelserna och att de innehöll en mängd detaljerade krav på landstingen. I Riksrevisionens rapport framgår bland annat följande: 5
• Mängden överenskommelser som pågår samtidigt, och det stora
antal krav som de innebär sammantaget, gör det komplicerat för
landstingen. Överenskommelserna upplevs inte vara samordnade.
• Det finns en risk att överenskommelserna tränger undan landstingens egen styrning av vården. Det finns också en risk att vissa
patientgrupper, som inte är i fokus i överenskommelserna trängs
undan.
• Det finns en risk att viljan att uppnå kraven i överenskommelserna leder till alltför enkla och kortsiktiga lösningar på komplexa
problem, och att arbetet upphör när överenskommelsen avslutas.
• Myndigheternas uppföljningar av överenskommelserna visar ofta
både positiva och negativa aspekter. En positiv aspekt som i
princip alltid framkommer är att överenskommelserna innebär ett
1
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
2
Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet, RiR
2017:3.
3
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
4
Ibid.
5
Ibid.
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ökat fokus på den aktuella frågan. Negativa aspekter som framkommer är exempelvis att överenskommelserna blir starkt styrande för landstingen, att verksamheter kan lämna felaktiga uppgifter för att nå målen, och att kortsiktigheten med årliga överenskommelser gör det svårt att hinna förändra de underliggande
orsakerna till problemen.
• Landstingens förutsättningar att planera arbetet inom överenskommelserna är dåliga, bland annat för att överenskommelserna
inte kommer vid rätt tidpunkt i förhållande till regionernas budgetarbete. Överenskommelser beslutas ofta i december, då landstingens budget och planer för kommande år redan är fastlagda.
I vilken utsträckning och efter vilken princip medlen fördelas
vidare ut till verksamheter är upp till varje landsting att bestämma,
och detta varierar mellan landstingen. Det kan också finnas svårigheter för landstingen att dela ut ersättningen till verksamheterna
av redovisningstekniska skäl, till följd av att ersättningen kommer
så sent på året.
Utifrån granskningen riktar Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen i syfte att förbättra överenskommelsernas
utformning och roll i hälso- och sjukvården: 6
• Minska antalet överenskommelser så att landstingen klarar att ta
emot dem.
• Ge landstingen större handlingsutrymme och rimliga förutsättningar att planera.
• Var restriktiv med prestationsersättning i överenskommelserna.
• Om prestationsersättning ska användas i fortsättningen bör
regeringen utreda och förtydliga hur landstingen ska redovisa
ersättningen.
Det är ett antal år sedan Riksrevisionens granskning genomfördes,
och utredningen har inte funnit någon senare eller uppdaterad kartläggning eller granskning av regeringens överenskommelser med ett
sådant samlat grepp. Det är däremot vanligt att enskilda överenskommelser följs upp. Det är möjligt att en liknande omfattande
6

Ibid.
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granskning skulle ge andra resultat om den gjordes i dag. Utredningen har inte gjort någon sådan granskning, men kan konstatera
att flera av Riksrevisionens resultat från år 2014 har belysts även i
utredningens dialoger med regionernas kontaktpersoner för de
regionala handlingsplanerna. Det handlar exempelvis om mängden
olika överenskommelser, en upplevd brist på samordning mellan de
olika överenskommelserna, och att det vore önskvärt med mer långsiktighet och längre tidshorisonter för att möjliggöra bättre planering av arbetet i regionerna. Men de lyfter även fram att det positiva
med överenskommelser är att de sätter fokus på en fråga.
I rapporten Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälsooch sjukvården 7 från 2016 belyser Riksrevisionen ytterligare försvårande faktorer med riktade statsbidrag. Bland annat tar man upp
svårigheten för regeringen att i förväg förutse vilka effekter riktade
statsbidrag kommer att leda till, då det finns en rad faktorer inom
landstingen som regeringen inte kan styra över som påverkar utfallet. Landstingens storlek, organisering och inre styrning är exempel på sådana faktorer som lyfts. Riksrevisionen lyfter också att det
ofta är svårt att i efterhand ta reda på vilka effekter som statsbidragen
haft, bland annat till följd av otydliga mål och brist på data, att det
inte går att följa upp hur medlen har använts, att det är svårt att
isolera effekten av enskilda insatser samt att det kan finnas samverkande satsningar. Angående samverkande insatser lyfts särskilt de
parallella satsningarna med vårdgarantin och kömiljarden.
9.3.2

Statskontorets rapport

Statskontoret bedömer i rapporten Överenskommelser som styrmedel 8
från 2014 att överenskommelser kan vara ett effektivt styrmedel för
regeringen för att prioritera ett område och samtidigt tillvarata de
lokala förutsättningarna, men att styrmedlet bör användas restriktivt
för att inte vara kontraproduktivt. Överenskommelser fyller en
funktion i de fall där regeringen ser behov av att komplettera den
sedvanliga styrningen med mer samverkan, exempelvis i frågor som
kräver gemensamt lärande. Statskontoret pekar även på att överenskommelsers styreffekter kan stärkas genom att problembilden delas
7
Riksrevisionen. 2016. Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården,
RiR 2016:29.
8
Statskontoret. 2014. Överenskommelser som styrmedel.
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och att insatsområdena accepteras av såväl regeringen, landstingen
som verksamheterna.
Även Statskontoret lyfter problematiken med att överenskommelser är årliga och att medlen i överenskommelser fördelas på
årsbasis, eftersom det leder till svårigheter för landstingen att planera
långsiktigt. I rapporten konstaterar Statskontoret att problemet delvis kan avhjälpas om den huvudsakliga inriktningen i överenskommelserna ligger kvar i flera år. När det gäller prestationsbaserad
ersättning lyfts i rapporten att användandet av krav på relativ förbättring snarare än absoluta nivåer kan bidra till att incitamenten blir
både mer rättvisa och mer stimulerande för regionerna.

9.4

Kömiljarden 2009–2014

Kömiljarden var en av de första överenskommelserna med prestationsbaserad ersättning som infördes i hälso- och sjukvården.
I januari 2009 slöts en överenskommelse mellan staten och SKL om
en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti genom en prestationsbaserad modell där krav på resultat var en förutsättning för
att få ta del av medlen. Prestationskraven i överenskommelserna
reviderades därefter årligen enligt tabell 9.1 fram till år 2014 då överenskommelserna om kömiljarden upphörde 9,10,11,12.
För att ett landsting skulle kunna ta del av medlen fanns även krav
på att landstinget i början av året lämnade in en handlingsplan i
vilken det bland annat skulle framgå vilka åtgärder de avsåg att vidta
för att uppnå kraven i vårdgarantin. En annan förutsättning för att
få ta del av medlen var att landstinget rapporterade väntetider till den
nationella väntetidsdatabasen enligt en nationellt överenskommen
metod.

9

Regeringskansliet. 2010. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2010/9125/HS.
10
Regeringskansliet. 2011. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, S2011/11007/FS.
11
Regeringskansliet. 2012. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2013, S2012/8767/FS.
12
Regeringskansliet. 2013. Godkännande av en överenskommelse om fortsatta insatser för att
förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2014 (kömiljarden), S2013/8788/FS.
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Tabell 9.1
År som grund
för fördelning
2009 och 2010

Prestationskrav kopplade till väntetider i kömiljarden mellan
åren 2009–2014
Prestationskrav

450 miljoner kronor

• 90 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på besök

50 miljoner kronor

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök

400 miljoner kronor

• 90 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på behandling

450 miljoner kronor

50 miljoner kronor

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på behandling

400 miljoner kronor

• 80 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på behandling

100 miljoner kronor

• 80 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök

2013 och 2014

Ekonomiska medel

• 80 % av patienterna har väntat
högst 90 dagar på besök

80 % av patienterna har väntat högst
90 dagar på behandling

2011 och 2012

SOU 2021:59

• 70 % av patienterna har väntat
högst 60 dagar på besök respektive
behandling

100 miljoner kronor

Grundläggande krav

• 70 % av patienterna har genomfört
besök inom 60 dagar

347 miljoner kr år 2013
342 miljoner kr år 2014

• 80 % av patienterna har genomfört
besök inom 60 dagar

147 miljoner kr år 2013
145 miljoner kr år 2014

• 70 % av patienterna har genomgått
behandling inom 60 dagar

• 80 % av patienterna har genomgått
behandling inom 60 dagar

347 miljoner kr år 2013
342 miljoner kr år 2014

147 miljoner kr år 2013
145 miljoner kr år 2014

Källa: Utredningens sammanställning baserat på respektive års överenskommelse.

Som framgår av tabell 9.1 fanns det en tydlig koppling till vårdgarantin i kömiljarden mellan åren 2009 och 2014. Ersättningen till
landstingen baserades på prestation i form av följsamhet till de delar
av vårdgarantin som är kopplade till den specialiserade vården, det
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vill säga besöks- respektive behandlingsgarantin. I överenskommelserna från 2009 och 2010 utvärderades följsamheten till vårdgarantins tidsgränser om 90 dagar. I överenskommelserna från 2011 till
2014 ökades ambitionen för att ytterligare förbättra tillgängligheten
och tidsgränsen i prestationsmodellen sänktes från de lagstadgade
90 dagarna till 60 dagar. Samtidigt sänktes kraven på hur stor andel
av patienterna som skulle ha fått vård inom de uppsatta tidsgränserna
för att prestationskravet skulle vara uppfyllt. Som framgår av
tabell 9.1 varierade även fördelningen av medel för de olika prestationskraven mellan åren.

9.5

Uppföljning av kömiljarden 2009–2014

Både Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
har haft i uppdrag att utvärdera kömiljarden och vårdgarantin.
Samma år som kömiljarden infördes fick Socialstyrelsen ett treårigt uppdrag att följa upp kömiljarden, och även vårdgarantin.
Något senare fick myndigheten ett tilläggsuppdrag om en fördjupad
analys av eventuella undanträngningseffekter. Även tidigare hade
Socialstyrelsen haft uppdrag som handlade om att följa upp och utvärdera vårdgarantins effekter och resultat. 13
I den slutliga avrapporteringen av uppdraget om att följa upp
vårdgarantin och kömiljarden konstaterade Socialstyrelsen att kömiljarden hade varit ett kraftfullt incitament för att få landstingen
(nuvarande regionerna) att fokusera på åtgärder mot långa väntetider. Antalet patienter som väntade på ett besök eller en behandling
inom den specialiserade vården minskade mellan 2009 och 2011, och
allt färre av de väntande hade en väntetid över 90 dagar. Den samlade
bedömningen var att vårdgarantin och kömiljarden hade haft positiva effekter och ökat tillgängligheten, men också att det delvis hade
skett på bekostnad av andra patientgruppers tillgänglighet, till följd
av ändrade prioriteringar och remissrutiner. Patienter som behövde
komma på kontroller och återbesök var i fokus för analysen om
undanträngning. Socialstyrelsen kunde inte avgöra omfattningen av
de positiva effekterna och i vilken mån de övervägde de negativa.
Även bristande information och kunskap om vårdgarantin, och

13

Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
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behov av bättre underlag för uppföljning, lyftes fram redan i dessa
tidiga uppföljningar. 14
De nästkommande åren fick Socialstyrelsen också i uppdrag att
följa upp vårdgarantin och kömiljarden. De sammantagna slutsatserna kan övergripande sägas vara att det sågs en viss positiv effekt
på tillgängligheten, men den var störst de första åren och avtog sedan
och väntetiderna stabiliserades på en något lägre nivå. Skillnader
mellan landstingen bestod. 15,16
I samband med uppföljningarna har Socialstyrelsen också gjort
fördjupade analyser av undanträngning av patientgrupper. Två av
analyserna fokuserade på återbesök för patienter med grön starr
respektive diabetes. Här var slutsatsen att det inte gick att fastställa
att undanträngning förekommer. En tredje analys berörde i stället
prioriteringar inom väntetidslistan för patienter som väntade på
behandling för grå starr. Här menade Socialstyrelsen att resultaten
tydde på att undanträngning förekommit genom att väntetiderna för
lägre prioriterade grupper hade förbättrats på bekostnad av högre
prioriterade patienters väntetid. 17
År 2013 fick Myndigheten för vårdanalys (nuvarande Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) i uppdrag av regeringen att göra
en samlad uppföljning av hur tre omfattande reformer under senare
år – omregleringen av apoteksmarknaden, införandet av vårdvalssystem i primärvården samt vårdgarantin och den nära kopplade
kömiljarden – hade påverkat tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. När det gäller den del som handlade om vårdgarantin och
kömiljarden konstaterade myndigheten, i likhet med Socialstyrelsens tidigare slutsatser, att väntetiderna till framförallt den specialiserade vården hade kortats. Utifrån tidigare studier konstaterades
också att det fanns vissa tecken på undanträngning. 18 Samtidigt har
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonat att vårdgarantin
är fullt möjlig att förena med medicinska prioriteringar, och inte per
definition behöver innebära undanträngning. Det är hälso- och
sjukvårdens ansvar att undanträngning inte sker, och att arbeta
14

Ibid.
Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012.
Socialstyrelsen. 2014. Vårdgaranti och kömiljard, Uppföljning 2013.
17
Socialstyrelsen. 2013. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012.
18
Myndigheten för vårdanalys. 2014. Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten
påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, rapport
2014:3.
15
16
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parallellt med rimliga väntetider och medicinska prioriteringar är en
viktig ledarskapsfråga. 19
Det finns stora utmaningar med att analysera kömiljardens
effekter. På grund av både datamässiga och metodologiska svårigheter har det inte kunnat gå att dra några säkra slutsatser. När det
gäller effekten av kömiljarden är det grundläggande problemet att
det är svårt att isolera kömiljarden från andra förändringar som sker
i hälso- och sjukvården för att kunna slå fast att de förändringar som
syns är ett resultat av just kömiljarden. Det är dessutom svårt att
fastställa vilka förändringar som lett till eventuella förbättringar i
väntetiderna – om det beror på systematiskt förbättrat arbete eller
om det i första hand berodde på mer administrativa aspekter gällande
köhanteringen.
Socialstyrelsen har exempelvis beskrivit att kömiljarden gav ett
incitament att noga hålla ordning på väntelistorna, att rensa dem och
hålla dem uppdaterade 20. En del av de kortare väntetiderna kan alltså
ha varit en rent administrativ effekt som egentligen inte direkt påverkade patienternas väntetid. Men även om kömiljarden hade en
effekt eller inte, ledde den i alla fall inte till några långsiktiga förändringar, vilket Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade 21.
När det gäller analyser av undanträngning av andra patientgrupper är det grundläggande problemet att det är svårt att hitta variabler som på ett tillfredsställande sätt beskriver patientens medicinska behov, vilket är en väsentlig information för att kunna avgöra
om patienter prioriteras efter detta behov eller på andra grunder. En
ytterligare svårighet är att avgöra om undanträngningen, om den
finns, beror på kömiljarden, vårdgarantin eller på något annat. 22

19

Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15.
Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
21
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6.
22
Myndigheten för vårdanalys. 2015. Varierande väntan på vård, Analys och uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2015:15.
20
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Ny överenskommelse om kömiljard

Av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet från
januari 2019, framgår att en uppdaterad kömiljard, som omfattar hela
vårdkedjan och som särskilt tar hänsyn till kroniskt sjuka patienters
behov skulle införas.
9.6.1

Kömiljarden 2019

I juni 2019 ingick staten och SKL (nuvarande SKR) i enlighet med
januariavtalet överenskommelsen En ny, uppdaterad kömiljard 2019
– Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting. Överenskommelsen syftade till, att tillsammans med en
rad andra satsningar och reformer såsom standardiserade vårdförlopp och omställningen till den nära vården, åstadkomma förnyad
kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten. 23
Av överenskommelsen framgår att regeringen och SKL var överens om att det krävs ett bredare synsätt och att fler målsättningar ska
inkluderas än vad som ingår i vårdgarantin, samtidigt som vårdgarantin fortfarande utgör en grundförutsättning för att ingen ska
behöva vänta för länge på vård. En utökad uppföljning av väntetiderna möjliggör att väntetiderna för fler delar av vårdkedjan kan
följas och inkluderas i kommande överenskommelser. En annan
målsättning var att i större utsträckning kunna följa måldatum för
väntetider som utgår från medicinska behov. Detta för att minska
risken för undanträngning av patienter med större behov och med
kroniska sjukdomar. 24
Till skillnad från de tidigare överenskommelserna om kömiljarden
(2009–2014) bestod den uppdaterade kömiljarden av två prestationsbundna block. Överenskommelsen omfattade totalt 1,6 miljarder kronor, varav 1,28 miljarder kronor gällde block 1 och 320 miljoner kronor block 2. 25
Det första blocket innehöll prestationskrav som liksom tidigare
var baserade på regionens väntetider och uppfyllnadsgrad av vård23

Regeringskansliet. 2019. Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om en ny,
uppdaterad kömiljard 2019, S2019/02871/FS.
24
Ibid.
25
Ibid.
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garantin. Även år 2019 var prestationskraven kopplade till väntetider
för första besök respektive operation eller annan åtgärd inom den
specialiserade vården. Till skillnad från de tidigare överenskommelserna var prestationskraven i första hand formulerade som relativa
mått där landstingen (nuvarande regionerna) skulle korta sina
väntetider jämfört med sina egna väntetider samma månad (september till november) föregående år (2018). Syftet med att använda relativa mått var att ta hänsyn till landstingens skilda förutsättningar och
därmed öka incitamenten för alla landsting att förkorta väntetiderna.
Ersättningen fördelades efter en prestationstrappa enligt tabell 9.2.
Fördelningsmodellen innefattade även ett absolut kriterium för uppfyllnadsgrad av besöks- respektive behandlingsgarantin inom den
specialiserade vården. Detta eftersom det för landsting som redan
hade en god uppfyllnadsgrad av vårdgarantin kunde vara svårt att
göra ytterligare förbättringar. 26
Tabell 9.2

Prestationskrav för kortare väntetider – block 1
i kömiljarden 2019

Prestationskrav

Ekonomiska medel
i miljoner kronor (per
månad september–
november)

Första besök i specialiserad vård inom 90 dagar respektive
operation eller annan åtgärd inom 90 dagar: Minskning av
andelen väntande patienter jämfört med 2018 i regionen per
månad under september–november.
• Förbättring med 1–3 procentenheter eller uppnår att
minst 71 % av de väntande har väntat 60 dagar eller
kortare

149,3

• Förbättring med 3–5 procentenheter

Ytterligare 42,7

• Förbättring med mer än 5 procentenheter

Ytterligare 21,3

Not: Summorna som anges i tabellen är per månad och per del av vårdgarantin (första besök respektive
operation eller annan åtgärd). Den totala summan för utbetalning baserat på prestationskraven som
anges i tabellen var således (149,3+42,7+21,3) *3 månader *2 områden = 1 280 miljoner kronor.
Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2019.

Det andra blocket fokuserade i stället på att landstingen skulle förbättra sin rapportering och utveckla uppföljningen av väntetider
26

Ibid.
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framför allt inom den specialiserade vården. För att ta del av medlen
inom detta block skulle landstingen rapportera väntetider enligt en
rad kriterier, som bland annat handlade om svarsfrekvens, att
rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och rutiner som gäller
för rapportering till väntetidsdatabasen och att rapporteringen av
patientvald väntan skulle följa det regelverk som återfinns i hälsooch sjukvårdsförordningen. Dessutom skulle landstingen bidra till
att utveckla och implementera en utvidgad modell för uppföljning
av den specialiserade vården, i enlighet med den modell som redan
hade introducerats för primärvården den 1 januari 2019 med anledning av den förstärkta vårdgarantin. För att ta del av medlen skulle
landstingen även lämna in en nulägesrapport i oktober 2019 med de
förutsättningar, behov och utmaningar som präglade det egna landstinget när det gällde tillgänglighet till vård. 27
9.6.2

Kömiljarden blir tillgänglighetsöverenskommelse 2020

Överenskommelsen för 2020, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, anpassades ytterligare, i enlighet med januariavtalet,
mot att kunna omfatta hela vårdkedjan och inte bara de delar som
ingår i vårdgarantin. Totalt avsattes cirka 2,9 miljarder kronor i överenskommelsen för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. 28
Även år 2020 innehöll överenskommelsen två block, där det ena
handlade om prestationskrav för kortare väntetider och det andra
handlade om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. Till det första blocket avsattes totalt cirka 2,45 miljarder kronor och till det andra blocket cirka 433 miljoner kronor.
Dessutom tilldelades SKR 10 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av den nationella väntetidsdatabasen. 29
I denna överenskommelse utvecklades prestationskraven i block 1
till att omfatta fler delar av vårdkedjan. Utöver första besök och
operation eller annan åtgärd i den specialiserade vården lades följande till:

27

Ibid.
Regeringskansliet. 2019. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, S2019/05300/FS.
29
Ibid.
28
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• Medicinsk bedömning i primärvården
• Återbesök inom den specialiserade vården
• Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
• Fördjupad utredning inom BUP
• Behandling inom BUP
Prestationskraven innefattade en blandning av relativa och absoluta
mått enligt tabell 9.3. I likhet med överenskommelsen från 2019
utgick prestationskraven inom den specialiserade vården i första
hand från relativa mått där regionerna skulle förbättra sina resultat
jämfört med föregående år. 30
Tabell 9.3

Prestationskrav för kortare väntetider – block 1 i kömiljarden
2020

Mätpunkt

Prestationskrav

Medicinsk bedömning i
primärvården

Minst 85 % inom 3 dagar

Första besök i
specialiserad vård

Ekonomiska
medel, miljoner kronor
245

Förbättring av andelen patienter
som väntat högst 90 dagar med
minst 1 procentenhet jämfört med
samma månad 2019 eller uppnår
att minst 71 % av de väntande
har väntat högst 60 dagar

834

Förbättring av andelen patienter
som väntat högst 90 dagar med
minst 1 procentenhet jämfört med
samma månad 2019 eller uppnår
att minst 71 % av de väntande
har väntat högst 60 dagar

834

Återbesök specialiserad Minst 72 % får sitt återbesök
vård
inom det medicinska måldatumet
plus högst 20 % avvikelse uppåt

Inga medel för januari–juni
För juli–november: 112

Operation/åtgärd

BUP:
Första besök
Utredning
Behandling

Minst 72 % genomförda inom
30 dagar och minst 72 % har
väntat högst 30 dagar om antalet
väntande är mer än 20 personer

294

Källa: Utredningens sammanställning baserat på överenskommelsen för 2020.
30

Ibid.
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Inom block 1 fanns det även en bonuspott för att premiera långsiktighet och kontinuitet i tillgänglighetsarbetet inom den specialiserade vården. Som grund i bonuspotten fanns totalt 134 miljoner
kronor. I bonuspotten skulle även alla ej utbetalda medel under året
samlas. För att ta del av bonuspotten skulle regionerna under minst
3 månader i följd uppnå prestationskravet för första besök eller för
operation eller annan åtgärd. Mätningarna skulle göras separat för
första besök respektive operation eller annan åtgärd. Ju fler månader
som en region uppnått prestationskravet, desto större andel av
bonuspotten skulle tillfalla regionen. 31
Block 2 innehöll prestationskrav för strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad väntetidsstatistik. Regionerna skulle lämna in en
regional handlingsplan bland annat omfattande regionala målsättningar för väntetider och vårdköer samt en beskrivning av hur regionen arbetade och strategiskt avsåg att arbeta med att förbättra tillgängligheten. Dessutom skulle regionerna arbeta vidare med att
utveckla rapporteringen av väntetidsstatistik. För att ta del av medlen
fanns liksom i överenskommelsen för år 2019 krav som handlade om
svarsfrekvens, att rapporteringen skulle göras enligt de riktlinjer och
rutiner som gäller för rapportering till väntetidsdatabasen och att
rapporteringen av patientvald väntan skulle följa det regelverk som
återfinns i hälso- och sjukvårdsförordningen. Information i enlighet
med den utvidgade modellen för uppföljning av den specialiserade
vården, som regionerna och SKR arbetat med att utveckla under år
2019, skulle nu börja lämnas in. 32
9.6.3

Tilläggsöverenskommelse 2020

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 tecknades en tilläggsöverenskommelse i april år 2020. Tilläggsöverenskommelsen innebar att
prestationskraven i block 1 ströks från och med mars 2020 och för
resten av året. Medlen skulle i stället fördelas till regionerna utifrån
befolkningsstorlek. Av de drygt 2 miljarderna avsattes 300 miljoner
till tillgänglighetssatsningar inom BUP. 33
31

Ibid.
Ibid.
33
Regeringskansliet. 2020. Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse om ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner,
S2020/02191/FS.
32
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För block 2 senarelades redovisningsdatumet för handlingsplanerna från 30 september år 2020 till 31 mars år 2021. Utöver det
innehåll som specificerats i den ursprungliga överenskommelsen
skulle handlingsplanerna även redogöra för hur tilldelade medel
inom överenskommelsen har eller kommer att användas av regionen
för att öka tillgängligheten, hur situationen med covid-19 har påverkat tillgänglighetsarbetet och hur regionen kommer att arbeta
med att säkerställa tillgängligheten framöver. 34
9.6.4

Tillgänglighetsöverenskommelsen 2021

Överenskommelsen för år 2021 är utformad utifrån rådande omständigheter med anledning av covid-19-pandemin och ska stödja
regionernas arbete i att hantera konsekvenserna av pandemin. Samtidigt ska överenskommelsen fortsatt skapa förutsättningar för regionerna att arbeta strategiskt och långsiktigt med att förbättra tillgängligheten. 35
Överenskommelsen för år 2021 består liksom tidigare år av två
block där block 1 avser prestationskrav för kortare väntetider och
block 2 handlar om strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättrad
väntetidsstatistik. Totalt omfattar överenskommelsen 2,97 miljarder
kronor. 36
Mot bakgrund av den rådande situationen avvaktade parterna
med utformningen av prestationskraven i block 1. Dessa avsågs att
fastställas genom en tilläggsöverenskommelse senast 1 juni år 2021
för att tillämpas från och med 1 juli år 2021. Inriktningen var dock
att prestationskraven skulle utformas på samma sätt som i överenskommelsen för år 2020, det vill säga att de utgår från samma sju
mätpunkter och inom den specialiserade vården i första hand från
relativa mått. 37
I överenskommelsen anges också att den prestationsbaserade
modellen inom block 1 behöver utvecklas för att i större utsträckning ta hänsyn till patienter som har väntat längre än 90 dagar på
vård. Detta mot bakgrund av att covid-19-utbrottet har medfört att
34

Ibid.
Regeringskansliet. 2020. Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, S2020/09780.
36
Ibid.
37
Ibid.
35
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många besök och operationer inom den specialiserade vården har
behövt skjutas fram. Prestationsmodellen måste därför skapa incitament för att patienter som väntat längre än 90 dagar på besök respektive operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården ska
få vård. 38
Block 2 började däremot gälla 1 januari år 2021. Hälften av medlen för block 2, 739 miljoner kronor, fördelades till regionerna
utifrån befolkningsmängd och utbetalades i början av år 2021. Den
andra hälften av medlen i block 2 betalades ut i april år 2021 efter att
samtliga regioner lämnat in sin handlingsplan.
Av de totala medlen för block 2 har 190 miljoner kronor öronmärkts till tillgänglighetsinsatser inom BUP. Regionerna ska dessutom fortsätta att rapportera data enligt den utvidgade modellen för
uppföljning av såväl primärvården som den specialiserade vården.
Vid utebliven eller försenad rapportering kommer regionen inte att
kunna ta del av de medel som avses avsättas för år 2022. 39

9.7

Utredningens bedömningar och förslag
på huvudsakligt innehåll

Förslag: Tillgänglighetsöverenskommelsen ska innehålla flera
delar. Prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider,
utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete kvarstår sedan tidigare överenskommelse, men vidareutvecklas.
En ny del om regiongemensam pilotverksamhet införs. Denna
del syftar till att under 5 år stimulera regionerna att bedriva
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad
kapacitet och effektivitet. Som alternativ kan denna del genomföras genom tillfälligt statsbidrag via Socialstyrelsen.
Jämfört med den nuvarande överenskommelsen föreslår utredningen att en större andel av överenskommelsens totala medel
går till det strategiska utvecklingsarbetet.
Skälen för utredningens förslag: Detta inledande avsnitt syftar till att
ge en översikt av överenskommelsens föreslagna huvudsakliga inne38
39

Ibid.
Ibid.
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håll. I efterföljande avsnitt presenteras och motiveras sedan respektive del i mer detalj.
Figur 9.1 ger en sammanfattande bild av utredningens förslag om
överenskommelsens huvudsakliga innehåll som består av flera delar:
prestationskrav utifrån resultat gällande kortare väntetider, utveckling av väntetidsstatistiken och strategiskt utvecklingsarbete. En
fjärde del syftar till att stimulera regionerna att bedriva regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete för ökad kapacitet
och effektivitet, exempelvis samverkan kring produktions- och
kapacitetsstyrning och samordnade upphandlingar. Denna del är ett
resultat av utredningens arbete med förslag för förbättrad resurseffektivitet och presenteras närmare i kapitel 6. Där framgår att
finansiering och andra förutsättningar och villkor kan anges i en
överenskommelse som i figur 9.1. Ett alternativ kan vara att Socialstyrelsen ges i uppdrag att fördela medel.
Dessutom lämnar utredningen två kompletterande förslag på
huvudsakligen statliga insatser som gäller att:
– regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad granskning av
väntetidsdatabasen,
– regeringen tillsätter en kommitté för tillgänglighetsdialog (se
även kapitel 5).
De olika delarna ska ses som sammanhängande, interagerande och
kompletterande till varandra. På så vis knyts exempelvis de nationella
mätpunkter och mål som sätts upp i den första delen ihop med det
strategiska utvecklingsarbetet.
Utredningens förslag på fördelning av medel mellan de olika
delarna anges med en procentsats för respektive del i figur 9.1.
Exempelvis, om den totala summan som regeringen avsätter för
arbetet är tre miljarder, som den nästan var i överenskommelsen för
år 2020, föreslår utredningen att 1,5 miljarder används för den prestationsbundna ersättningen utifrån resultat gällande kortare väntetider
och att 1 miljard används för att stimulera det strategiska tillgänglighetsarbetet.
Jämfört med överenskommelsen för år 2020 innebär förlaget på
fördelning av medel mellan de olika delarna att en större del går till
det strategiska arbetet och en betydligt mindre del till prestationsdelen.

345

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Figur 9.1
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Sammanfattning av förslag till huvudsakligt innehåll i
överenskommelsen om ökad tillgänglighet
Överenskommelse om långsiktigt och strategiskt
tillgänglighetsarbete med prestationskrav

Medel till SKR för samordnande och
stödjande arbete
Prestationsersättning
och
uppföljning
för kortare
väntetider

Förbättrad
väntetidsstatistik

Strategiskt
tillgänglighetsarbete

Nationella mål
och mätpunkter
som följs upp
och
prestationsersätts.

Uppdrag till
regionerna och
SKR att
förbättra
transparens och
jämförbarhet i
databasen.

Fortsatt arbete
med regionala
mål och insatser
för att nå målen.
Följs upp genom
rapport och i
dialoger med
regionerna.

Ansökan till
SKR för
utvecklingsarbete från
minst två
regioner
gemensamt.

50 %

5%

34 %

10 %

Regiongemensam
pilotverksamhet

Extern granskning av väntetidsdatabasen
Kommitté för tillgänglighetsdialog med regionerna

Kompletterande insatser

Som framgår i andra delar av det här betänkandet menar utredningen
att långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete där vårdprofessionerna är engagerade är centralt för att åstadkomma varaktig
förändring (se kapitel 5). Det är mot den bakgrunden som utredningen föreslår att lägga en större del av överenskommelsens medel
på det strategiska utvecklingsarbetet. Tillsammans med fortsatt
stödjande dialogbaserade insatser från staten menar utredningen att
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det strategiska utvecklingsarbetet har möjlighet att bidra till ökad
tillgänglighet och att det är värdefullt att lyfta fram den delen av
överenskommelsen. Det strategiska utvecklingsarbetet med större
och grundläggande förändrade arbetssätt går inte att bedriva på
årsbasis, utan kräver ett längre och ihållande arbete.
När det gäller medel till SKR och de kompletterande statliga
insatserna föreslår utredningen att omkring 15 miljoner kronor per
år avsätts till vardera del. Det motsvarar 1 procent totalt av 3 miljarder, men om den totala summan som avsätts är mindre än så blir
det en större andel (det är en förklaring till att andelarna i figur 9.1
inte summerar till 100 procent).

9.8

Förslag på modell för uppföljning
och prestationsersättning

9.8.1

Tre områden med prestationsersättning

Förslag: Modellen för uppföljning och prestationsersättning för
kortare väntetider ska innehålla mått som berör primärvården och
den specialiserade vården, där barn- och ungdomspsykiatri följs
och ersätts separat från övrig specialiserad vård.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag tar sin
utgångspunkt i den modell som ingick i överenskommelsen för år
2020 (se tabell 9.3 ovan). Då utvidgades modellen och innehöll för
första gången fler mätpunkter än första besök och operation eller
åtgärd i den specialiserade vården. Fler delar av vårdkedjan berördes
genom att krav på medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården, återbesök i den specialiserade vården och tre mätpunkter i
BUP infördes. För vissa mätpunkter utgick kraven från varje regions
utgångsläge genom att vara formulerade som förbättringar med ett
antal procentenheter snarare än en absolut nivå (denna form av
relativa krav fanns också i överenskommelsen för år 2019).
Förändringarna med fler mätpunkter och inslag av relativa mått
kan tänkas ha kommit till stånd i syfte att avhjälpa en del av de synpunkter som framkommit i utvärderingar av och diskussioner om
kömiljarden 2009–2014. Utredningen har uppfattat från SKR att
regionernas samlade bedömning är att den nuvarande modellen på
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det stora hela är bättre än den som fanns tidigare, särskilt eftersom
den har relativa mått som gör att alla regioner har möjlighet att ta del
av medlen för förbättringar utifrån sin egen situation.
Utredningens förslag håller fast vid de övergripande områden
som ingick i modellen för 2020: primärvård, specialiserad vård exklusive BUP och särskilda krav för BUP. Utredningen menar att dessa
delar är centrala och bör ingå. Sedan kömiljarden återinfördes under
år 2019 har den prestationsbaserade ersättningen inte använts i
någon större utsträckning i praktiken, och utredningen menar att det
är värt att bygga vidare på det som arbetades fram då men inte har
använts.
Det vore önskvärt att även inkludera information om ledtider och
väntan när det gäller utredning. Väntetiden till ett antal undersökningar rapporteras till väntetidsdatabasen, bland annat magnetkameraundersökning, lungfunktionsundersökning, skiktröntgen och
koloskopi. Men denna inrapportering är fortfarande i utvecklingsstadiet och behöver förbättras innan undersökningarna är aktuella
för prestationskrav.
Det vore också önskvärt att inkludera ett samlat och mer fullständigt mått på tiden det tar från att patienten kontaktar vården för
ett symtom tills att diagnos har fastställts, en plan för åtgärder kan
göras och behandling påbörjas. Detta vore relevant för många sjukdomar, men inte minst för personer med kroniska sjukdomar. Inom
cancervården finns standardiserade vårdförlopp (SVF) som omfattar
ledtiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling
för varje diagnos och behandlingstyp. Fastslaget mål är att 80 procent av de cancerpatienter som utreds med SVF ska ha genomgått
SVF inom den maximala ledtiden. I överenskommelsen som gäller
cancervården finns ingen prestationsbunden del. För personcentrerade vårdförlopp som finns för kroniska sjukdomar saknas
den här typen av uppföljande mätning av tid för diagnostik.
9.8.2

Primärvården

Förslag: Primärvården ska ingå i modellen med uppföljningsmåttet medicinsk bedömning inom tre dagar. Dessutom ska
kötid till 1177 Vårdguiden på telefon ingå med prestationsersättning. Därtill ska återbesök ingå, men till en början utan pre-

348

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

stationsbunden ersättning. För att få en bredare bild ska ytterligare fyra mått inkluderas utan prestationsersättning. De handlar
om personkontinuitet för personer med kronisk sjukdom och
patienternas uppfattning om tillgängligheten.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på mätpunkter
och uppföljningsmått för primärvården sammanställs i tabell 9.4.
Tabell 9.4

Förslag på uppföljningsmått för primärvården

Uppföljningsmått

Prestationskrav

Medicinsk bedömning
inom 3 dagar

Förbättring med 3 procenten- Två uppföljningsperioder:
heter jämfört med året före
Totalt för perioden januari-maj
eller 95 % inom 3 dagar
Totalt för perioden juni-oktober

Återbesök

Kan eventuellt införas 2023

Kontinuitetsindex för
patienter med kronisk
sjukdom i primärvård

Uppföljning utan prestations- I samband med dialog om
handlingsplan och nulägeskrav
rapport

Uppföljningsperiod

Tre patientrapporterade
Uppföljning utan prestations- I samband med dialog om
handlingsplan och nulägesmått baserat på Nationell krav
rapport
patientenkät
Kötid 1177 Vårdguiden på 75 % av samtalen besvaras
inom 9 minuter
telefon

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden juni–oktober

Förslaget på uppföljningsmått med prestationskrav för primärvården begränsas av vilka väntetider eller andra tillgänglighetsaspekter som i dag följs upp regelbundet och systematiskt. Det gör
att måtten för prestationskrav avgränsas till medicinsk bedömning
inom tre dagar och kötiden till 1177 Vårdguiden på telefon, även om
det finns andra aspekter som är relevanta och hade varit önskvärda
att inkludera. Som nämns i föregående avsnitt handlar det exempelvis om väntan på olika diagnostik- och utredningsinsatser och ett
samlat mått på tiden från att en sjukdom misstänks till att diagnos
har fastställts. Men sådana mått finns inte att tillgå. För att ändå
bredda perspektivet föreslår utredningen att det inkluderas nya
uppföljningsmått utan prestationskrav.
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Medicinsk bedömning inom tre dagar
I modellen för år 2020 var kravet att minst 85 procent av de genomförda medicinska bedömningarna skulle ha skett inom tre dagar. För
de två månader då ersättningsmodellen tillämpades var det tre
regioner som klarade kravet båda månaderna och två ytterligare som
klarade det en av de två månaderna. Majoriteten av regionerna, 16 regioner, klarade alltså inte prestationskravet någon av månaderna.
Utredningen föreslår att prestationsersättning baserat på medicinsk bedömning inom tre dagar kvarstår, men med ett krav som i
första hand innebär en förbättring i regionen jämfört med året före.
År 2022 kommer alla regioner att ha rapporterat data enligt den
utvidgade primärvårdsmodellen i minst två år, vilket gör det möjligt
att jämföra med året före. En fördel med ett förändringskrav är att
det ger alla regioner incitament att förbättra sig utifrån sin egen
nuvarande nivå. Ersättning bör också betalas ut om regionen når en
förhållandevis hög andel, exempelvis 95 procent. Utredningen bedömer att det bör vara möjligt att jämföra resultatet för 2022 med 2021
trots att 2021 är påverkad av pågående pandemi.
Återbesök
Många av de besök som görs i primärvården registreras inte som
besök där vårdgarantin gäller, det kan vara återbesök, kontroller och
annat. Det vore önskvärt att inkludera även den typen av besök på
samma sätt som inom den specialiserade vården, i synnerhet eftersom icke-vårdgarantibesök utgör en betydande andel av det totala
antalet besök. Utredningen föreslår därför att även återbesök i
primärvården på sikt ingår i modellen med ett prestationskrav. Men
inrapportering av sådan information är fortfarande under utveckling.
Utredningen bedömer att det dröjer åtminstone till år 2023 innan
insamlingen av data är av tillräcklig kvalitet för att kunna användas.
Bland annat behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med
anvisningar och riktlinjer för att säkerställa dels att alla besök som
görs ingår som antingen vårdgarantibesök eller återbesök (eller att
någon ytterligare besökstyp skapas), dels att alla regioner registrerar
besöken på samma sätt.
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Fyra mått utan prestationskrav
Delegationen har i olika diskussioner framfört vikten av att använda
patientrapporterad information. Utredningen föreslår att några
ytterligare mått följs inom ramen för överenskommelsen, men utan
prestationsersättning: ett mått på personkontinuitet och följande tre
frågor från Nationell patientenkät:
• Anser du att personalen på vårdcentralen samordnar dina kontakter i den utsträckning du behöver?
• Anser du att ditt aktuella behov av vård/behandling har blivit tillgodosett?
• Är du nöjd med det sätt du kan komma i kontakt med vårdcentralen på (till exempel 1177 Vårdguiden, telefon, e-tjänster,
hemsida eller annat)?
Dessa uppföljningsmått lämpar sig inte för prestationsersättning,
åtminstone inte i nuläget. Kontinuitetsindexet kommer från Primärvårdskvalitet som utvecklas av primärvårdens professioner och är ett
nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det avråds
uttryckligen från att koppla resultaten till ekonomisk ersättning40 –
en avrådan som utredningen respekterar. Det finns risker med att
knyta pengar till all data, bland annat finns en risk att verksamheterna ändrar registreringen på ett sätt som är fördelaktigt för att
uppnå kraven, och att data därmed inte blir ändamålsenlig för sitt
primära syfte nämligen kvalitetsutveckling.
När det gäller Nationell patientenkät görs undersökningarna bara
vartannat år, vilket innebär att det är svårt att inkludera frågorna i en
årlig prestationsmodell.
Även om ingen prestationsbunden ersättning knyts till dessa
mått ser utredningen ett värde i att inkludera dem. På det sättet breddas perspektivet och fler aspekter som är viktiga för personer med
kronisk sjukdom får ett större ljus på sig. Måtten kan med fördel
följas upp och diskuteras med regionerna i samband med tillgänglighetsdialoger. På sikt kan även andra centrala aspekter tänkas ingå,
så som fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och de personcentrerade
vårdförloppen. I dagsläget saknas dock sådana uppföljningsmått.
40

SKR. PrimärvårdsKvalitet, http://primarvardskvalitet.skl.se/, uttag 2021-05-21.
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De fyra mått som föreslås att ingå utan prestationskrav ingår även
i Socialstyrelsens förslag på indikatorer för att följa omställningen
till en god och nära vård 41. På det sättet avser utredningen att både
stödja och sätta fokus på omställningen mot en nära vård även i
överenskommelsen om tillgänglighet.
Kötid för 1177 Vårdguiden på telefon
Avslutningsvis föreslår utredningen att uppföljningen av primärvården kompletteras med ett prestationskrav för 1177 Vårdguiden
på telefon. Kravet är satt till den nivå som diskuterades, men senare
övergavs, i förvaltningsplanen för 2017 42.
9.8.3

Specialiserad vård exklusive barnoch ungdomspsykiatri

Förslag: Mätpunkterna för specialiserad vård exklusive BUP är
desamma som ingick i överenskommelsen för 2020: första besök,
operation eller annan åtgärd och återbesök. Prestationskraven för
första besök och operation eller annan åtgärd ska utvecklas för
att minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård
samt för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning
inom väntelistan.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppföljningsmått för den specialiserade vården, exklusive BUP, sammanställs i tabell 9.5.

41
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning av omställningen till en mer nära vård, Ett förslag på
indikatorer.
42
Inera. 2017. Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon, Del 2 Beslutsunderlag, Del 3
Införande, Slutrapport, daterad 2017-09-01.
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Tabell 9.5

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Förslag på uppföljningsmått inom den specialiserade vården
exklusive BUP

Uppföljningsmått*

Prestationskrav

Uppföljningsperiod

Antal väntande på
första besök
respektive
operation/åtgärd

Grundläggande krav. Inga
patienter på väntelistorna har
väntat över 2 år

Oktober år 2022: om det
fortfarande finns personer på
väntelistorna som har väntat över
2 år ska regionen ange varför
väntan är så lång för dessa och
motivera varför de bör vara kvar
som väntande.

Antal väntande på
första besök
respektive
operation/åtgärd

Det genomsnittliga antalet
Två uppföljningsperioder:
dagar som patienter stått på
Totalt för perioden januari–maj
väntelistorna upp till 2 år
Totalt för perioden juni–oktober
minskar med 20 procent jämfört
med samma period året före
(eller annat lämpligt år)

Andel första besök
respektive
operation/åtgärd som
genomförs inom
60 dagar

Minst 80 % eller ökar med
3 procentenheter jämfört med
samma period året före (eller
annat lämpligt år)

Antal väntande på
återbesök

Minst 75 % av de som väntar
Två uppföljningsperioder:
på ett återbesök har inte väntat Totalt för perioden januari–maj
längre än det medicinska
Totalt för perioden juni–oktober
måldatumet (+ högst 20 %
avvikelse uppåt)

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden juni–oktober

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande.
Not: BUP visas i tabell 9.7.

Inga patienter på väntelistorna har väntat över 2 år
I den handlingsplan som regionerna lämnade in i mars år 2021 som
en del av Överenskommelsen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 ingick att redogöra för hur regionen kontinuerligt
säkerställer att regionens väntelistor enbart innehåller patienter med
aktuellt vårdbehov. Flertalet regioner angav att det finns riktlinjer
och rutiner för detta, och att väntelistorna gås igenom regelbundet.
Att gå igenom och rensa väntelistor är också ett arbete som har
diskuterats ända sedan den första kömiljarden infördes 43. Trots detta
43

Exempelvis: Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
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finns det en del patienter som enligt väntetidsdatabasen har stått på
väntelistan riktigt länge – det finns patienter som har väntat i över
tre år.
Utredningen föreslår därför att inkludera arbetet med uppdaterade väntelistor som ett grundläggande krav i prestationsmodellen.
Det innebär att vårdenheten ska gå igenom listan över patienter som
väntat länge och efter kontakt med patienten antingen stryka
patienten från listan för att vården inte längre är aktuell eller erbjuda
patienten tid för åtgärd. I de fall vårdenheten behöver ha en bevakningslista för åtgärder som planeras utföras av olika skäl om flera
månader eller år bör det finnas ett annat sätt än att låta dem stå på
väntelistan.
I den ordinarie rapporteringen till väntetidsdatabasen enligt den
tidigare uppföljningsmodellen framgår inte hur länge personer har
stått på väntelistan bortom ett år. I december år 2020 rapporterade
dock 16 av 21 regioner även ytterligare information till väntetidsdatabasen än den som då var det grundläggande kravet 44. Denna
ytterligare information gör det möjligt att se hur antalet väntedagar
ser ut även bortom ett år och i vilken utsträckning medicinskt
orsakad eller patientvald väntan finns registrerad på väntetiden (se
tabell 9.6). I de 16 regionerna var det totalt omkring 8 700 personer
som hade väntat över ett år på första besök, exklusive de vars väntan
var registrerad som medicinskt orsakad. 85 procent av dem hade
väntat 1–2 år, 9 procent hade väntat 2–3 år och 5 procent hade väntat
över 3 år. Knappt 20 procent av dem som hade väntat över 3 år var
registrerade som patientvalt väntande.

44
De fem regioner som inte rapporterade den mer detaljerade informationen var Blekinge,
Kalmar län, Kronoberg, Skåne och Östergötland.
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Tabell 9.6

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Antal personer som hade väntat över 1 år på första besök
respektive operation eller annan åtgärd inom specialiserad vård
i december år 2020, 16 regioner ingår

Antal

Andel PVV
respektive
MOV,
procent

Andel av totalt Andel av dem som
antal väntande
väntat över 1 år
(exkl. MOV),
(exkl. MOV),
procent
procent

Första besök
Över 1 år
Varav PVV
Varav MOV*
1–2 år
Varav PVV
Varav MOV*
2–3 år
Varav PVV
Varav MOV
Över 3 år
Varav PVV
Varav MOV

9 533
2 241
856
8 057
1 951
642
934
176
112
542
114
102

4,4
24
9
85

0,4

9

0,2

5

19
12
21
19

Operation/åtgärd
Över 1 år
Varav PVV
Varav MOV*

12 300
2 657
1 354

1–2 år
Varav PVV
Varav MOV*

10 013
2 171
1 158

2–3 år
Varav PVV
Varav MOV*

1 674
371
157

22
9

613
115
39

19
6

Över 3 år
Varav PVV
Varav MOV

3,7
24
8

11,3
22
11
9,1

81

1,6

14

0,6

5

22
12

Not: PVV = patientvald väntan, MOV = medicinskt orsakad väntan. Siffror för barn- och
ungdomspsykiatri ingår inte.
* I siffrorna för MOV ingår 10 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på första
besök och 25 personer som också är registrerade som patientvalt väntande på operation/åtgärd.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR) – utredningens uttag av detaljerade data.
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Med hjälp av informationen från de 16 regionerna har utredningen
räknat upp antalet personer som har väntat 1–2 år, 2–3 år respektive
3 år för att göra en uppskattning av antalet i hela riket 45. Uppräkningen resulterar i totalt omkring 1 600 personer som i december år
2020 hade stått på väntelistorna för första besök och omkring 3 000
för operation eller åtgärd i den specialiserade vården i över 2 år
(inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande). De utgör
omkring en halv procent av det totala antalet personer som väntar på
första besök och omkring två procent av det totala antalet som
väntar på operation eller åtgärd.
Det kan antas att det är personer vars medicinska behov av vård
har bedömts inte vara brådskande som har väntat över två år på att
få sin vård. Det är ändå angeläget att regionerna börjar kapa listan
med långväntande patienter och erbjuder dessa patienter vård. Ett
första steg är att ta hand om patienter som väntat mer än två år.
Utredningen bedömer att regionerna bör kunna hantera även
patienter med behov av icke brådskande åtgärd utan att riskera att
personer med stora medicinska behov får stå åt sidan. Regionerna
har en skyldighet att ge vård inom vårdgarantins gräns även vid ickebrådskande åtgärder.
Antalet personer som behöver hanteras för att klara två-årsgränsen kommer att variera mellan regionerna. När det gäller första
besök finns flest personer, bland de 16 regioner som har rapporterat
den mer detaljerade informationen, i Region Stockholm (runt
570 personer) och Västra Götalandsregionen (runt 360 personer),
medan regionerna Gotland, Örebro län, Sörmland, Dalarna, Halland
och Västmanland bara har ett fåtal (upp till 10 personer). När det
gäller operation eller åtgärd finns det flest personer i Västra
Götalandsregionen (runt 1 200 personer) och Region Uppsala (runt
240 personer), medan regionerna Gävleborg, Sörmland och Jönköpings län hade betydligt färre (upp till 11 personer).
45
Ett viktigt antagande för att uppräkningen ska stämma överens med verkligenheten är att
fördelningen av väntedagarna över ett år är densamma för de fem regioner som inte har
rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16 regionerna som har gjort
det. Ett ytterligare antagande är att andelen patienter som registrerats med patientvald
respektive medicinskt orsakad väntan bland dem som väntat över ett år är densamma för de
fem regioner som inte har rapporterat de mer detaljerade data som för genomsnittet av de 16
regionerna som har gjort det. Om antagandena håller går förstås inte att veta, men utredningen
bedömer att detta ger en god uppfattning om det totala antalet personer som väntat 1–2 år, 2–
3 år respektive över 3 år. En ytterligare förutsättning är att rapporteringen från de 16 regionerna är korrekt (vilket gäller all uppföljning i väntetidsdatabasen).
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Krav gällande genomförda första besök respektive operationer
eller andra åtgärder inom 60 dagar
Genom att fokusera på genomförda insatser ges incitament att prioritera patienter som står längre fram i kön, vilket överensstämmer
med att upprätthålla medicinsk prioritet.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har beskrivit hur
väntetidsdatabasens två mått utifrån genomförda respektive väntande
kompletterar varandra. En hög andel genomförda insatser uppnås när
patienter som inte väntat så länge som gränsen gäller prioriterats,
medan en hög efterlevnad utifrån väntande uppnås om de som väntat
längre än tidsgränsen prioriteras. 46
Nivån 80 procent är samma ambition som i kömiljarden 2014.
Enligt Väntetider i vården var det 81 procent av alla första besök som
genomfördes med patienter som hade väntat högst 60 dagar vid tillfället för besöket i mars 2021. Det var en spridning mellan 66 och
92 procent beroende på region. När det gäller operation eller annan
åtgärd var det 84 procent som genomfördes med patienter som hade
väntat högst 60 dagar, med en spridning mellan 55 och 93 procent
beroende på region. 47
Det alternativa kravet att andelen genomförda besök inom
60 dagar ökar med tre procentenheter är för att ge alla regioner incitament att arbeta med förbättringar även om det absoluta kravet
om 80 procent inte är inom räckhåll på ett års sikt. På så vis möter
modellen en del av den kritik som riktades mot den tidigare kömiljarden 2009–2014 att bara de regioner med bättre tillgänglighet
erhöll medel, samtidigt som övriga regioner kanske hade haft minst
lika stora behov av dem. Nivån tre procentenheter innebär en högre
ambition än kravet i överenskommelsen för 2020 som var en procentenhet.
Jämförelseperioden för kravet som utgår från ökning är formulerad som samma period året före (eller annat lämpligt år). Med detta
menar utredningen att året före vore den naturliga jämförelsepunkten, det vill säga att resultaten för januari–maj 2022 jämfördes
med resultaten för januari–maj 2021. Men eftersom 2021 är starkt
påverkat av covid-19-pandemin, medan 2022 kan komma att inne46
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 2017. Löftesfri garanti? En uppföljning av den
nationella vårdgarantin, rapport 2017:6.
47
SKR. Väntetider i vården – Utökad uppföljning av specialiserad vård, www.vantetider.se/, med
följande val: genomförd, första kontakt, andel inom 60 dagar, mars 2021, uttag 2021-05-21.
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bära bättre förutsättningar för hälso- och sjukvården, kan det bli en
svår jämförelse. År 2019 skulle kunna vara ett alternativ att jämföra
mot. En nackdel med det är dock att inrapporteringen till väntetidsdatabasen förändras hela tiden. Det gör att jämförelser med flera
år emellan kan innehålla fler datamässiga förändringar än en jämförelse med bara ett år emellan. Dessutom skedde en särskild förändring mellan åren 2020 och 2021 när en ny uppföljningsmodell
introducerades. Det gör att det är svårt att jämföra med år före år
2021 eftersom färre vårdområden inkluderades i inrapporteringen.
I resultaten syns ett tydligt brott mellan december 2020 och januari
2021 som sannolikt delvis beror på den nya modellen (se kapitel 4).
Utredningen menar att det är svårt att redan när detta delbetänkande lämnas i juni 2021 säga vilket år som är mest lämpliga jämförelsen vid uppföljningen i maj 2022. Det beror på hur pandemin
och väntetidsläget utvecklas under sommaren och hösten. Beslutet
kan också hjälpas av att resultat från den nya uppföljningsmodellen
blir tillgängligt för fler månader. Utredningen menar därför att
regeringen och SKR behöver följa utvecklingen och fatta ett beslut i
samband med att överenskommelsen ska slutas.
Minskning av genomsnittliga väntetiden
Syftet med att följa upp det genomsnittliga antalet väntedagar i stället för andelen patienter som väntat högst 90 dagar är att genomsnittsmåttet inte ger samma tröskeleffekt som måttet med 90dagarsgränsen. Det lämnar mer utrymme för verksamheterna att
avgöra vilka patienter som ska prioriteras. 90-dagarsmåttet ger
incitament att ge vård till dem som passerat 90 dagars väntan. Medelväntetiden kan däremot kortas genom att minska väntetiden över
hela väntelistan och ger inte samma fokus på tidsgränsen 90 dagar.
Jämfört med 90-dagarsgränsen är incitamenten starkare att förflytta
hela fördelningen av väntetider mot noll med medelväntetiden. Att
minska de långa väntetiderna har dock störst effekt på medelväntetiden. I kombination med kravet att minst 80 procent av
genomförda besök respektive operationer eller andra åtgärder ska
göras för patienter som har väntat högst 60 dagar menar utredningen
att risken för alltför stort fokus på dem med längre väntetider, och
därmed kanske mindre medicinska behov, förhindras.
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En möjlighet att minska det genomsnittliga antalet väntedagar är
att öka det totala antalet patienter med korta väntetider på listan,
medan antalet patienter med längre väntetider bibehålls. Detta skulle
kunna hända om ett betydande antal patienter har avstått från att
söka vård under pandemin, och inom en snar framtid gör det, som
en ketchupeffekt (först händer ingenting sen händer allting på en
gång). Det vore förstås inte önskvärt att prestationskravet kan uppfyllas av en sådan anledning. Det alternativa måttet baserat på 90dagarsgränsen skulle också ha denna effekt, eventuellt med ännu
starkare effekt. Genom att utvärdera resultaten baserat på flera
månader minskar risken att en tillfällig effekt en viss månad ger stort
utslag på prestationskravet.
Mellan december år 2019 och år 2020 ökade det genomsnittliga
antalet dagar som patienterna hade stått på väntelistorna med
13 dagar för första besök och med 46 dagar för operation eller annan
åtgärd. 48 För att återgå till 2019 års nivå igen skulle det genomsnittliga antalet dagar behöva minska med 16 respektive 37 procent,
vilket varit vägledande för kravnivån som föreslås.
Utredningen har också övervägt medianväntetiden som ett alternativ till medelväntetid och 90-dagarsgränsen, men menar att det i
den nuvarande situationen är en fördel med medelväntetiden för att
den ger starkare incitament att minska de långa väntetiderna. Tillsammans med kravet som baseras på genomförda insatser bedömer
utredningen att det inte bör innebära att den medicinska prioriteringen åsidosätts.
Återbesök inom medicinskt måldatum
För att minska risken att första besök prioriteras medan återbesök
får stå tillbaka är det viktigt att även återbesöken följs upp och ingår
i modellen. Men det var först under år 2020 som alla regioner började
rapportera återbesök till väntetidsdatabasen, och resultat började
publiceras först i maj år 2021. Utredningen har också uppfattat att
det råder viss osäkerhet kring hur inrapporteringen av återbesök har
gått, om alla regioner har rapporterat enligt anvisningarna. Det råder
också viss osäkerhet kring om det finns ytterligare typer av besök
48
Dessa siffror baseras på de 16 regioner som i december 2020 rapporterade mer detaljerad
information till väntetidsdatabasen. Siffrorna är exklusive patientvalt och medicinskt orsakat
väntande. Avser medelväntetiden upp till 2 år.
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utöver första besök och återbesök som vissa regioner inte har
rapporterat ännu.
Sammantaget föreslår utredningen därför att det krav som
infördes för återbesök i överenskommelsen för år 2020 behålls men
ökar något, från 72 procent till 75 procent. När inrapporterade data
har uppnått viss stabilitet kan kravet omformuleras till en förbättring
om så önskas, eller så kan nivån ändras beroende på vilken nivå
regionerna visar sig upprätthålla vid den tidpunkten.
9.8.4

Barn- och ungdomspsykiatri

Förslag: Uppföljningsmåtten för barn- och ungdomspsykiatri
(BUP) ska inkludera första besök, fördjupad utredning och
påbörjad behandling som också ingick i modellen för överenskommelsen för 2020. Prestationskraven för första besök, fördjupad utredning och påbörjad behandling ska utvecklas för att
minska antalet patienter som har väntat riktigt länge på vård samt
för att minska tröskeleffekter och risk för undanträngning inom
väntelistan. Därutöver ska även återbesöken inom BUP följas
upp separat.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens förslag på uppföljningsmått för BUP sammanställs i tabell 9.7.
De föreslagna kraven efterliknar de krav som ställs i den övriga
specialiserade vården, vilket innebär att flera av de resonemang och
motiv som beskrivits för den övriga specialiserade vården också
gäller för BUP. Nedan ges ytterligare motiv till förslaget som är
specifikt relaterade till BUP.
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Tabell 9.7

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

Förslag på uppföljningsmått inom BUP

Uppföljningsmått*

Prestationskrav

Uppföljningsperiod

Antal väntande på första
besök, fördjupad utredning
respektive påbörjad
behandling

Grundläggande krav. Inga
barn och unga har väntat
mer än 3 månader på ett
första besök och mer än
6 månader på fördjupad
utredning eller påbörjad
behandling

Oktober 2022: om det fortfarande
finns personer på väntelistorna
som har väntat över 3 respektive
6 månader ska regionen ange
varför väntan är så lång för dessa
och motivera varför de bör vara
kvar som väntande.

Andelen väntande på
första besök, fördjupad
utredning respektive
påbörjad behandling som
väntat över 30 dagar

Högst 25 % eller minskar Två uppföljningsperioder:
med 3 procentenheter jäm- Totalt för perioden januari–maj
fört med samma period
Totalt för perioden juni–oktober
året före

Andelen första besök,
fördjupade utredningar
respektive påbörjade behandlingar som genomförs
inom 30 dagar

Minst 75 % eller ökar med
3 procentenheter jämfört
med samma period året
före

Antal väntande på
återbesök

Minst 75 % av dem som
Två uppföljningsperioder:
väntar på ett återbesök har Totalt för perioden januari–maj
inte väntat längre än det
Totalt för perioden juni–oktober
medicinska måldatumet
(+ högst 20 % avvikelse
uppåt)

Två uppföljningsperioder:
Totalt för perioden januari–maj
Totalt för perioden maj–oktober

*Utvärderingen beräknas exklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande.

Introduktion till väntetider inom barn- och ungdomspsykiatri
Sedan år 2011 finns enligt överenskommelse mellan staten och SKR
målsättningen att barn och unga som behöver kontakt med BUP ska
ges tid för första besök inom 30 dagar och fördjupad utredning eller
behandling inom ytterligare 30 dagar 49. I överenskommelsen Ökad
tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 specificerades särskilda
prestationskrav för BUP. De innebar att minst 72 procent av första
besöken, fördjupade utredningar respektive behandlingar skulle
genomföras eller påbörjas inom 30 dagar och, om det var fler än 20
49

Dir. 2020:81, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
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som väntade, att högst 28 procent av de som stod på väntelistorna
skulle ha väntat mer än 30 dagar. Kraven följdes upp och ersattes
med medel för januari och februari år 2020. Ungefär hälften av regionerna klarade inte kraven för någon av de tre mätpunkterna någon
av de två månaderna. En region, Region Gotland, klarade dem i
samtliga fall.
I december år 2020 väntade omkring 6 400 barn och unga på ett
första besök inom BUP (exklusive medicinskt orsakat väntande).
Dessutom väntade 5 800 på en fördjupad utredning och 3 500 på en
behandling. Hälften av dem som väntade på det första besöket hade
väntat mer än 30 dagar, och för fördjupad utredning och behandling
var det betydligt fler än hälften som hade väntat längre än 30 dagar
(figur 9.2).
Figur 9.2

Antal barn och unga som väntade på första besök, fördjupad
utredning respektive påbörjad behandling inom BUP,
december 2020

Antal personer

0

1 000

2 000

3 000

1 454 (23 %)

Första besök

Fördjupad utredning

Påbörjad behandling

560 (9 %)
435 (7 %)
637 (10 %)
129 (2 %)

879 (15 %)
680 (12 %)
506 (9 %)
1 069 (18 %)
1 697 (29 %)
991 (17 %)
1 021 (29 %)
604 (17 %)
450 (13 %)
661 (19 %)
587 (17 %)
197 (6 %)

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen (SKR).
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Inga barn och unga på väntelistorna ska ha väntat över
3 respektive 6 månader
I likhet med prestationskraven för den övriga specialiserade vården
föreslår utredningen att inkludera arbetet med uppdaterade och
aktuella väntelistor som ett grundläggande krav i ersättningsmodellen. För första besök till BUP föreslår utredningen att gränsen sätts
till tre månader. När det gäller fördjupad utredning och påbörjad
behandling föreslår utredningen att gränsen i stället initialt sätts till
sex månader. En anledning till att utredningen föreslår sex månader
för utredning och behandling är att andelen personer som väntat
längre än 90 dagar på fördjupad utredning respektive påbörjad
behandling inom BUP var så stor i december år 2020. Dessutom
finns det en högre osäkerhet i data som gör det svårt att veta hur det
egentligen förhåller sig med väntetiderna inom BUP. Samtidigt är
det den data som utredningen måste förhålla sig till. Utredningen
menar att ambitionerna bör ökas stegvis.
När det gäller första besök handlade det om omkring 1 200 personer som väntat längre än tre månader, motsvarande 19 procent av
det totala antalet väntande, i december 2020 (figur 9.2). För fördjupad utredning handlade det om drygt 2 700 personer motsvarande 46 procent som hade väntat över sex månader. För påbörjad
behandling var det knappt 800 personer motsvarande 23 procent
som hade väntat över sex månader.
Krav utifrån antalet väntande på väntelistorna
Utredningen föreslår att andelen patienter som väntat över 30 dagar
ska vara högst 25 procent, alternativt att det sker en förbättring med
tre procentenheter jämfört med föregående år. Det är ett liknande
krav som ställdes i överenskommelsen för år 2020, men med en
något justerad nivå. Som framgår av figur 9.2 var nuläget i december
år 2020 en bra bit ifrån denna nivå. Det finns också stor variation
mellan regionerna (generellt från 10–20 procent till 85–90 procent i
alla tre mätpunkter). Därför föreslås också det alternativa kravet att
minska andelen som väntat mer än 30 dagar, i stället för att nå nivån
25 procent. På så vis bör alla regioner ha incitament till förbättring.
Utredningen bedömer att det bör vara möjligt att jämföra resultatet för år 2022 med år 2021 trots att år 2021 är påverkad av pågå-
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ende pandemi. Barn- och ungdomspsykiatrin kan ha påverkats
mindre av pandemin än vissa andra delar av den specialiserade vården
när det gäller möjligheterna att genomföra besök och insatser.
Krav gällande genomförda första besök respektive fördjupad
utredning och behandling inom 30 dagar
Motivet till att inkludera ett prestationskrav som fokuserar på
genomförda insatser är detsamma som för den övriga specialiserade
vården (se avsnitt 9.8.3) – på så vis ges incitament att prioritera
patienter som står längre fram i kön och att genomföra en del av
insatserna förhållandevis snabbt, vilket kan användas till att upprätthålla medicinsk prioritet. Å andra sidan kan det finnas en risk att
personer som just tillkommit till väntelistan prioriteras även om det
finns andra personer som väntat längre än 30 dagar och som har
samma eller större behov av insatser.
Det är svårt att säga hur stor andel som bör genomföras inom
30 dagar givet det totala antalet väntande och för att upprätthålla rätt
medicinsk prioritet. Nivån 75 procent är ungefär samma som i
modellen för år 2020. För helåret 2020 genomfördes enligt Väntetider i vården 60 procent av de första kontakterna inom BUP inom
30 dagar. Motsvarande andel för fördjupad utredning och påbörjad
behandling var 65 respektive 80 procent.
Utredningen kan således konstatera att 75 procent verkar vara en
hög nivå som de flesta regioner är förhållandevis långt ifrån att klara,
och det finns en stor variation mellan regionerna. Därför föreslås
också det alternativa kravet att öka andelen insatser som genomförs
inom 30 dagar, i stället för att nå nivån 75 procent. På så vis bör alla
regioner ha incitament till förbättring. Tillsammans med det grundläggande kravet om att inga barn och unga ska ha väntat mer än tre
månader och kravet om att minska andelen barn och unga som väntat
mer än 30 dagar bör undanträngning av barn och unga som redan
väntat längre än 30 dagar kunna undvikas.
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Återbesök inom medicinskt måldatum – BUP
På samma sätt som för den övriga specialiserade vården menar
utredningen att återbesök bör ingå och följas upp för att minska
risken att första besök prioriteras medan återbesök får stå tillbaka.
Eftersom BUP följs upp separat i övriga delar föreslår utredningen
att även återbesöken gör det. Prestationskravet föreslås vara detsamma som för övriga specialiserade vården, det vill säga 75 procent
inom det medicinska måldatumet (med högst 20 procent avvikelse
uppåt). Liksom för övriga specialiserade vården och för primärvården behöver regionerna och SKR fortsätta att arbeta med att
säkerställa att återbesöken rapporteras korrekt och enhetligt i hela
landet, och att alla besök kommer med i kategoriseringen av besökstyper. När inrapporterade data har uppnått viss stabilitet kan kravet
omformuleras till en förbättring om så önskas, eller så kan nivån
ändras beroende på vilken nivå som regionerna visar sig upprätthålla
vid den tidpunkten.
9.8.5

Förslag på fördelningsmodell

Förslag: Utredningen har tagit fram en modell för fördelning av
medel mellan prestationskraven i överenskommelsen. En större
andel av prestationsbundna medlen ska avsättas till primärvården
jämfört med överenskommelsen år 2020. I övrigt ska datakvalitet
vara av betydelse för fördelningen av medlen mellan de olika
kraven. Uppföljning av inrapporterade data ska ske två gånger per
år, för perioden januari–maj och juni–oktober. Varje region ska
reserveras en del av den summa som avsatts för den prestationsbundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal.
Skälen för utredningens förslag: Utredningens skäl för förslaget återges nedan under rubrikerna fördelning av prestationsmedel mellan
de olika kraven, två uppföljningstillfällen samt en förbestämd summa till varje region. Månaderna november och december ingår inte
eftersom det blir administrativt svårt.
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Fördelning av prestationsmedel mellan de olika kraven
Utredningens förslag på fördelning av de medel som avsätts för den
prestationsbundna ersättningsmodellen redovisas i tabell 9.8.
Tabell 9.8

Förslag på fördelning mellan modellens olika delar
och prestationskrav
Andel av medel, procent

Primärvård
Kötid 1177 Vårdguiden på telefon
Medicinsk bedömning inom 3 dagar
Specialiserad vård (exkl. BUP)
Första besök
Genomsnittligt antal dagar på väntelistan
Andel genomförda inom 60 dagar
Operation/åtgärd
Genomsnittligt antal dagar på väntelistan
Andel genomförda inom 60 dagar

25
10
15
65
25
12,5
12,5
25
12,5
12,5

Återbesök
BUP
Första besök
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

15
10
3
1,5
1,5

Fördjupad utredning
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

3
1,5
1,5

Påbörjad behandling
Andel väntande under 30 dagar
Andel genomförda inom 30 dagar

3
1,5
1,5

Återbesök

1

Förslaget innebär en större andel av medlen till primärvården jämfört med överenskommelsen år 2020. Syftet är att lyfta fram betydelsen av en god tillgänglighet till primärvården. Dessutom ingår ett
ytterligare krav jämfört med tidigare modell i förslaget.
I övrigt är procentsatserna i stor utsträckning satta efter datakvalitet. Återbesöken har nyligen börjat rapporteras av alla regioner,
och det finns osäkerhet i hur väl rapporteringen fungerar. Den
inrapporterade informationen om återbesök behöver analyseras och
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kvalitetssäkras, och innan det arbetet är gjort föreslår utredningen
att förhållandevis lite medel läggs på de krav som handlar om återbesök. Likaså finns kända utmaningar när det gäller rapporteringen
inom BUP, där det under år 2021 har skett ett utvecklingsarbete för
att definiera vilka insatser som ska ingå exempelvis i utredning och
behandling och på så vis uppnå större likvärdighet mellan regionerna.
Att återbesök och BUP har förhållandevis små vikter i förslaget
ska alltså inte tolkas som att dessa delar är mindre viktiga. I takt med
att data förbättras och blir mer stabil menar utredningen att fördelningen bör justeras och att mer vikt då läggs vid dessa delar.
Modellen kan bli mer relevant för personer med kroniska sjukdomar
och regelbundna behov av hälso- och sjukvård genom att ge en större
vikt till återbesöken. Därför är det också av stor vikt att regionerna
och SKR fortsätter att arbeta med riktlinjer och anvisningar så att de
siffror som rapporteras är jämförbara mellan regionerna och stämmer överens med den verkliga situationen i regionen.
Två uppföljningsperioder
Utredningen föreslår att uppföljning av de mått som ingår i modellen samlas ihop till två perioder per år, januari-maj respektive junioktober. Detta är en förändring jämfört med tidigare modeller som
utgått från resultat för varje månad. Men även om antalet uppföljningstillfällen minskar till två innebär förslaget att alla månader
under respektive period räknas samman. Utredningen bedömer att
oktober behöver bli sista månaden som följs upp för att pengar ska
kunna betalas ut innan året är slut.
Syftet med att minska uppföljningstillfällena till två är att öka
långsiktigheten och att ge regionerna bättre planeringsmöjligheter.
Genom att ge regionerna fem månader att nå kravet bör det finnas
större möjligheter att göra verkliga förändringar och att hinna vidta
åtgärder. En annan fördel med att minska uppföljningstillfällena till
två kan vara att det leder till minskad administration.
Resultatet för perioden som helhet beräknas genom att summera
det totala antalet genomförda insatser inom definierade tidsgränser
och dela med det totala antalet genomförda insatser (exklusive
patientvalt och medicinskt orsakat väntande). Detta ger den totala
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andelen inom tidsgränsen för perioden. På motsvarande sätt summeras antalet väntande inom definierade tidsgränser för månaderna
som ingår i perioden och divideras med summan av det totala antalet
väntande de månader som ingår i perioden (exklusive patientvalt och
medicinskt orsakat väntande).
Medlen fördelas lika mellan de två uppföljningstillfällena. Det
innebär således att hälften av de medel som avsatts för den prestationsbundna ersättningsmodellen betalas ut om kraven uppnås
under perioden januari–maj och hälften av medlen betalas ut om
kraven uppnås under perioden juni–oktober, i båda fallen enligt den
fördelning som anges i tabell 9.8 ovan.
En förbestämd summa till varje region
För varje region reserveras en del av den summa som avsatts för den
prestationsbundna ersättningsmodellen, baserat på invånarantal.
Denna regionreserverade summa delas sedan lika mellan de två uppföljningsperioderna, och betalas ut till regionen i den utsträckning
som prestationskraven nås. Detta är samma metod som användes i
överenskommelsen för år 2020, och syftet är att öka planeringsförutsättningarna för regionerna. Med denna metod vet regionen på
förhand hur mycket pengar som kommer att betalas ut till regionen
– om kraven nås. Summan beror endast på hur det går för den
aktuella regionen, och inte på hur många av de andra regionerna som
klarar kraven.
Om någon eller några regioner inte klarar kraven betalas inte
medel ut för den del som det berör. Utredningen föreslår inte någon
fördelning av dessa medel mellan övriga regioner eftersom det
minskar förutsägbarheten på det sätt som konstruktionen med en
förbestämd summa avser att eliminera.
9.8.6

Ersättning för efterlevnad av lagkrav

Riksrevisionen har tidigare framfört tveksamheter till att belöna
regionerna för att författningskrav uppfylls, exempelvis de tidsgränser som finns angivna i vårdgarantin, eller att belöna krav som är
lägre än dem som anges i författning. Riksrevisionen menade att det
finns en risk att det uppfattas som att annan lagstiftning kan prio-
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riteras ner och att det på sikt försvagar lagstiftningen snarare än förstärker den, åtminstone om kraven är lägre än de som anges i författning 50.
Utredningen håller med om detta resonemang och att det inte är
optimalt att ställa krav som är lägre än de krav som anges i den lagstadgade vårdgarantin. Samtidigt konstaterar utredningen att de
författningskrav som har funnits sedan år 2010, aldrig har efterlevts.
Det är ett stort problem. Det är tydligt att något behöver göras åt
den situationen, och den prestationsbundna ersättningsmodell som
föreslås ska därför ses som ett led i en förflyttning mot de egentliga
kraven som fastställts i författning. Det innebär på sikt att alla
patienter ska få sin vård inom vårdgarantins tidsgränser och att ingen
har stått på väntelistorna längre tid än så.
Om kravet på en förbättring om tre procentenheter per år skulle
hållas av alla regioner när det gäller medicinsk bedömning inom
primärvården, skulle tre regioner ha en efterlevnad på 100 procent år
2025, och 2028 skulle det vara åtta. Om en förbättringstakt om fem
procentenheter vore möjligt skulle nästan alla regioner nå en efterlevnad på 100 procent till år 2028.
Prestationskraven ska alltså inte ses som ettåriga utan som en del
av ett mer långsiktigt arbete. På längre sikt är målet att nå de författningsreglerade gränserna och när det har uppnåtts kan modellen
utvecklas ytterligare för att därefter i stället premiera resultat som
innebär en högre ambition än det som krävs enligt författning.
9.8.7

Särskild hänsyn till personer med kronisk sjukdom

Det finns många personer som lever med en kronisk sjukdom, en
sjukdom som i vissa fall kan vara tidvis återkommande, långvarig
eller livslång. En uppskattning har visat att drygt 40 procent av
befolkningen har minst en diagnos som kan klassas som kronisk, och
det är vanligt att ha mer än en kronisk sjukdom. 51
Förekomsten är vanligare bland kvinnor än män och ökar med
ålder. Bland personer över 65 år har omkring 80 procent en kronisk
50
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
51
Myndigheten för vårdanalys. 2014. VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med
kroniska sjukdomar, rapport 2014:2. Baseras på vårdkonsumtionsdata från två regioner
(dåvarande landsting).
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sjukdom. Bland barn och unga (0–19 år) har omkring 20 procent en
kronisk sjukdom. Diabetes, astma, allergi och kronisk cystit är
exempel på kronisk sjukdom bland unga. 52
Enligt samma rapport som ovan gjordes drygt hälften av läkarbesöken för personer med kroniska sjukdomar inom primärvården.
Ungefär en tredjedel gjordes i den specialiserade, icke-akuta, öppenvården medan vart tionde gjordes vid akutmottagningar. Men fördelningen skiljer sig beroende på diagnos. 53
Personer med kroniska sjukdomar är således inte en homogen
grupp, utan återfinns i olika delar av vården. Vårdgarantin gäller
naturligtvis även för personer med kroniska sjukdomar.
Ålder är en betydande faktor för vårdbehov. Förekomsten av
kronisk sjukdom ökar, som framgår ovan, med ålder. Utredningens
analyser av data från väntetidsdatabasen visar också att många äldre
väntar på första besök inom den specialiserade vården eller en åtgärd
(se bilaga 2). Av alla kvinnor som i december 2020 hade väntat i över
ett år på första besök fanns exempelvis en fjärdedel inom ögonsjukvården, en del av dem eventuellt med någon kronisk sjukdom
inom detta område. När det gäller väntan på operation eller åtgärd
var hälften av de kvinnor och män som väntat i över ett år 60 år eller
äldre, en del av dem hade sannolikt någon kronisk sjukdom.
Prestationskraven för första besök och operation eller annan
åtgärd samt av att det inte ska finnas några personer som väntat över
två år på vård berör i högsta grad personer med kronisk sjukdom.
En tydlig kritik som framförts mot både vårdgarantin och
prestationskraven är att återbesök åsidosätts till förmån för första
besök. Återbesök kan tänkas spela en särskilt viktig roll för personer
med kroniska sjukdomar, där mycket av sjukdomen i vissa situationer sköts av personen själv i långa perioder, men där det kan
finnas behov av regelbundna uppföljningar och rutinkontroller, i primärvården eller den specialiserade vården. Att återbesök ingår bland
prestationskraven är ett sätt att minska risken att återbesök åsidosätts, vilket kan tänkas drabba personer med kronisk sjukdom mer
än andra.
För personer med kroniska sjukdomar som i stor utsträckning
lever med och sköter sin sjukdom själv finns det också ett behov av
att kunna få kontakt och eventuellt ett besök när något händer i olika
52
53

Ibid.
Ibid.
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situationer, exempelvis när sjukdomen utvecklas på ett oväntat sätt.
I både primärvården och den specialiserade vården är det därför
viktigt att alla besök rapporteras – även om det inte är ett återbesök
i bemärkelsen att det är planerat långt i förväg med ett medicinskt
måldatum. Utredningen har uppfattat att det fortfarande råder vissa
oklarheter kring hur första besök och återbesök registreras, och
därför är det viktigt att fortsätta att arbeta med anvisningar och riktlinjer samt att säkerställa att dessa följs så att data blir fullständig och
jämförbar.
När det gäller primärvården föreslår utredningen att uppföljningen kompletteras med ytterligare mått utöver medicinsk bedömning inom tre dagar och återbesök. Syftet med de tilläggen är just att
försöka fånga fler aspekter som är viktiga inte minst för personer
med kroniska sjukdomar.
När rapporteringen av återbesöken, inom både primärvård och
specialiserad vård, har satt sig kan vikten ökas i fördelningsmodellen
om så önskas för att göra modellen mer relevant för personer med
kroniska sjukdomar. Prestationsmodellen skulle också kunna bli
mer relevant för personer med kroniska sjukdomar genom att andra
tillgänglighetsmått inkluderas. I dagsläget menar dock utredningen
att det saknas ytterligare alternativ än de som föreslås.
9.8.8

Redogörelse av möjliga styreffekter

Det finns kända risker med prestationsersättning. Två övergripande
aspekter som särskilt riskerar att påverkas är de medicinska prioriteringarna och hur data registreras och rapporteras. Det är svårt att
konstruera en modell med prestationsersättning som helt eliminerar
sådana oönskade styreffekter. Men ett bra ledarskap som förmår att
arbeta med medicinska prioriteringar och förbättringsarbete parallellt samt att öka långsiktigheten i både prestationsmodellen och
i överenskommelsen generellt kan bidra till att minska riskerna.
Risk att medicinska prioriteringar påverkas
När det gäller påverkan på medicinska prioriteringar har utredningen
eftersträvat att konstruera prestationskrav som minimerar oönskade
effekter. Utredningens resonemang kring detta framgår i samband
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med att prestationskraven beskrivs ovan. En viktig del i det arbetet
har varit att säkerställa att prestationskraven inom varje område (det
vill säga primärvård, specialiserad vård (exklusive BUP) och BUP)
sammantaget innebär incitament att både prioritera dem som inte
har väntat så länge och att ge vård till dem som har väntat för länge
enligt de lagkrav som råder. Därför finns exempelvis både krav på att
genomföra en viss del av insatserna inom ett visst antal dagar och
krav på att genomsnittliga antalet väntedagar ska förbättras. Om en
region eller verksamhet väljer att fokusera på ett av kraven finns en
risk att balansen rubbas.
En annan aspekt av påverkan på de medicinska prioriteringarna
handlar om hur insatser som ingår i modellen prioriteras i förhållande till andra insatser. Att en större del av hälso- och sjukvården
ingår i modellen är ett sätt att minska det problemet, men samtidigt
är det fortfarande en stor del av hälso- och sjukvårdens göromål som
inte ingår. Att mäta precis allt, och dessutom göra det på ett korrekt
sätt, är inte möjligt, vilket innebär att denna risk är svår att undvika.
Även i utredningens förslag finns en risk att olika typer av undersökningar och mycket annat som hälso- och sjukvården gör åsidosätts till förmån för de insatser som finns med i modellen, men
utredningens förslag innebär en förbättring mot tidigare modell.
Tillit till att medicinska prioriteringar upprätthålls i vården
Trots de överväganden som utredningen gjort återstår alltså en viss
risk att den ekonomiska styreffekten påverkar vårdprofessionernas
medicinska prioriteringar. Utredningen vill tydligt framhålla vikten
av att de medicinska prioriteringarna upprätthålls på ett korrekt sätt,
och har stor tillit till att professionerna förmår att balansera medicinska prioriteringar och andra krav. Det måste inte finnas en motsättning mellan att upprätthålla medicinska prioriteringar och samtidigt förbättra tillgängligheten och korta väntetiderna – det ena
måste inte nödvändigtvis utesluta det andra utan kan göras parallellt
med ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Att förbättra väntetiderna och klara de krav som författningen, regionen
och överenskommelsen ställer samtidigt som professionerna har
möjlighet att göra de medicinska prioriteringar som krävs är en
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viktig ledarskapsfråga, där varje verksamhetschef har ett viktigt
ansvar för tillgänglighetsarbetet.
Risk att registrering påverkas
Hur registreringen görs kan påverka i vilken mån prestationskraven
uppnås. Med detta menar utredningen att det inte behöver handla
om medveten eller omedveten manipulation, utan snarare om hur
regionen eller verksamheten tolkar anvisningar och hur mätpunkter
registreras. Det kan exempelvis handla om vad som registreras som
ett besök för ett nytt hälsoproblem i primärvården, hur det medicinska måldatumet för ett återbesök sätts eller vilka besök som
klassas som nybesök eller första besök respektive återbesök, och om
det finns ytterligare besökstyper som helt faller utanför dessa definitioner och därför inte inkluderas. Genom att ställa prestationskrav
kan regionernas registrering påverkas, vilket i förlängningen kan
göra att det som avsågs att mätas inte mäts fullt ut.
Långsiktighet kan bidra till att minska oönskade styreffekter
Som ett ytterligare möjligt sätt att minska riskerna för negativa
styreffekter vill utredningen återigen framhålla långsiktighet.
Med mer långsiktighet finns utrymme för att göra förändringar i
arbetssätten som ger effekt på längre tid. Detta är ett inneboende
problem med överenskommelserna. Om regionerna vet att kraven
kommer finnas kvar en längre tid kan engagemanget för att jobba
mer långsiktigt öka. Därför menar utredningen att den prestationsbundna ersättningsmodellen måste ses som ett komplement till den
del i överenskommelsen som handlar om det strategiska utvecklingsarbetet, och som en incitamentsmodell som på ett antal års sikt
kommer leda till att de författningsreglerade lagkraven efterlevs och
att vård som inte berörs av vårdgarantin ges inom rimlig tid. Med ett
alltför ensidigt fokus endast på den prestationsbundna ersättningsmodellen är det sannolikt svårare att komma tillrätta med problemen
på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
I syfte att minska risken att kortsiktiga snabba lösningar görs för
att klara kraven varje månad föreslår utredningen att prestationskraven utvärderas två gånger per år i stället för varje månad som det
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varit tidigare. Det bör innebära en mindre pressande situation,
mindre administration och ge verksamheterna lite mer utrymme att
arbeta mer hållbart.

9.9

Fortsatt arbete med förbättrad väntetidsstatistik

Förslag: Överenskommelsen ska innehålla utökade krav på regionerna och SKR om förbättrad kvalitet i inrapporterade data till
väntetidsdatabasen. Den ska också innehåll krav på SKR om
förbättrad presentation av väntetidsdata.
Skälen för utredningens förslag: Del 2 i överenskommelsen handlar
om fortsatt arbete med förbättrad datakvalitet. SKR:s väntetidsdatabas har utvecklats och förbättrats successivt. Ända sedan starten
av databasen har uppföljningar lyft fram aspekter som behöver
förbättras54. Fortsatta behov av utveckling och förbättring kvarstår.
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som fokuserade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata till väntetidsdatabasen 55. Här drogs bland annat slutsatsen att det finns fortsatt behov av att säkerställa följsamhet och jämförbarhet i inrapporteringen för primärvården.
Svagheter och begränsningar i väntetidsdatabasen har också
framkommit tydligt i utredningens arbete. Det handlar både om kvaliteten på data i databasen och om hur data, innehåll och kvalitet
beskrivs för dem som använder sig av databasen och tar del av redovisningen genom Väntetider i vården. I takt med att väntetidsdatabasen har utvecklats, och numer innehåller omfattande värdefull information om både primärvården och den specialiserade
vården, har den också blivit en allt viktigare källa för kunskap. Allt
fler aktörer använder databasen. Även statens uppföljning av väntetider grundar sig på väntetidsdatabasen. Utredningen menar att den
här utvecklingen ställer större krav på kvalitetssäkring och transparens och att det därför behöver säkerställas att regionerna inrapporterar enligt de krav och anvisningar som finns.

54

Se exempelvis Socialstyrelsen. 2012. Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011.
Socialstyrelsen. 2020. Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet
2020. Regionernas inrapportering av primärvårdsdata till den nationella väntetidsdatabasen.

55
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Utredningen föreslår att följande krav, som i princip också har
ställts i tidigare överenskommelser men med något andra formuleringar, ställs på regionerna när det gäller inrapportering av data till
väntetidsdatabasen:
• Regionerna ska rapportera alla besök och åtgärder i primärvården
och i den specialiserade vården till väntetidsdatabasen, i enlighet
med modellerna för utvidgad uppföljning. Både måttet som baseras på genomförda insatser och måttet som baseras på antal väntande ska rapporteras för den specialiserade vården.
• Rapporteringen ska göras enligt de riktlinjer, rutiner och anvisningar som tillhandahålls genom SKR och gäller för väntetidsdatabasen. Regionerna ska säkerställa kvalitet i data de skickar in
och att det rapporteras i enlighet med de krav och anvisningar
som finns.
• Regionernas rapportering ska finnas i väntetidsdatabasen senast
fem veckor efter den månad som mätperioden avser.
• Rapportering av patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan
ska följa de bestämmelser som finns i hälso- och sjukvårdsförordningen.
Dessutom föreslår utredningen att följande ytterligare krav ställs på
regionerna:
• Regionerna ska redogöra för antal privata vårdgivare som ingår i
regionens utbud men som inte rapporterar till väntetidsdatabasen.
Av redogörelsen ska också omfattningen av vården som dessa
privata vårdgivare ger och i vilka verksamhetsområden vården ges
framgå.
• Regionerna ska samverka med och bidra till en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet (se avsnitt 9.10).
Det är regionerna som ansvarar för inrapporteringen till databasen
medan SKR förvaltar databasen, samordnar och stödjer regionernas
gemensamma arbete. SKR har en viktig roll i utvecklingen av databasen, och utredningen menar att med det följer ett ansvar för kvaliteten i databasen. Även om respektive region ansvarar för sin inrapportering och att siffrorna som rapporteras är korrekta, bör även
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SKR ta ansvar för hur data presenteras och beskrivs på webbsidan.
Det blir allt viktigare när fler aktörer använder sig av informationen,
aktörer som inte alltid har tidigare erfarenhet av väntetidsdatabasen
och inte känner till de begränsningar som finns.
SKR bör även ta ansvar för att genomföra systematiska tester för
att hitta eventuella felaktigheter i de data som inrapporteras, och
vidta lämpliga åtgärder. Eventuella felaktigheter i data bör återkopplas till regionerna för rättelse och markeras tydligt i de data som
presenteras på webben så att användarna uppmärksammas på kända
felaktigheter.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att SKR tilldelas medel
för att genomföra följande uppdrag:
• Beskriva och synliggöra vad data som presenteras på webben innehåller och inte, samt vilka kända brister det finns. Variabellistor
som beskriver vad olika mått innefattar ska finnas lätt tillgängliga
på webben, liksom alla instruktioner, anvisningar och riktlinjer
som ligger till grund för regionernas inrapportering. Det handlar
exempelvis om vad som ingår i måtten patientvald väntan och
medicinskt orsakad väntan och vad som ingår i olika typer av besök
(exempelvis första besök, vårdgarantibesök och återbesök).
• Redovisa resultat genom Väntetider i vården på ett sätt som möjliggör att resultat går att följa över tid, även efter att uppföljningsmodellen förändrats.
• Fortsätta arbetet med att harmonisera inrapportering från olika
regioner, för att säkerställa att alla rapporterar likadant. Det är ett
känt problem i all datarapportering att olika rapportörer kan
tolka vad som ska rapporteras på olika sätt. Detta är därför en
naturlig del av det fortsatta arbetet. I linje med första punkten
ovan bör det finnas transparens kring vilka områden som har varit
föremål för ett sådant arbete, vilka riktlinjerna och anvisningarna
är, i vilka områden det finns stora och kända brister, och i vilka
områden som arbete pågår eller planeras att genomföras. Data
som regionerna har meddelat är bristfällig på ett eller annat sätt
ska markeras tydligt.
Resultaten från Socialstyrelsens analys av regionernas inrapportering av data till väntetidsdatabasen när det gäller primär-
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vården 56 kan utgöra grund för fortsatt och mer systematiskt
kvalitetsarbete inom SKR, exempelvis genom att fortsätta följa
upp de skillnader som framkommer där om bland annat antal
inrapporterade besök per region och skillnader i fördelningen av
olika typer av besök.
• Samla in och sammanställa information om vilka privata vårdgivare som ingår i regionens utbud men som inte rapporterar till
väntetidsdatabasen, samt omfattningen av denna vård och inom
vilka vårdområden det gäller.
SKR ska också samverka med och bidra till en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, se avsnitt 9.10.

9.10

Utvidgad och fördjupad granskning
av väntetidsdatabasen

Förslag: Regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasens kvalitet.
Skälen för utredningens förslag: Som komplement till det fortsatta
utvecklingsarbetet med väntetidsdatabasen som SKR och regionerna
föreslås göra inom ramen för överenskommelsen, föreslår utredningen också att regeringen tillsätter en utvidgad och fördjupad
granskning av väntetidsdatabasens kvalitet, inte minst mot bakgrund
av den nya utvidgade inrapporteringsmodellen.
Granskningen ska handla om kvalitetssäkring vid inrapportering
av data och om hur SKR hanterar och informerar slutanvändarna om
eventuella brister. Det handlar exempelvis om att genomlysa de
anvisningar och riktlinjer som ska användas vid inrapporteringen,
både hur de är utformade och i vilken utsträckning de efterlevs. Ett
exempel är hur patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan
definieras och används i rapporteringen och hur det förhåller sig till
hälso- och sjukvårdsförordningens skrivningar om dessa begrepp.
Ett annat exempel är hur olika besökstyper definieras och rapporteras, exempelvis vårdgarantibesök, återbesök och uppföljningsbesök. Det ingår också att granska hur den här typen av information
56

Ibid.
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ges på webben i samband med att användare tar del av resultaten. En
viktig fråga som behöver belysas och analyseras är om de utvidgade
modellerna för rapportering innebär personuppgifter och om det i så
fall finns rättslig grund för att rapporteringen sker till SKR.
Ett sätt att genomföra en del av granskningen skulle kunna vara
en fördjupad analys där innehållet i det inrapporterade till väntetidsdatabasen för ett urval av verksamheter eller regioner jämförs mot
verksamheters uppfattning och kännedom och mot andra källor.
Även kvalitativa analysmetoder kan ingå.
Granskningen ska leda till en sammanställning av vilka brister
som finns och beskriva möjligheter att komma tillrätta med dem.
Den ska också leda till förslag om hur kvaliteten i inrapporteringen
av data kan utvärderas och följas upp på nationell nivå, region- eller
verksamhetsnivå. Det kan exempelvis handla om att utveckla relevanta mått på täckningsgrad eller svarsfrekvens.
Inom sitt uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda
vårdbehov samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen i uppgift att följa och analysera regionernas inrapportering av väntetidsdata till väntetidsdatabasen 57.
I december år 2020 lämnade Socialstyrelsen en rapport som fokuserade på regionernas inrapportering av primärvårdsdata. Socialstyrelsen konstaterade att regionerna generellt sett rapporterade in
data för obligatoriska variabler i stor utsträckning, men i mindre
utsträckning för vissa icke-obligatoriska variabler. Socialstyrelsen
redovisade också en analys som indikerar att skillnader i rapporteringen av variabler påverkar möjligheten att göra rättvisande
jämförelser mellan regionerna när det gäller vårdgarantins efterlevnad. 58 En motsvarande analys för inrapporteringen av data när det
gäller den specialiserade vården görs under år 2021, men har inte
redovisats när detta delbetänkande skrivs.
Erfarenheterna från dessa rapporter kan utgöra ett bra underlag
och utgångspunkt för den utvidgade och fördjupade granskningen.
Socialstyrelsens resultat indikerar att regionerna rapporterar olika
många besök och olika typer av besök i olika utsträckning. Dessa
resultat behöver diskuteras vidare avseende i vilken utsträckning
skillnaderna beror på att anvisningar inte följs eller att regioner
57
Regeringskansliet. 2020. Uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov
samt följa och analysera väntetider i hälso- och sjukvården, S2020/05634/FS.
58
Ibid.

378

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Vidareutveckling av överenskommelsen om ökad tillgänglighet

tolkar anvisningar på olika sätt. Därtill berörde inte Socialstyrelsens
arbete hur resultat och information presenteras på webben och för
slutanvändarna av databasen, vilket utredningen menar är en viktig
aspekt som också behöver ingå i en fördjupad och utvidgad
granskning.
Myndigheter som ska ingå i granskningsgruppen föreslås vara
Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen samt Integritetsskyddsmyndigheten. Även extern expertkunskap om registerhållning och datakvalitet
och juridisk kompetens bör ingå.
Den utvidgade och fördjupade granskningen kan tillsättas exempelvis genom ett uppdrag till en samordnande och sammankallande
myndighet. I överenskommelsen med SKR ställs sedan krav på SKR
och regionerna att samverka i arbetet.

9.11

Fortsatt strategiskt tillgänglighetsarbete

Del 3 i överenskommelsen handlar om strategiskt tillgänglighetsarbete. Utredningen menar att arbetet med regionernas handlingsplaner och uppföljning av dem som genomförts under 2021 behöver
fortsätta. Regionernas arbete med tillgänglighet ska vara långsiktigt
och handlingsplanen ska baseras på regionens situation och förutsättningar. Därför är det viktigt att vara långsiktig även från statligt
håll, och inte ändra styrsignalen när ett arbete påbörjats. Genom
återkommande uppföljning från statens sida med utveckling av
överenskommelsen utifrån arbetet med regionala handlingsplaner
och årliga uppföljningar kan statens stöd till regionernas tillgänglighetsarbete bli betydelsefullt.
Utredningen har haft i uppdrag att stödja regionernas arbete med
handlingsplanerna. Denna del av uppdraget beskrivs i kapitel 5. Där
redogörs också för förslag om hur det fortsatta strategiska tillgänglighetsarbetet kan utvecklas, förslag som bör bli en del av innehållet
i kommande överenskommelser.
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Kommitté för tillgänglighetsdialog

Som komplement till arbetet inom överenskommelsen anser utredningen att statens uppföljning av arbetet i regionerna behöver
säkerställas och förbättras. Utredningen föreslår därför att en kommitté för tillgänglighetsdialog tillsätts av regeringen. Kommittén bör
genomföra en årlig tillgänglighetsdialog vid platsbesök där respektive regions läge och resultat diskuteras tillsammans med regionen i
syfte att stimulera utveckling av tillgänglighetsarbetet. Förslaget
beskrivs ytterligare i kapitlet om att stödja regionernas arbete med
handlingsplanerna (kapitel 5).
I översikten av överenskommelsens innehåll beskriver utredningen denna tillgänglighetsdialog som en kompletterande insats.
Det gör utredningen för att regeringen behöver ta ansvar för tillsättning av gruppen och dess ordförande och avsätta medel för
sammanställning och förberedelse av underlagsmaterial i form av
regionernas årliga rapporter, myndigheternas rapporter om tillgänglighet, genomgång av aktuella data från bland annat väntetidsdatabasen, samt för arbete före, under och efter platsbesök. Regionernas
del av arbetet bör ingå som en del av överenskommelsen.

9.13

Regiongemensam pilotverksamhet

I kapitel 6 presenteras ett förslag som handlar om att stimulera
regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter som kan förbättra tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården. Det kan exempelvis handla om gemensam produktionsoch kapacitetsstyrning och gemensamma eller samordnade upphandlingar. Syftet är att öka kapaciteten och effektiviteten för att
korta väntetiderna, genom samarbete mellan regionerna. Följeforskning bör knytas till pilotverksamheterna.
Om finansiering och andra förutsättningar och villkor ska anges
i en överenskommelse är det utredningens förslag att det blir en del
av överenskommelsen om ökad tillgänglighet, och att det inom
överenskommelsen avsätts vissa medel som regionerna, i grupper om
minst två, kan ansöka om för att bedriva sådan pilotverksamhet.
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Regionala och samverkansregionala
överenskommelser

Att staten ingår överenskommelser direkt med regionerna skulle
kunna vara ett alternativ till att ingå dem med SKR. Beroende på hur
de utformas skulle de kunna bli bindande för regionerna på ett annat
sätt än överenskommelserna med SKR. I varje fall skulle de kunna
innebära mer förankring i regionerna. Men det skulle kräva mer
resurser från Regeringskansliets sida, och det är möjligt att innehållet i överenskommelserna skulle bli olika för olika regioner.
Samverkansregionerna är i sig inte egna juridiska personer, om de
inte överlämnat verksamhet till ett gemensamt kommunalförbund.
Om det inte finns något beslutsmandat för sjukvårdsregionerna kan
de inte ingå överenskommelser, utan överenskommelserna behöver
i så fall ingås med varje region. Men villkoren kan diskuteras med
flera regioner gemensamt.
9.14.1

Inget hindrar andra typer av överenskommelser

Det är i första hand regionerna som ska utföra de uppgifter som
framgår av de överenskommelser som staten och SKR sluter. Det är
också i huvudsak regionerna som erhåller de ekonomiska medel som
ingår i överenskommelserna. SKR erhåller oftast en mindre del av
medlen för att stödja regionernas arbete. Men den typ av överenskommelser som är vanliga inom hälso- och sjukvården är inte juridiskt bindande 59,60. De kan snarare ses som erbjudanden för regionerna där de kan välja att delta 61.
I stället för att staten och SKR ingår en överenskommelse skulle
staten i princip kunna sluta en överenskommelse med en enskild
region som förpliktigar regionen att vidta vissa åtgärder mot
ersättning från statens sida. Det finns ingenting som direkt hindrar
ett sådant upplägg, om parterna är överens om det. Att överenskommelser traditionellt inte har ingåtts med respektive region har

59
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
60
Statskontoret. 2011. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting,
rapport 2011:22.
61
Riksrevisionen. 2014. Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej, RiR 2014:20.
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delvis praktiska orsaker. Det är enklare att teckna överenskommelser med SKR än med 21 regioner 62.
9.14.2

Olika grad av formalisering

Överenskommelser kan ha olika grad av formalisering, allt från ett
outtalat samförstånd utan rättsliga förpliktelser till ett påskrivet
kontrakt eller avtal 63. Beroende på hur överenskommelser med
regionerna skulle utformas skulle de kunna bli bindande för regionerna och staten på ett annat sätt än en överenskommelse mellan
staten och SKR, vilket är en fördel. Samtidigt menar utredningen att
det behövs ytterligare överväganden av om det är lämpligt och
önskvärt att staten styr regionerna via sådana överenskommelser i
dessa frågor, där bland annat frågan om hur meningsskiljaktigheter
skulle kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt är relevant.
9.14.3

Tydligare förankring en möjlig fördel

Även om en överenskommelse inte nödvändigtvis skulle utformas så
att den blir rättsligt bindande kan det tänkas att en sådan överenskommelse skulle kunna innebära en tydligare förankring i regionerna
om överenskommelsen förhandlas direkt med regionen i stället för
med SKR. När det gäller överenskommelserna om ökad tillgänglighet uttrycktes i överenskommelsen för 2019 att den syftade till att
åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten och att parterna var överens om att det fanns ett fortsatt
behov av att samlat se över och utveckla arbetet med att långsiktigt
förbättra tillgängligheten. Utredningen har under arbetets gång
ibland fått intrycket av att det kanske inte fanns full samsyn mellan
regeringen och regionerna kring att det nu skulle göras ett omtag
och att arbetet skulle ske med förnyad kraft, med mer fokus på
strategiskt utvecklingsarbete och långsiktighet. Överenskommelsen
ingås med SKR, så när parterna har samsyn behöver det inte nödvändigtvis innefatta samtliga regioner. Eftersom det är i regionerna
som arbetet måste göras är det förstås en försvårande omständighet
62

Riksrevisionen. 2017. Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet,
RiR 2017:3.
Ibid.

63
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om inte även regionerna har den samsynen. Den typen av glapp
skulle kunna undvikas om överenskommelsen i stället förhandlades
och ingicks direkt med regionen.
9.14.4

Mer arbete och olika villkor möjliga nackdelar

En nackdel som utredningen ser med överenskommelser direkt med
regionerna är att det skulle kräva betydligt mer resurser jämfört med
en gemensam överenskommelse mellan staten och SKR. Det gäller
både när överenskommelserna ska förhandlas och när de ska följas
upp.
Att ingå en överenskommelse kräver att parterna är överens om
villkoren, och en överenskommelse föranleds ofta av någon form av
diskussion eller förhandling mellan parterna. Regionala överenskommelser skulle således innebära att staten behöver komma överens om villkoren med 21 parter. Det skulle kunna innebära förhandlingar mellan staten och respektive region, vilket skulle kunna resultera i olika innehåll och villkor för olika regioner. Beroende på syftet
med överenskommelserna skulle det kunna vara ändamålsenligt. Om
syftet är att uppnå en ökad nationell samordning kring en fråga är
oliklydande avtal förmodligen inte förenligt med syftet. Om syftet
däremot är att arbeta tillsammans med 21 regioner och att stötta
regionerna på olika sätt genom att anpassa villkoren efter regionala
förutsättningar skulle överenskommelser mellan staten och respektive region kunna vara fördelaktigt. Det kan dock finnas en risk att
överenskommelserna kan komma att skilja sig så mycket åt att de
medför ytterligare svårigheter att få vården jämlik.
9.14.5

Om parter i en överenskommelse

Varje region är en egen juridisk person, och utredningen menar därför att regionerna inte gemensamt kan utgöra en motpart till regeringen i en överenskommelse, utan respektive region behöver som
utgångspunkt svara för sina egna åtaganden enligt överenskommelsen. En samverkansregion är inte en juridisk person i sig, och det går
alltså inte att ingå en överenskommelse med själva samverkansregionen. Varje region som ingår i samverkansregionen måste enskilt
svara för sina åtaganden enligt överenskommelsen. Om regionerna i
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samverkansregionen exempelvis organiserat verksamhet inom en
egen juridisk person, genom att bedriva verksamhet inom ramen för
ett kommunalförbund, är situationen dock annorlunda. I sådant fall
ser utredningen inget hinder för staten att ingå en överenskommelse
med kommunalförbundet. Det krävs dock att regionerna som ingår
i kommunalförbundet har tilldelat förbundet ansvar för de frågor
som överenskommelsen avser. I prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården beskrivs att regionerna måste
utforma effektiva beslutsprocesser och samverkansregionerna ha
mandat att besluta om koncentration av vård genom en samverkansregional beslutsfunktion. I propositionen lyftes inrättande av en
gemensam nämnd eller ett kommunalförbund, till vilken regionerna
i samverkansregionen har överlåtit beslutanderätt, som exempel på
sätt för att åstadkomma detta. 64
Det är i vart fall möjligt att förhandla innehållet och villkoren
med flera regioner gemensamt för att komma överens om gemensamma villkor för flera regioner, exempelvis inom samverkansregionerna. På samma sätt som med upplägget med överenskommelse
mellan staten och respektive region skulle detta upplägg ge möjligheter att anpassa villkoren utifrån förutsättningarna. Upplägget
skulle kräva att de ingående regionerna tillsammans förhandlar med
staten och kommer överens med varandra och staten. Utmaningen
är att regionerna kan ha olika önskemål och behov som gör det svårt
att hitta en gemensam lösning.
Jämfört med överenskommelse med respektive region skulle
detta upplägg förmodligen kräva mindre resurser, men fortfarande
mer jämfört med en överenskommelse mellan staten och SKR.

64

Prop. 2017/18:40 s. 64.
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Författningskommentar

10.1

Förslag till lag om ändring i hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)

7 kap.
6a§
Regionen ska organisera hälso- och sjukvården så att alla som omfattas
av regionens ansvar för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i
regionen kan få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst
på dygnet. Genom hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska råd
ges om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med anledning av sina
symtom. Det ska även bedömas om den enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård. Den enskilde ska, vid behov, hänvisas till en
vårdenhet. Råd, bedömning och hänvisning enligt detta stycke ska utgå
från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
Regionen ska på en webbplats som är allmänt känd lämna information om hälso- och sjukvård som så långt som möjligt motsvarar sådan
information som lämnas vid hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
enligt första stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan verksamhet som avses i första och andra
stycket.
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans samt om information om hälso- och sjukvård på en webbplats som är allmänt känd.
Enligt första styckets första mening ska regionen organisera
hälso- och sjukvården så att alla som omfattas av regionens ansvar
för hälso- och sjukvård och som dessutom vistas i regionen kan få
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet.
Vilka som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård
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framgår av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Det är,
enligt 8 kap. 1 § HSL, bland annat personer som är bosatta i regionen.
Även personer som bor i en annan region omfattas av en regions
ansvar att erbjuda öppen vård, enligt 8 kap. 3 § HSL. Hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans är att betrakta som öppen vård,
eftersom det är hälso- och sjukvård som ges till en patient som inte
är intagen vid en vårdinrättning (se 2 kap. 4 och 5 §§ HSL).
Det är regionen som den enskilde vistas i som omfattas av skyldigheten att organisera hälso- och sjukvården så att den enskilde kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Det betyder bland
annat att regionens planering och dimensionering av hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans exempelvis behöver ta hänsyn till
hur många som vanligtvis vistas i regionen. Om en enskild vistas i en
annan region än den region han eller hon är bosatt i, är det den region
som den enskilde vistas i vid tidpunkten som kontakt söks med
hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans som ska se till att den
enskilde får tillgång till rådgivningen. Bestämmelsen innehåller inget
rekvisit rörande vistelsens längd. Det kan alltså vara fråga om att den
enskilde befinner sig i en annan region än den han eller hon bor i
under en mycket kort tid, men det kan också handla om längre
vistelser. Bestämmelsen innebär inte något hinder för att flera
regioner utför hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans gemensamt
eller att samverka kring att besvara inkommande samtal. Däremot
följer av bestämmelsen att det är varje regions ansvar att se till att de
som omfattas av regionens ansvar och som vistas i regionen har tillgång till hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen enligt första stycket avser
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. I lagen anges inte vilken
lösning för kommunikation på distans som ska användas. Olika lösningar är möjliga enligt bestämmelsen, såsom telefon eller chattfunktioner. Vilka kommunikationslösningar som ska användas kan
dock preciseras på lägre författningsnivå. Att hälso- och sjukvårdsrådgivning ska erbjudas på distans enligt bestämmelsen innebär
ingen förändring i regionens skyldighet att erbjuda god hälso- och
sjukvård i övrigt. Behov av hälso- och sjukvård genom fysiska möten
mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdspersonalen består.
Bestämmelsen innebär en skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans när som helst på dygnet. Regionen kan
alltså inte begränsa öppettiderna för hälso- och sjukvårdsrådgiv-
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ningen på distans till vissa tider på dygnet. Inte heller kan begräsningar göras till vissa dagar, utan bestämmelsen innebär ett krav på
tillgänglighet dygnet runt samtliga dagar.
Med råd om åtgärder som den enskilde själv kan vidta med
anledning av sina symtom avses så kallade egenvårdsråd. Bedömning
av om den enskilde har behov av ytterligare hälso- och sjukvård är
en bedömning av om den enskilde behöver annan hälso- och sjukvård än sådana egenvårdsråd som ska erbjudas via hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans enligt bestämmelsen. Det kan
exempelvis handla om behov av att uppsöka en vårdcentral för att få
en medicinsk bedömning och lämplig behandling. Den bedömning
av behovet av ytterligare hälso- och sjukvård som avses utgör dock
inte i sig en sådan medicinsk bedömning som avses i exempelvis
9 kap. 1 § 2 HSL eller 8 kap. 1 § patientlagen (2014:821).
Sådan hänvisning till en vårdenhet som avses i bestämmelsen
handlar om information och råd om att en annan vårdenhet bör uppsökas samt information om vilka vårdenheter som finns att tillgå och
hur den enskilde kommer i kontakt med dessa. Informationen bör
vara anpassad till den enskildes besvär och platsen där den enskilde
befinner sig. Begreppet vårdenhet avser en organisatorisk enhet som
tillhandahåller hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara en vårdcentral, ett sjukhus, en mottagning eller en klinik. Ytterst är det dock
den enskilde själv som får ta ställning till om ytterligare vård ska sökas
och var vården i så fall ska sökas. När det gäller offentligt finansierad
öppen vård har patienten möjlighet att själv välja utförare inom eller
utom regionen, enligt 9 kap. 1 § patientlagen.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska utgå från ett
rådgivnings- och hänvisningsstöd. Det är ett arbetsredskap för den
som utför hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans. I rådgivnings- och hänvisningsstödet bör det finnas information om bland
annat hur brådskande behoven är med anledning av olika symtom,
vilka frågor som bör ställas till den enskilde och vilka åtgärder som
kan vidtas av den enskilde själv med anledning av olika symtom. Det
bör också finnas information om vilken del av hälso- och sjukvården
som är lämplig att uppsöka för olika symtom, om ett behov av kontakt med en annan vårdenhet föreligger, och vilka vårdenheter som
finns i regionen. Utifrån bestämmelsen om att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659),
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är det en förutsättning att rådgivnings- och hänvisningsstödet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Enligt paragrafens andra stycke ska regionen, på en webbplats
som är allmänt känd, lämna information om hälso- och sjukvård som
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Kravet på att webbplatsen
ska vara allmänt känd innebär att regionerna ska använda en sådan
webbplats som gör att informationen når ut till så hög andel av
befolkningen som möjligt. Information på en webbplats som en liten
andel av befolkningen känner till uppfyller alltså inte kravet. Ett
möjligt sätt att säkerställa att en webbplats är allmänt känd är att
samtliga regioner använder samma webbplats för informationen och
att en webbplats som funnits under längre tid, och därigenom blivit
känd för befolkningen, används. Den information som ska lämnas
ska så långt som möjligt motsvara informationen som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. Naturligtvis kan det inte
bli fråga om individuellt inriktade råd, men däremot allmän information om exempelvis symtom, sjukdomar och skador och vilka
åtgärder enskilda kan vidta för att hantera dessa samt i vilka situationer en viss typ av vårdenhet bör uppsökas.
Av tredje stycket framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och information på en allmänt känd
webbplats som regleras i bestämmelsen.
Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.1.
7 kap.
8a§
I frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information
om hälso- och sjukvård enligt 7 kap. 6 a § första och andra stycket ska
regionerna samverka med varandra. Samverkan ska särskilt avse
sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i 7 kap. 6 a § första
stycket.
Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om att regionerna
ska samverka med varandra i frågor om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård enligt
7 kap. 6 a § HSL. Samverkan kring dessa frågor bör syfta till att i så
hög utsträckning som möjligt åstadkomma en likvärdighet över
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landet i hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans och informationen om hälso- och sjukvård på en webbplats. Exempel på frågor
som kan vara föremål för samverkan är frågor om sätt som den
enskilde kan komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans, arbetsmetodik i kontakter med enskilda, utveckling av nya arbetssätt, utbildningar, säkerställande av att den webbplats som används för att lämna informationen om hälso- och
sjukvård är allmänt känd, framtagande av texter om hälso- och sjukvård samt översättning av texter.
Bestämmelsen om samverkan är inte avgränsad till viss situation,
utan gäller i bred bemärkelse. Samverkan bör exempelvis vara aktuell
vid planering och utveckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen på
distans och informationen på en webbplats och inom ramen för det
löpande arbetet, men även inför och vid allvarliga händelser och kriser.
Kravet på samverkan gäller alltså generellt för frågor om hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en webbplats. I bestämmelsen pekas också särskilt ut att samverkan ska avse sådant rådgivnings- och hänvisningsstöd som avses i
7 kap. 6 a § första stycket HSL.
Regionerna omfattas även av andra krav på samverkan, både när
det gäller samverkan vid allvarliga händelser och kriser och i andra
situationer. Här kan exempelvis kraven på samverkan enligt 7 kap. 7
och 8 §§ HSL och 8 § förvaltningslagen (2017:900) nämnas.
Överväganden finns i kapitel 8, avsnitt 11.2.
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Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.
Bedömning: Några särskilda övergångsbestämmelser behövs
inte.
Skälen för utredningens förslag och bedömning: Utredningen bedömer
att det är angeläget att de föreslagna författningsändringarna träder
i kraft så snart som möjligt, till stöd för en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning och en tillgänglig hälso- och sjukvård. Med hänsyn till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande, fortsatt beredning inom Regeringskansliet och riksdagsbehandling bör de lagändringar som utredningen föreslår tidigast
kunna träda i kraft den 1 juli 2022. De förordningsändringar som
utredningen föreslår bör träda i kraft vid samma tidpunkt som lagändringarna. Eftersom stora delar av det som utredningen föreslår
reglera redan i dag görs i praktiken, bedömer utredningen inte att
förslagen innebär något särskilt omfattande förberedelsearbete för
hälso- och sjukvårdens huvudmän, vårdgivare eller för några andra
aktörer som kan påverka tidpunkten för ikraftträdande.
Förslagen är inte av den arten att de kräver några särskilda övergångsbestämmelser.
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12

Finansieringsförslag och
konsekvensbeskrivningar

Kapitlet inleds med sammanfattande beskrivning av finansieringsförslag och inom vilka områden som utredningen lämnar förslag.
Därefter följer avsnitt om påverkan på kommunala självstyrelsen,
offentliga finanser, samhällsekonomiska konsekvenser av bristande
tillgänglighet, hälso- och sjukvårdens och berörda myndigheters roll,
bedömning av effekter av förslagens betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Sedan följer
bedömningar av effekter på socioekonomisk och regional jämlikhet,
jämställdhet, barn, integration samt påverkan på klimat och miljö.
Därefter följer förslagens överenstämmelse med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Slutligen redovisas konsekvenser för den personliga integriteten.

12.1

Finansieringsförslag

Förslag: Med anledning av utredningens förslag om inrättande av
en kommitté för tillgänglighetsdialog föreslår utredningen att
sammanlagt 5–6 miljoner kronor årligen avsätts från anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att
finansiera nämnda kommitté.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till
Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser föreslår utredningen att sammanlagt 6 miljoner kronor årligen under en period av
tre till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut, det
första året inkluderar planeringsfas vilket innebär en lägre kostnad om cirka 4 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås belasta an-
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slaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller
anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om uppdrag till
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår utredningen
att sammanlagt 4 miljoner kronor årligen under en period av tre
till fem år tillförs myndigheten genom regeringsbeslut. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för
att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning
med uppdraget att utreda förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem föreslår utredningen att 5 miljoner kronor
belastas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse för att finansiera nämnda utredning.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om regiongemensamma pilotverksamheter föreslår utredningen att motsvarande 10 procent av de medel som tillförs regionerna genom överenskommelsen med SKR om ökad tillgänglighet avsätts för
ändamålet. En jämförelse med årets överenskommelse innebär en
kostnad om cirka 300 miljoner kronor. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om författningsändringar avseende hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och
information om hälso- och sjukvård på en webbplats föreslår utredningen att regionerna tillförs 245 miljoner kronor år 1–3 och
230 miljoner kronor från år 4 via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent från år 4.
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Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en överenskommelse om en mer samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
föreslår utredningen att regionerna tillförs 300 miljoner kronor
via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås gälla under en tidsbegränsad period på tre till fem år.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utredning
om en nationell digital infrastruktur föreslår utredningen att sammanlagt 9 miljoner kronor årligen avsätts under tre år från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse för att finansiera nämnda utredning.
Förslag: Med anledning av utredningens förslag om en utvidgad
och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen föreslår utredningen att 5 miljoner kronor tillförs en myndighet genom regeringsbeslut. Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Skälen för utredningens förslag: Enligt 14 § kommittéförordningen
(1998:1474) ska en kommitté när det gäller förslag som innebär
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner
eller regioner föreslå en finansiering. Vad som sägs i kommittéförordningen om kommittéer och om ordförande i kommittéer gäller
också särskilda utredare, enligt 1 § kommittéförordningen. Det är
enligt utredningens tolkning inte i enlighet med detta finansieringskrav att allmänt föreslå att förslagen ska finansieras genom besparingar på andra utgiftsområden i statens budget. Den typen av avvägningar och prioriteringar är en politisk fråga som förutsätter att
olika verksamheters behov ställs mot varandra, vilket inte är en
uppgift för en enskild statlig utredning med ett uppdrag inom ett
begränsat område. Som utredningen ser det kan inte heller ett förslag
som rymmer en allmän skrivning om att nya medel ska tillföras, utan
närmare precisering, anses innebära att finansieringskravet uppfylls.
Även ett eventuellt reformutrymme i statsbudgeten bör vara föremål
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för politiska avvägningar och inte hänvisas till som finansieringslösning av en enskild utredning.
Den kommunala finansieringsprincipen innebär att staten inte
ska ålägga kommuner och regioner nya uppgifter utan att ge dem
adekvat finansiering, vilket innebär att statliga reformer varken ska
vara under- eller överfinansierade. Principen gäller således i båda
riktningar; om staten fattar beslut som gör att kommunal verksamhet kan utföras billigare (eller dyrare) ska de statliga bidragen enligt
principen minskas (eller ökas) i motsvarande mån. 1
Mot denna bakgrund lämnar utredningen de finansieringsförslag
som framgår av rutan ovan.

12.2

Konsekvensbeskrivningar

Utredningen har haft ett brett direktiv med flera deluppdrag, och
lämnar också förslag inom flera områden. De förslag som behöver
konsekvensbeskrivas och därmed ingår i detta kapitel är följande:
• Förslag i deluppdrag om regionala handlingsplaner
– Kommitté för tillgänglighetsdialog
• Förslag i deluppdrag om effektivitet och valfrihet
– Uppdrag till myndigheter om kunskapshöjande insatser om
vårdgaranti och valfrihet
– Utredning om ett vårdsöksystem över vårdgivare med ledig
kapacitet och villkor för nyttjande
– Stöd till pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i
samverkan mellan regioner
• Förslag i deluppdrag om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
– Författningsändringar för att långsiktigt säkra tillgången till
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om
hälso- och sjukvård på en webbplats dygnet runt för befolkningen i hela landet
1

Riksrevisionen. 2018, RiR 2018:8 Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den
ändamålsenligt?
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– Överenskommelse mellan staten och SKR om vissa områden i
syfte att uppnå en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning
– Utredning om hur en nationell digital infrastruktur inom
hälso- och sjukvården kan utformas och regleras
• Förslag i deluppdrag om vidareutveckling av överenskommelsen
om ökad tillgänglighet
– Utvidgad och fördjupad granskning av väntetidsdatabasen
I deluppdraget om vidareutveckling av överenskommelsen om ökad
tillgänglighet lämnar utredningen, i enlighet med vad som efterfrågas
i direktivet, dessutom en rad förslag som handlar om överenskommelsens huvudsakliga innehåll, utformning av prestationskrav och
modell för fördelning av medel. Det kan inte uteslutas att förslaget i
nästa steg kan få vissa konsekvenser. Utredningen förutsätter därför
att regionerna i användandet av medlen från överenskommelsen tar
hänsyn till socioekonomiska konsekvenser, konsekvenser för jämställdhet, barn och integration samt brottslighet, sysselsättning,
offentlig service, små företags arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga.

12.3

Kommunala självstyrelsen

12.3.1

Förslag om kommitté för tillgänglighetsdialog har inte
någon direkt påverkan på den kommunala självstyrelsen

Den återkommande tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår
förutsätter att regionerna bistår med underlag som efterfrågas och i
förberedelser och genomförande av dialoger vid platsbesök. Utredningens bedömning är att tillgänglighetsdialog kan bidra till utvecklingen av regionens interna tillgänglighetsarbete. Att bistå med
underlag och i förberedelser och genomförande av dialoger vid platsbesök är dock inte något som föreslås utgöra ett tvingande åläggande
för regionerna och därmed bedöms förslaget inte utgöra en inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Underlag som regional handlingsplan och årlig uppföljning är en
förutsättning för dialog. Här har utredningen i kapitel 5 om regio-
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nala handlingsplaner lämnat en bedömning att arbetet med ökad tillgänglighet ska vara långsiktigt och innebära en överenskommelse
mellan staten och SKR om ett årshjul för regionala handlingsplaner
och årsrapporter samt i kapitel 9 om utveckling av överenskommelsen inkluderat strategiskt tillgänglighetsarbete.
12.3.2

Förslag om effektivitet och valfrihet har inte någon
direkt påverkan på kommunala självstyrelsen

Den kommunala självstyrelsen bedöms inte direkt påverkas av lämnade förslag.
Kunskapshöjande insatser
Uppdraget till Socialstyrelsen om kunskapshöjande insatser kan
påverka regionerna i den meningen att invånares, patientgrupper,
professioners och beslutsfattares ökade kunskap om vårdgarantin
och valmöjligheter ställer tydligare och högre krav på regionerna.
Även om detta påverkar regionernas förutsättningar, är utredningens bedömning att det inte innebär någon förändring i sak av det
ansvar och de skyldigheter regionerna redan har.
Utredning om vårdsöksystem
Utredningen om ett nationellt vårdsöksystem i sig påverkar inte
kommunala självstyrelsen men kan i förlängningen, beroende på vad
utredningen kommer fram till, påverka kommunala självstyrelsen.
Stöd till pilotverksamheter
Förslag om stöd för pilotverksamhet avseende samverkan mellan
regioner påverkar inte den kommunala självstyrelsen då stödet är
frivilligt.
Det kan i sammanhanget nämnas att det redan i dag finns flera
krav på samverkan. Regionen ska exempelvis samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i sin planering och utveckling av hälso- och sjukvården, enligt 7 kap. 7 § hälso- och sjukvårds-
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lagen (2017:30), HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör
flera regioner ska regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Att
regioner ska samverka med varandra följer också av 8 § förvaltningslagen (2017:900).
12.3.3

Förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivningen
påverkar kommunala självstyrelsen

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna består delvis av nya krav på
regionerna och delvis av förtydliganden av krav som redan finns.
Författningsändringarna bedöms ha viss påverkan på den kommunala självstyrelsen. I det här avsnittet beskrivs först vilka av de föreslagna författningsändringarna som utredningen bedömer vara nya
respektive förtydligade krav. Därefter presenteras en bedömning av
i vilken utsträckning de nya kraven påverkar den kommunala självstyrelsen och utredningens proportionalitetsbedömning.
Nya respektive förtydligade krav
Sammantaget bedömer utredningen att följande delar av de föreslagna författningsändringarna är nya krav:
• Att den föreslagna hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans
ska vara tillgänglig dygnet runt, och på distans, på telefon, och
ges utifrån ett rådgivnings- och hänvisningsstöd.
• Att information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webbplats som är allmänt känd.
• Att regionerna ska samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård på en
webbplats som är allmänt känd.
• Att information om hälso- och sjukvård som lämnas på en webbplats ska tillhandahållas på andra språk än svenska, om det med
hänsyn till informationens art, befolkningens behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.
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• Att besvara samt överföra samtal vid allvarlig händelse, när det
finns behov av det. Det är regionen som ska säkerställa användningen av tekniska lösningar som möjliggör detta.
Nedan följer utredningens resonemang bakom slutsatsen om vad
som är nya krav.
Att hälso- och sjukvårdsrådgivning i form av råd om åtgärder som
kan vidtas på egen hand, bedömning av om det finns ett behov av
ytterligare hälso- och sjukvård och hänvisning till lämplig vårdenhet
ska tillhandahållas är inte ett nytt krav utan får, utifrån regionens
ansvar enligt 8 kap. HSL, sägas ingå sedan tidigare i regionens ansvar.
Enligt 8 kap. 1 § HSL ska regionen bland annat erbjuda en god hälsooch sjukvård åt den som är bosatt inom regionen och i övrigt verka
för en god hälsa hos befolkningen. Enligt 8 kap. 3 § HSL ska
regionen erbjuda öppen vård åt den som omfattas av en annan
regions ansvar för hälso- och sjukvård. Med hälso- och sjukvård avses, enligt 2 kap. 1 § HSL, bland annat åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Utifrån dessa
bestämmelser torde det följa att regionen ska erbjuda sådana råd,
bedömningar och hänvisningar som avses i den föreslagna bestämmelsen. Däremot är det ett nytt krav att det ska tillhandahållas dygnet
runt och på distans, via telefon, och att det ska utgå från ett rådgivnings- och hänvisningsstöd. Att hälso- och sjukvården ska utgå från
vetenskap och beprövad erfarenhet gäller redan i dag, enligt 6 kap.
1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), men ett rådgivnings- och hänvisningsstöd pekas inte ut i någon reglering.
Att regionen ska lämna information om hälso- och sjukvård som
så långt som möjligt motsvarar sådan information som lämnas vid
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på en webbplats som är
allmänt känd, är ett nytt krav. Sedan tidigare omfattas regionen av
flera krav på information, exempelvis när det gäller information om
olika utförare enligt kommunallagen (2017:725) och lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, och information som patienter ska ges enligt patientlagen (2014:821), såsom information om
metoder för vård och behandling och metoder för att förebygga
sjukdomar och skador (se kapitel 3, avsnitt 4). Det finns också vissa
krav på att information ska vara lättförståelig och lättillgänglig. De
krav som finns i dag när det gäller information överensstämmer
alltså till stora delar med den föreslagna bestämmelsen, men att
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information om hälso- och sjukvård ska tillhandahållas just på en
webbplats som är allmänt känd är ett nytt krav. Samtidigt kommer
den information som ska lämnas enligt den föreslagna bestämmelsen
inte fullt ut kunna ersätta den information som patienter ska få i sina
kontakter med hälso- och sjukvården.
Att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälso- och sjukvård
på webbplats bedömer utredningen vara ett nytt krav. Sedan tidigare
finns krav på samverkan mer generellt. Exempelvis ska regionen
samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården enligt 7 kap. 7 §
HSL. I frågor om hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska
regionerna samverka, enligt 7 kap. 8 § HSL. Regionerna omfattas
också av samverkansskyldighet enligt 8 § förvaltningslagen
(2017:900). Det utpekas dock inte särskilt i dessa bestämmelser att
samverkan just ska avse samverkan mellan regioner i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans och information på en webbplats. Därför kan det anses utgöra ett nytt krav.
Att hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska tillhandahållas
på de andra språk än svenska som är motiverade utifrån befolkningens behov bedömer utredningen vara ett förtydligande. Sedan
tidigare gäller bland annat att vård ska ges på lika villkor, enligt 3 kap.
1 § HSL, och att information som ges till en patient enligt patientlagen ska vara anpassad till patientens språkliga bakgrund, enligt
3 kap. 6 § patientlagen. Det bör innebära att en person som inte
pratar någon svenska ska kunna få hälso- och sjukvårdsinformation
på annat språk för att förstå informationen från en läkare eller någon
annan inom vården. För att kunna uppfylla dagens krav bör det i flera
situationer vara en förutsättning att kommunicera med patienter på
vissa andra språk än svenska. Även om utredningen inte skulle föreslå en särskild bestämmelse om att hälso- och sjukvårdsrådgivning
på distans ska tillhandahållas på andra språk än svenska när det är
motiverat, menar utredningen att ovannämnda bestämmelser ändå
skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
som föreslås skulle behöva tillhandahållas på andra språk än svenska
när det är motiverat utifrån befolkningens behov. Den föreslagna
bestämmelsen i 7 kap. 4 HSF innebär alltså ett förtydligande.
Att informationen om hälso- och sjukvård som ska lämnas på en
webbplats som är allmänt känd ska tillhandahållas på andra språk än
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svenska, om det med hänsyn till informationens art, befolkningens
behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt kan
däremot ses som ett nytt krav. Däremot finns redan i dag flera krav
som innebär att viss information som lämnas av regioner ska vara
lättförståelig och lätt tillgänglig.
Att rådgivningen ska vara anpassad till personer med nedsatt tal
och hörsel bedömer utredningen vara ett förtydligande. Redan i dag
ska all hälso- och sjukvård, även den som ges på distans, ges på lika
villkor enligt 3 kap. 1 § HSL. Information som ges till en patient
enligt patientlagen ska vara anpassad till patientens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar, enligt 3 kap. 6 § patientlagen. Även om utredningen inte
skulle föreslå en särskild bestämmelse om anpassning till personer
med nedsatt tal och hörsel, menar utredningen att ovannämnda
bestämmelser ändå skulle innebära att den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans som föreslås skulle behöva anpassas på det sättet.
Att använda en teknisk lösning som är anpassad till den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs är i sig inte ett nytt krav. Sedan
tidigare gäller att det i all hälso- och sjukvårdsverksamhet ska finnas
den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges, enligt
5 kap. 2 § HSL. Däremot är det ett nytt krav att den som bedriver
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, om behov finns, vid allvarlig händelse, ska besvara samtal från enskilda som vistas i andra
regioner och överföra samtal till de som bedriver sådan verksamhet
i andra regioner.
Påverkan på kommunala självstyrelsen
De förtydligande krav som utredningen föreslår enligt ovan bedöms
inte påverka den kommunala självstyrelsen. De nya krav som de
föreslagna författningsändringarna medför för regionerna bedöms
ha viss påverkan på den kommunala självstyrelsen. De nya kraven
ökar den statliga regelstyrningen i och med att ny författningsreglering tillkommer. Av det följer också att den statliga tillsynen av
regionerna kan komma att öka.
De nya kraven påverkar också i viss mån regionernas möjlighet
att bestämma hur de ska bedriva och organisera sin verksamhet,
eftersom regionerna blir skyldiga att uppfylla de nya kraven. För-

402

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Finansieringsförslag och konsekvensbeskrivningar

slagen innebär således att regionen till exempel inte kan välja att inte
möjliggöra kontakt via telefon eller begränsa den möjligheten till
vissa tider på dygnet. Regionerna kan inte heller välja bort att samarbeta kring att besvara samtal, vid behov, vid allvarlig händelse. Med
detta kan också regionpolitikers handlingsutrymme sägas påverkas i
viss mån, eftersom förslagen begränsar möjligheterna att exempelvis
välja bort att tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt.
Proportionalitetsbedömning
Den inskränkning som de föreslagna författningsändringarna innebär i den kommunala självstyrelsen ska vägas mot de nationella
intressen som den föreslagna lagstiftningen ska tillgodose. De
främsta nationella intressena är nationell samordning, likvärdighet
och jämlikhet – i normala tider såväl som vid allvarlig händelse. Det
finns också ett nationellt intresse i att förbättra förutsättningarna att
hälso- och sjukvårdsrådgivningen kan upprätthållas på bästa möjliga
sätt vid nästa allvarliga händelse. Det är också dessa nationella
intressen som framgår av utredningens direktiv.
Regeringen har ett särskilt ansvar för att målet om regional likvärdighet uppnås eftersom det är ett mål som respektive region har
svårt att själv styra mot. Ur det nationella perspektivet finns det ett
värde i att befolkningen i hela landet har tillgång till en hälso- och
sjukvårdsrådgivning som fungerar likartat så att man känner igen sig
oavsett var man befinner sig i landet. Befolkningen förflyttar sig
mellan regionerna, arbetar och bor i olika regioner och har ofta närstående i andra regioner som behöver hjälp i kontakter med hälsooch sjukvården. Då är det en fördel om hälso- och sjukvården
fungerar på så likartat sätt som möjligt. Det gäller inte minst just
hälso- och sjukvårdsrådgivning eftersom dessa tjänster kan spela en
särskild roll när någon befinner sig i en annan region än hemregionen
och behöver råd och vägledning om vart man ska vända sig.
Utredningen har övervägt flera andra alternativ för att uppnå en
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning som inte skulle
påverka den kommunala självstyrelsen:
– överenskommelse mellan staten och SKR eller mellan staten och
respektive region samt
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– statligt delägarskap i eller statlig finansiering direkt till Inera AB.
Sammantaget har utredningen bedömt att dessa alternativ inte skulle
vara framkomliga för att uppnå syftet. Utredningens resonemang
kring detta redovisas i kapitel 8, avsnitt 10.
En viktig fördel med författningsregleringen är att den blir långsiktig och ställer samma bindande krav på regionerna. En överenskommelse mellan staten och SKR har vissa andra fördelar, som
att den är mer flexibel och kan rikta in sig direkt på det arbete som
regionerna bedriver inom Inera AB. Av den anledningen har utredningen också valt att lämna förslag på en kombination av författningsförändringar och en överenskommelse. Att enbart föreslå en
överenskommelse bedömer utredningen dock inte hade lett till mer
nationell samordning än i dag eftersom en överenskommelse inte är
bindande eller långsiktig för regionerna.
Utredningen har också övervägt ett alternativ som med stor
sannolikhet skulle innebära ett större ingrepp i den kommunala
självstyrelsen än de författningsförändringar som nu föreslås, nämligen att regionerna fråntas uppgiften att bedriva hälso- och sjukvårdsrådgivning och att denna uppgift i stället utförs av en enskild
aktör för hela landet. Detta alternativ har utredningen valt bort, i
huvudsak för att regional förankring och kännedom har lyfts fram
som viktigt och för att det finns en risk att ytterligare regionala
väglednings- och informationstjänster skapas vid sidan om en sådan
nationell tjänst (se kapitel 8, avsnitt 10).
Även om de föreslagna författningsförändringarna formellt sett
innebär vissa nya krav och därmed påverkan på det kommunala
självstyret, kan utredningen också konstatera att påverkan på regionerna inte är så stor i praktiken. Flera av de nya kraven som listas ovan
är sådant som många regioner gör redan i dag. Exempelvis tillhandahåller regionerna redan i dag hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet
runt per telefon och ger information på en allmänt känd webbplats
(1177.se). Det är särskilt det som sägs i den föreslagna bestämmelsen
med kravet på att samverka med varandra och att hjälpas åt med
samtal som inkommer till hälso- och sjukvårdsrådgivningarna i olika
regioner vid allvarlig händelse, vid behov, som i dag inte sker fullt ut.
Majoriteten av regionerna lever dock upp till det redan i dag, vilket
kan tolkas som att det inte är ett orimligt krav. Utan samverkan
mellan regionerna går det inte att åstadkomma en nationellt sam-
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ordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning, varför utredningen finner
det motiverat att ställa dessa krav trots att det innebär mindre bestämmanderätt kring just sådana frågor för regionerna.
Det finns många aspekter av hälso- och sjukvården som med fördel anpassas till de regionala och lokala förhållandena. Det handlar
exempelvis om sådana aspekter som har med geografiska förhållanden och demografi att göra. I sådana avseenden ska regionerna
förstås göra olika. Men i vissa andra avseenden finns det inte sådana
starka argument för att regionerna behöver göra olika. Ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd är ett sådant exempel – här
är det svårt att se varför regionerna behöver välja att göra olika. Med
kravet att regionerna ska samverka med varandra kring hälso- och
sjukvårdsrådgivningen på distans förtydligas en inriktning att regionerna ska samordna sig mer och i möjligaste mån komma överens
om sådana aspekter som inte kräver regional anpassning. Förslaget
lämnar också till stora delar öppet för regionerna hur de kraven ska
uppfyllas. Även med de föreslagna författningsändringarna har
regionerna fortfarande möjlighet att anpassa verksamheten efter sina
förutsättningar, exempelvis hur mycket bemanning som krävs givet
antalet samtal (vilket kan bero på befolkningens sammansättning
och hur enskilda regioner samverkar kring att besvara samtal).
Sammantaget bedömer utredningen att den inskränkning i den
kommunala självstyrelsen som de nya kraven innebär är motiverade
utifrån en proportionalitetsbedömning.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen berör inte den kommunala självstyrelsen eftersom överenskommelsen bygger på frivillighet från
regionernas sida.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Den föreslagna utredningen påverkar inte heller den kommunala
självstyrelsen eftersom den genomförandet av den inte innebär några
förändringar för regioner eller kommuner.
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Granskning av väntetidsdatabasen påverkar
inte den kommunala självstyrelsen

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen inte inskränker den kommunala självstyrelsen. Regionernas medverkan i granskningen är viktig, men är inte lagstadgad
utan ingår som en del i överenskommelse som bygger på frivillighet
från regionernas sida.

12.4

Påverkan på offentliga finanser

12.4.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på offentliga finanser

Kostnaden för genomförandet av tillgänglighetsdialogen baseras på
en ordförande, 3 sekreterare och stöd från kliniskt verksamma experter och experter inom metoder för tillgänglighetsarbetet samt
verksamhetsledning. Kostnaden uppskattas till 5–6 miljoner kronor
per år.
Medel för att täcka kostnaderna föreslås ske via anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
12.4.2

Effektivitet och valfrihet – påverkan
på offentliga finanser

De offentliga finanserna påverkas av kostnaden för genomförandet.
I tabell 12.1 sammanfattas kostnaderna för förslag som lämnas i
detta deluppdrag.
Tabell 12.1

Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om effektivitet
och valfrihet
Uppskattad kostnad
(miljoner kronor)

Uppdrag om kunskapshöjande insatser

Period

4 (år 1)–6

Tillsvidare

Utvärdering med
kännedomsundersökningar

4

Med 2–3 års intervall
tillsvidare

Utredning av vårdsökfunktion

5

1 år
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Uppskattad kostnad
(miljoner kronor)

Period

Stöd till pilotverksamhet, skissad summa
utifrån om det gällt 10 procent av årets
(2021) överenskommelse

300

3–5 år

Summa

313
315

År 1
År 2 +

Kunskapshöjande insatser och kännedomsundersökningar
Kostnaderna för genomförande av kunskapshöjande insatser är
oberoende av val av myndighet, men nollalternativet innebär inga
kostnader.
Kostnaden för genomförandet av kunskapshöjande insatser uppskattas till 4–6 miljoner kronor årligen, en inledande planeringsfas
kan innebära den lägre kostnaden. Efter utvärdering av första årens
insatser tas ställning till beslut om uppgiften ska vara instruktionsenlig och om så skulle bli fallet krävs också en permanent finansiering. Om uppdraget av regeringen bedöms överensstämma med
rekvisitet för anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta
vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, bör detta i första hand nyttjas. I annat fall bör anslaget 1:6
Bidrag till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas.
Kännedomsundersökningar innebär också en kostnad för staten.
Kostnaden för uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppskattas till cirka 4 miljoner kronor årligen. Om uppdraget
av regeringen bedöms överensstämma med rekvisitet för anslaget
föreslår utredningen att kostnaden belastar anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. I annat fall bör anslaget 1:6 Bidrag
till folkhälsa och sjukvård inom samma utgiftsområde nyttjas.
Utredning om vårdsöksystem
Kostnader för utredning av ett vårdsöksystem är beroende av utredningens längd och storlek. Utredningen har uppskattat att behovet
är cirka 1 års utredningstid med ett kansli om en utredare och tre
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sekreterare med kompetens inom de områden som berörs och jurist.
Utredningen uppskattar kostnaden till 5 miljoner kronor.
Stöd till pilotverksamheter
Förslaget om pilotverksamhet för ökad kapacitet och effektivitet i
samverkan mellan regioner innebär en kostnad för staten. För
alternativet överenskommelse mellan staten och SKR blir summan
föremål för en förhandling mellan staten och SKR, utredningen kan
därför inte lämna exakta underlag för kostnader. Kostnaderna är
också beroende av intresset från regionerna. Alternativet att medlen
fördelas genom statsbidrag efter beslut från Socialstyrelsen bör innebära samma kostnad och samma anslag för staten som för alternativet med överenskommelse. Med utgångspunkt i årets överenskommelse skulle kostnaden motsvara cirka 300 miljoner kronor årligen
under 3–5 år.
Medel för att täcka kostnaderna föreslås tas från anslaget 1:11
Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och föreslås utgöra
10 procent av de medel som överenskommelsen om ökad tillgänglighet omfattar, se vidare förslagen om kömiljarden i kapitel 9. En
viss administrativ börda för regioner och SKR tillkommer för hantering av stödet, men kan betraktas som liten i förhållande till det
stöd som föreslås ges. Samma summa och anslag bör komma ifråga
om medlen istället fördelas som bidrag genom Socialstyrelsen.
12.4.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på offentliga finanser

Tabell 12.2 sammanfattar de uppskattade totala kostnaderna för förslagen som lämnas inom deluppdraget om en nationellt samordnad
hälso- och sjukvårdsrådgivning.
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Uppskattad kostnad (per år) för förslagen om en nationellt
samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning

Författningsändringar
Överenskommelse
Utredning
Summa

Uppskattad kostnad (miljoner
kronor)

Period

245 (år 1–3)
230 (år 4+)

Till svidare

300

5–10 år

9

3 år

554
530
245

År 1–3
År 4–5/10
År 5/10 +

Författningsreglering – ekonomiska effekter för regionerna
Tabell 12.3 sammanfattar de kostnader som utredningen uppskattar
att de nya kraven medför för regionerna.
Tabell 12.3

Uppskattade kostnader (per år) för de föreslagna
författningsändringarna om hälso- och sjukvårdsrådgivning

Krav

Uppskattad kostnad
(miljoner kr)

Dygnet runt, på telefon och utifrån ett medicinskt rådgivningsoch hänvisningsstöd samt att överföra samtal mellan regionerna
vid allvarlig händelse, vid behov

180

Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en webbplats

35

Samverka i fråga om hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans
och information på en webbplats som är allmänt känd

0

Information som lämnas på en webbplats ska tillhandahållas även
på andra språk i viss omfattning under vissa förutsättningar
Summa

30 (år 1–3)
15 (år 4 +)
245 (år 1–3)
230 (år 4+)

Nya krav: Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans ska vara
tillgänglig dygnet runt, på telefon och ges utifrån ett rådgivnings- och
hänvisningsstöd samt att vid behov samverka kring att besvara samtal
vid allvarlig händelse.
För att uppskatta kostnaden för kraven har utredningen utgått från
regionernas kostnader för den verksamhet de bedriver i dag. Alla
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regioner uppfyller i dag kravet på tillgänglighet per telefon dygnet
runt och att använda ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd. Alla regioner betalar också avgifter till Inera som ger tillgång
till ett system som möjliggör att samtal kan överföras mellan regionerna (men en region använder inte systemet). Det innebär att de
kostnader som regionerna har för verksamheten i dag i stor utsträckning inkluderar dessa krav.
Utredningen har samlat in information om regionernas totala
kostnader för verksamheten 1177 Vårdguiden på telefon genom en
skriftlig fråga till respektive regions verksamhetsansvarige. Utredningen frågade efter kostnaderna för både år 2019 och år 2020, men
väljer här att utgå från svaren för år 2019 eftersom år 2020 har inneburit extra kostnader till följd av pandemin. 17 regioner angav en
summa för år 2019. Två regioner angav inte någon kostnad, men angav antalet årsarbetare på en annan fråga som utredningen ställde.
Utredningen har då valt att använda schablonen 1 miljon kronor per
årsarbetare. Två regioner angav varken kostnader eller årsarbetare
för år 2019, men angav kostnader år 2020. Utredningen har då använt
kostnader för år 2020 men räknat bort den summa som anges vara
direkt relaterad till covid-19-pandemin.
Resultatet av ovan är att regionernas angivna totala kostnader för
1177 Vårdguiden på telefon år 2019 var 650 miljoner kronor. I uppföljande dialoger har det visat sig vara oklart om regionerna i denna
summa har räknat in de avgifter de betalar till Inera vad gäller 1177
Vårdguiden på telefon. Några regioner som utredningen har frågat
har svarat att de inte har gjort det, och någon har svarat att de har
gjort det. Men utredningen har inte fått en fullständig bild. Totalt
betalade regionerna 63 miljoner kronor till Inera för tjänsten 1177
Vårdguiden på telefon år 2019. Om även denna summa inkluderas i
regionernas totala kostnad för verksamheten blir den 717 miljoner
kronor. I denna totalsumma ingår då alltså också kostnader som gör
det möjligt att överföra samtal mellan regionerna eftersom Inera
i dag tillhandahåller ett sådant system.
Som framgår ovan är uppgiften att tillhandahålla hälso- och
sjukvårdsrådgivning i sig inte ett nytt krav. Det nya kravet är att det
ska finnas åtminstone på telefon, tillgängligt dygnet runt, utgå från
ett rådgivnings- och hänvisningsstöd, vara föremål för samverkan
mellan regionerna och att samarbete ska ske kring att besvara samtal
vid allvarlig händelse när det finns behov av det. Regionerna ska
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säkerställa att det finns en teknisk lösning som gör det möjligt att
överföra samtal mellan regionerna. Även tidigare gällde att hälsooch sjukvårdsrådgivningen skulle utgå från evidens och beprövad
erfarenhet, som all annan hälso- och sjukvård, men det fanns inte ett
preciserat krav på rådgivnings- och hänvisningsstöd. Att tillhandahålla
uppgiften per telefon torde vara ett av de billigaste sätten att utföra
uppgiften, så det kravet i sig bör inte innebära någon kostnadsökning
jämfört med situationen utan de föreslagna författningsändringarna.
Eftersom inte hälso- och sjukvårdsrådgivning i sig är en ny uppgift för regionerna bör inte hela kostnaden om 717 miljoner kronor
ses som kostnaden för det nya kravet. Därtill gällde sedan tidigare
kravet att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig, och att
tillhandahålla hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet runt per telefon kan ses som en av flera pusselbitar för att efterleva det kravet.
Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att tillhandahålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan sägas
vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt
75 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan härröras till krav som redan finns – det vill säga att regionerna ska
erbjuda god hälso- och sjukvård som är lätt tillgänglig till befolkningen. Med den utgångspunkten kan kostnaden för det nya kravet
uppskattas till omkring 180 miljoner kronor per år (25 procent av
717 miljoner kronor).
Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård ska lämnas på en
webbplats som är allmänt känd.
Den föreslagna författningsändringen innebär ett nytt krav på att
information ska finnas på en webbplats som är allmänt känd. För att
uppskatta regionernas kostnad för detta krav har utredningen utgått
från de avgifter som regionerna betalar till Inera. Regionerna kan
sägas uppfylla detta krav redan i dag genom den information som
finns på 1177.se. Avgifter till Inera för 1177 Vårdguiden på webben
är i nuläget runt 50–70 miljoner kronor per år (från 46,7 till 70 miljoner kronor mellan år 2019 och år 2021). I avgiften ingår bland
annat tillhandahållandet av webbplatsen och arbetet som ligger bakom alla de nationella texter som publiceras.
Utredningen menar dock att inte hela kostnaden om 70 miljoner
kronor bör ses som kostnaden för det nya kravet. Själva kravet på att
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tillhandahålla information som är lätt tillgänglig finns till stora delar
redan. Att tillhandahålla information på webben kan ses som en av
flera pusselbitar för att efterleva sådana befintliga krav. För vissa personer innebär det sannolikt att kvalitetssäkrad och välskriven information på en webbplats är ett bra och lämpligt sätt att ge sådan
information som ska ges. Eftersom det också är svårt att tänka sig
ett mindre kostsamt sätt att ge informationen än genom en webbplats, är det också ett sätt som regionerna redan i dag bör använda
sig av för vissa delar av befolkningen.
Det är svårt att exakt avgöra vad som var kostnaden för att tillhandahålla det som, utan de föreslagna författningsändringarna, kan
sägas vara en lägstanivå. Utredningen anser att det är rimligt att runt
50 procent av de nuvarande kostnaderna avser sådant som kan
härröras till krav som redan finns – det vill säga att ge information
som är lätt tillgänglig och anpassad efter mottagaren. Med den utgångspunkten kan kostnaden för det nya kravet uppskattas till omkring 35 miljoner kronor per år (50 procent av 70 miljoner kronor).
Nytt krav: Information om hälso- och sjukvård som lämnas på en
webbplats ska tillhandahållas även på andra språk i viss utsträckning.
Kostnaden för detta krav beror på hur mycket information som
översätts och till hur många språk. Kravet är inte specifikt när det
gäller omfattning, utan formulerat som att informationen ska lämnas
på andra språk än svenska om det med hänsyn till informationens art,
befolkningens behov och omständigheterna i övrigt framstår som lämpligt.
För att uppskatta kostnaden för att översätta texter som finns på
webben har utredningen vänt sig till Inera som i dagsläget gör sådana
översättningar. Enligt uppgift kostar det omkring 20 000 kronor att
översätta en text till engelska. Då ingår redaktörstid, faktagranskning och en översättning till lätt svenska som mellansteg. Att översätta till andra språk är något dyrare. För 25 miljoner uppskattar
Inera att det går att översätta nästan 400 texter till engelska, somaliska och arabiska.
Utöver själva översättningen behöver de översatta texterna också
förvaltas – uppdateras och revideras. Detta uppskattar Inera till omkring 5 miljoner per år.
Sammantaget menar utredningen att det är rimligt med en kostnad om 25 miljoner kronor per år i tre år för att bygga upp ett bra
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utbud av information på andra språk. I dagsläget finns omkring
50 olika texter översatta till ett 20-tal olika språk, totalt omkring
250 översättningar. 25 miljoner per år i tre år, där omkring 400 texter
kan översättas till engelska och två andra språk, torde innebära en
ambitionshöjning jämfört med i dag, och goda förutsättningar för
regionerna att leva upp till det som kravställs.
Därefter behöver nyöversättning fortsätta för att leva upp till
kravet om att tillhandahålla information på andra språk utefter
befolkningens behov. Exempelvis kan de mest relevanta språken
ändras över tid. Men takten i översättningen bör kunna minskas.
Utredningen menar därför att kostnaden från år 4 och framåt kan
uppskattas till 10 miljoner kronor. Över hela perioden krävs också
en förvaltningskostnad om omkring 5 miljoner kronor.
Med dessa kostnader bör regionerna kunna leva upp till de krav
som de föreslagna författningsändringarna kräver.
Nytt krav: Regionerna ska samverka i fråga om hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans och information om hälsooch sjukvård på en webbplats som är allmänt känd.
Detta krav bedömer utredningen inte medför några förhöjda kostnader för regionerna. Kostnaderna beror förstås på hur samverkan
ser ut. Men den eventuella kostnad som uppkommer till följd av att
behöva samverka med andra regioner kring hälso- och sjukvårdsrådgivningen bör på det hela taget vägas upp av de potentiella vinster
som uppstår därav. Att kunna utbyta erfarenheter och ha gemensamma utbildningar är exempel på aspekter som har lyfts fram som
positivt med samverkan i dagsläget.
Med hänvisning till den kommunala finansieringsprincipen föreslår
utredningen att de generella statsbidragen via anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 ökas med 245 miljoner kronor år 1–3 och 230 miljoner kronor år 4 och därefter.
Kostnaderna föreslås belasta anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser
för att korta vårdköerna eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Förändringen föreslås vara permanent från år 4.
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Överenskommelse mellan staten och SKR
Utredningen föreslår att det avsätts 300 miljoner kronor årligen för
utvecklingsarbete i överenskommelsen om en mer samordnad hälsooch sjukvårdsrådgivning. Regeringen har under perioden 2019–2021
tillfört totalt 263 miljoner kronor (omkring 90 miljoner kronor per
år i genomsnitt) för utvecklingen av Första linjens digitala vård. Med
det som utgångspunkt bedömer utredningen att 300 miljoner kronor per år är en rimlig summa. Medlen täcker då fortsatt utveckling
av den nationellt gemensamma hälso- och sjukvårdsrådgivningen
med en ambitionshöjning med målet att utveckla och införa nya
gemensamma tjänster snabbare. Dessutom lämnas medel till arbetet
med de övriga delar som föreslås ingå i överenskommelsen, det vill
säga att utveckla arbetet med att säkerställa att information är
samstämmig med andra kunskapsstöd, att öka den nationella informationen på webben, uppföljning och analys av effekterna av nya
digitala kommunikationssätt inom hälso- och sjukvårdsrådgivningen och att utveckla ett överenskommet urval av e-tjänster som
är tillgängliga för befolkningen i hela landet.
Utredningen bedömer att överenskommelsen bör vara flerårig
och att långsiktighet tas i beaktande från början. Detta för att underlätta planeringen av arbetet särskilt med att utveckla nya digitala
tjänster och förbättra förutsättningarna för en något mer långsiktig
finansiering av arbetet inom Inera.
Finansiering föreslås ske via anslaget 1:11 Prestationsbundna
insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg eller anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård inom samma utgiftsområde.
Utredning om nationell infrastruktur
Utredningen föreslår att det avsätts omkring 9 miljoner kronor årligen för att utreda och reglera en nationell digital infrastruktur. Det
är en stor och komplex utredning som behöver pågå i några år. Exakt
omfattning och tidslängd på uppdraget får fastställas i samband med
ett eventuellt utredningsdirektiv.
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Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på offentliga finanser

Utredningen uppskattar att uppdraget till en myndighet att samordna och genomföra den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen behöver 1 år för genomförandet. Utredningen uppskattar
kostnaden för uppdraget till omkring 5 miljoner kronor.
Utredningen föreslår att uppdraget ges som en kompletterande
insats till överenskommelsen om ökad tillgänglighet och att en del
av de medel som allokeras till överenskommelsen avsätts till uppdraget (se kapitel 9). Det innebär att utredningen föreslår att medel
tas från anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

12.5

Samhällsekonomiska konsekvenser
av långa väntetider

De kostnader som uppstår till följd av förslagen, utgörs av utgifter
för staten. Kostnader därutöver gäller den tid samverkande aktörer
lägger på arbetet. Utredningen bedömer att om syftena med förslagen uppnås är det rimligt att anta att ett mer effektivt arbete med
vårdgaranti och valmöjligheter kan ske och därmed minska kostnader för vården, patienten och samhället. Stora besparingar kan nås
om patienter ges vård i rimlig tid och sjukskrivningar kan minska.
Alla insatser som kan bidra till ökad tillgänglighet kan påverka
patienterna och samhället. Utredningen bedömer att det är rimligt
att anta att patienter som väntar länge på vård kan få flera negativa
konsekvenser både för patienten och samhället.
Samhällsekonomiska bedömningar är få
Utredningen kan konstatera att samhällsekonomiska bedömningar
av väntetider i vården i Sverige är svårt att hitta. Detta är i sig en
viktig iakttagelse, eftersom det säger något om hur problemet värderats och prioriterats över tid. Få exempel har hittats, de uppgifter
som lämnas är också behäftade med stor osäkerhet beroende på
vilken metod som använts. Olika metoder kan ge stora skillnader i
resultat. De studier som redovisas kan även utgått från områden med
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särskilt stora utmaningar avseende väntetider. Oavsett de osäkerheter som nämnts tyder resultaten på stora kostnader för samhället
av väntetider i vården på grund av sjukskrivningar. Kostnaderna
nedan utgår från produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar,
andra kostnader kan också beräknas såsom för sämre livskvalitet,
närståendes vårdinsatser med mera.
En studie av väntetider i Skåne
En studie genomfördes av Institutet för hälsoekonomi (IHE) för
Region Skånes räkning avseende att väntetider orsakar många onödiga och dyra sjukskrivningar. IHE beräknade kostnaderna i form av
produktionsbortfall. Med produktionsbortfall avses de kostnader
för samhället som uppstår till följd av sjukdom och beräknas på den
tid som personen är frånvarande från arbetet. Man värderar den tid
som inte kan användas till produktion och utgår från att denna motsvarar arbetsgivarens lönekostnader. Vanligtvis används den genomsnittliga bruttoarbetsinkomsten plus sociala avgifter i beräkningarna. Till följd av väntetider från primärvårdens diagnos till bekräftad
diagnos hos specialist, beräknades det samlade produktionsbortfallet
för all sjukskrivning till drygt 8 miljarder kronor i regionen år 2005.
Undersökningen utgick också från nio vanliga diagnoser med lång
väntetid till specialister; knä- och höftartros, ljumskbråck, senil katarakt, karpaltunnelsyndrom och sömnstörning. För dessa nio diagnoser visade sig kostnaderna vara sammanlagt 46 miljoner kronor för
produktionsbortfallet och väntetiderna under år 2005. 2
Studie av väntetider vid Sahlgrenska
En annan studie gäller kostnaderna utifrån sjukskrivningsförhållandena för väntande på operation, på grund av diskbråck, spinal
stenos eller vissa knä- eller skulderdiagnoser vid ortopedklinikerna
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)/Sahlgrenska och SU/
Östra år 2002. Vid tidpunkten var väntetiderna långa. Vid undersökningstillfället var den totala genomsnittliga väntetiden 1 223 dagar,
2

IHE information 2/2009, artikel om rapport Produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar
i Region Skåne 2005 – fokus 9 diagnoser, skriven av Frida Hjalte, Ulf Persson och Thor
Lithman. https://docplayer.se/6712119-Produktionsbortfall-till-foljd-av-sjukskrivningar-iregion-skane-2005.html.
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alltså drygt tre år. Kostnaderna för arbetsoförmåga fram till och med
undersökningstillfället beräknades motsvara det s.k. produktionsbortfallet. 159 patienter av de köande var sjukskrivna, uppbar sjukbidrag eller var förtidspensionerade med samma diagnos som motiverade den väntande operationen. Den totala kostnaden för sjukfrånvaron i gruppen uppgick till nästan 90 miljoner kronor, varav 34 miljoner för de förtidspensionerade fram till deras ordinarie ålderspension. 3
Studierna tyder på att långa väntetider kan ge stora kostnader
för samhället till följd av sjukskrivningar
De patienter som står i kö har av vårdgivaren bedömts vara i behov
av vård. För regionerna blir kostnaden rimligen densamma oavsett
när patienten ges den vård hen bedömts ha behov av, förutsatt att
patientens tillstånd är detsamma. De patienter som väntar på vård
och får vänta länge riskerar utsättas för oro och stress, långvarig
smärta, långa sjukskrivningar och kanske ett försämrat tillstånd
innan de ges den vård de behöver. Den utredning IHE respektive
Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjorde med fokus på sjukskrivningar talar för att långa väntetider kan innebära kostnader för
samhället för sjukskrivningar. Därtill kan läggas administrativa kostnader för hantering av väntelistor, eventuella kostnader i vården för
ett försämrat tillstånd hos patienten, samt försämrad inkomst för
patienten. Om patientens tillstånd försämras kan det i värsta fall
även påverka framtida arbetsförmåga vilket i sin tur också påverkar
inkomst för patienten och minskat utbud av arbetskraft. Även om
de samhällsekonomiska konsekvenserna i form av ökade kostnader
för såväl staten som för regionerna alltså kan vara betydande, är det
enligt utredningen viktigt att även beakta de negativa konsekvenserna för den enskilde patienten och dennes närstående. Det handlar
om försämrad livskvalitet, men även om förtroendet för vården.
Det finns också enligt Vårdföretagarna vårdgivare med avtal med
regionerna som Vårdföretagarna menar att regionerna inte utnyttjar
fullt ut trots att det finns patienter som väntar. De hävdar även med
Sironarapporten Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med stöd av
3

Läkartidningen nr 16 2003, studien genomförd av Tommy Hansson, Elisabeth Hansson och
Jon Karlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

417

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Finansieringsförslag och konsekvensbeskrivningar

SOU 2021:59

privata vårdgivare att privata vårdgivare kan ge vård till samma eller
lägre kostnad än regionernas verksamhet i egen regi. 4
Så länge det funnits långa väntetider till vård har staten av och till
gett stöd till regionerna genom särskilda överenskommelser. Kan
väntetiderna minska så att regionerna kan uppfylla vårdgarantin
genom de insatser som utredningen bedömer krävs kan staten spara
medlen från sådana överenskommelser och utgifter för långa sjukskrivningar. Det skulle också minska onödigt lidande för patienten.

12.6

Effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga
eller villkor i övrigt

Utredningens bedömning är att inget av förslagen innebär någon
stor påverkan på företags villkor. I den mån någon påverkan kan finnas lämnar utredningen resonemang nedan.
12.6.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – effekter för företag

Utredningen bedömer att den statliga tillgänglighetsdialogen tillsammans med regionerna inte har någon stor påverkan på företag.
Arbetet ska genomföras i kommittéform av anställda i kommittén.
En viss påverkan kan dock ske i den mån kommittén behöver göra
någon upphandling, men utredningens bedömning är att det i så fall
är i mindre omfattning.
12.6.2

Effektivitet och valfrihet – effekter för företag

Förslagen ger inga stora effekter på företagandet i Sverige avseende
förutsättningar, villkor, arbets- eller konkurrensförmåga.

4

Sirona på uppdrag av Vårdföretagarna, Hur uppskjuten vård kan arbetas bord med stöd av
privata vårdgivare, 2021.
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Kunskapshöjande insatser
Kunskapshöjande insatser genomförs av en statlig myndighet som i
genomförandet kan behöva upphandla tjänster. Eftersom statliga
myndigheter följer gällande upphandlingsregler bör det inte påverka
villkoren för företagandet.
Stöd till pilotverksamheter
Stöd till pilotverksamheter för ökad kapacitet och effektivitet i samverkan mellan regioner avseende gemensam upphandling har en liten
påverkan på företagande. Vårdföretag kan påverkas genom möjlighet
att utöka sin verksamhet, i den mån regionerna startar samverkan
om gemensam eller samordnad upphandling. De företag som utredningen bedömer i så fall i första hand kan komma ifråga är privata
vårdgivare med ett vårdutbud motsvarande områden där flera regioner har svårt att uppfylla vårdgarantins gränser. Hur konkurrensen
påverkas beror på flera faktorer, bland annat val av upphandlingsform och hur marknaden ser ut i fråga om de tjänster som blir föremål för upphandlingen.
12.6.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – effekter för företag

Författningsreglering
Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte
bör påverka privata vårdgivares eller andra företags förutsättningar,
villkor, arbets- eller konkurrensförmåga i någon större utsträckning.
Utredningen bedömer att de föreslagna författningsändringarna inte
har någon påverkan på företagens administrativa börda.
Förslagen förändrar inte möjligheten att upphandla tjänsten. Däremot kan kraven som ställs i en eventuell upphandling påverkas som
en följd av förslagen eftersom regionen behöver säkerställa att de
krav som ställs i författningsregleringen efterlevs. Det påverkar i sin
tur privata vårdgivare som önskar delta i upphandlingen. I dagsläget
är det dock bara en region som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i upphandlad regi, vilket innebär att konsekvenserna för företag inte bör vara särskilt omfattande.
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Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans ska vara
tillgänglig på andra språk än svenska i den omfattning som det är
motiverat av befolkningens behov kan tänkas påverka företag som
bedriver tolkningstjänster eller förmedlar tolkar. Här förväntar sig
utredningen därför att möjligheten att få tolkhjälp ökar i många
regioner. Kravet att information om hälso- och sjukvård som ska
lämnas på en webbplats som är allmänt känd under vissa förutsättningar ska vara tillgänglig även på andra språk än svenska kan tänkas
ha liknande effekt på företag som erbjuder översättning till andra
språk kan komma att öka. Eventuella effekt på företag förväntas i
det här fallet vara positiv i bemärkelsen mer efterfrågade tjänster.
Vidare innefattar utredningens förslag också ett krav på att
besvara samtal och att överföra samtal till andra vid allvarlig händelse. Regionerna behöver säkerställa att de tekniska lösningar som
möjliggör detta används. Det kan föranleda behov av förändringar
som i sin tur kan skapa efterfrågan av tjänster och varor på marknaden för informationsteknik.
Kravet på information på en webbplats torde inte medföra några
konsekvenser på området. Efterfrågan av tjänster kopplade till webbutveckling och liknande påverkas sannolikt inte, eftersom samtliga
regioner redan tillhandahåller detta i dag.
Överenskommelsen
Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte
bör påverka privata vårdgivares förutsättningar, villkor, arbets- eller
konkurrensförmåga i någon större utsträckning. Företag kan dock
komma att beröras genom att regionerna gemensamt utvecklar eller
upphandlar e-tjänster eller andra digitala tjänster, som en del regioner i dag gör på egen hand. Det kan innebära en påverkan på konkurrensen om bara en leverantör för en tjänst kommer ifråga vid
gemensam upphandling.
Utredningen bedömer att den föreslagna överenskommelsen inte
har någon påverkan på företagens administrativa börda.
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Utredning om nationell digital infrastruktur
Utredningen bedömer att den föreslagna utredningen om en nationell digital infrastruktur inom hälso- och sjukvården inte har någon
påverkan på företag.
12.6.4

Granskning av väntetidsdatabasen – effekter för företag

Utredningen bedömer att den föreslagna granskningen av väntetidsdatabasen inte har någon påverkan på företag. Den avses genomföras
av en statlig myndighet.

12.7

Socioekonomisk och regional jämlikhet

Det finns flera bestämmelser som på olika sätt rör jämlikhet, likabehandling och förbud mot diskriminering i hälso- och sjukvården.
Vissa sådana aspekter ingår bland annat i det lagstadgade målet för
hälso- och sjukvården. Enligt 3 kap. 1 § HSL är målet med hälso- och
sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
Utredningens bedömning är att de förslag som utredningen
lämnar kan ha en påverkan på jämlikheten och bidra till att uppnå
ovannämnda mål för hälso- och sjukvården.
12.7.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

En statlig tillgänglighetsdialog för regionernas arbete med tillgänglighet syftar till att stödja ett effektivt arbete för kortare väntetider i
hela landet. Det kan leda till att tillgången på vård i landet blir mer
jämlik. I granskningen kan också socioekonomisk och regional ojämlikhet lyftas fram.
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SOU 2021:59

Effektivitet och valfrihet – påverkan på socioekonomisk
och regional jämlikhet

Det är regionernas ansvar att erbjuda patienter vård inom vårdgarantins gränser. I dag finns köer utanför vårdgarantins gränser i hela
landet, se kapitel 4. Det betyder att regionerna inte uppfyller vårdgarantin. Situationen har förvärrats under covid-19-pandemin men
är i grunden ett problem i svensk hälso- och sjukvård som funnits i
decennier. De kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår
och de förtydliganden i lagstiftningen som utredningen bedömer
behövs bör sammantaget påverka patienter i hela riket och kan
innebära en mer jämlik vård när ansvaret är tydligt för varje region
och patienterna har god kunskap om vårdgarantin och sina valmöjligheter.
Det finns socioekonomiska aspekter i det arbetssätt som regionerna i hög utsträckning använder i dag. När det kommer an på
patienterna att höra av sig för hjälp kan det innebära att de patienter
som är socioekonomiskt resursstarka, och vana att ta vara på sina
möjligheter och rättigheter, i högre utsträckning har förmågan att ta
kontakt med sin vårdgivare eller sin region för att få hjälp jämfört
med socioekonomiskt resurssvaga grupper. Det finns också personer med olika funktionsnedsättningar, med språkliga utmaningar,
andra utmaningar eller med rädsla för att ställa krav på sin vårdgivare
som inte tar steget att be om hjälp med vårdgarantin.
De förslag och bedömningar om behov av författningsändringar
som utredningen sammantaget lämnar syftar till ökad kunskap och
förändrade arbetssätt och verktyg för arbete med vårdgarantin och
väntetider som kan innebära en mer likvärdig hantering i arbetet med
tillgänglighet och därmed mer jämlik vård över landet.
Kunskapshöjande insatser
Ett syfte med uppdraget om ökad kunskap i vården och hos patienterna är att uppnå ett större fokus på tillgänglighetsarbete hos vårdgivare så att större kraft kan läggas på att patienten får vård inom
vårdgarantins gränser. Regionen kan också påverkas av att patienterna har högre kunskap om vårdgarantin och sina valmöjligheter och
kan ställa krav på sin vårdgivare i högre utsträckning.
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Ökad kunskap om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt och vad
det innebär kan skynda på efterfrågan och införandet i vården så att
tillgången blir mer jämlik. Kunskapshöjande insatser behövs över
hela landet, det är angeläget att målgrupperna nås i alla regioner.
Utredning om vårdsöksystem
Med ett vårdsöksystem som möjliggör sökning av alternativ till
patienter som regionen inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser
kan vården totalt sett nyttjas mer effektivt och kan bli mer jämlik
om den samlade kapaciteten i landet används fullt ut.
Stöd till pilotverksamheter
Stödet till pilotverksamhet är direkt riktat till regionerna i syfte att
uppnå ökad kapacitet och produktivitet i samverkan mellan regioner
och i samverkansregioner. Det kan exempelvis påverka arbetet med
produktions- och kapacitetsplanering och upphandling. Totalt sett
kan det bidra till en starkare mer personcentrerad vård, en effektiv
resursanvändning och större fokus på arbetet med att öka tillgängligheten och korta väntetider.
Pilotverksamhet kan leda till geografisk jämlikhet när det gäller
tillgång till hälso- och sjukvård för de ingående regionerna men kan
inledningsvis innebära geografisk ojämlikhet för regioner utan samverkan i jämförelse med de samverkande regionerna. På sikt kan
förväntas att sådan verksamhet får spridning om det visar sig få goda
effekter på tillgängligheten, vilket kan visas av den följeforskning
som ska bedrivas. I vilken utsträckning stödet kan bidra är också
avhängigt vilket intresse som finns i regionerna för ett sådant stöd.
12.7.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna säkerställer att befolkningen,
oavsett var man bor i landet, har tillgång till kvalitetssäkrad hälsooch sjukvårdsinformation och tillgång till kvalificerad hälso- och
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sjukvårdsrådgivning. Utredningen menar att tillgång till hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans kan vara av särskild betydelse i glesbygd, där tillgången till vårdenheter inte är lika god och där avstånden är större. Ökad nationell samordning och gemensam utveckling
kan också tänkas särskilt gynna mindre regioner som har små möjligheter att driva utveckling på egen hand.
Det föreslagna författningskravet om att vid behov samarbeta
kring besvarande av samtal vid allvarlig händelse syftar till att förbättra förutsättningarna att upprätthålla tillgången till hälso- och
sjukvårdsrådgivning via telefon även i händelse av allvarlig samhällsstörning. Kriser kan drabba hela eller stora delar av landet, eller
vara av mer lokal karaktär och drabba en eller ett fåtal regioner. Förslaget skapar förutsättningar att jämna ut oförutsedda förändringar
i efterfrågan av tjänsten, och skapar därmed också förutsättningar
för ökad jämlikhet över landet.
Resurssvagare grupper har generellt sett en sämre förmåga och
förutsättningar att själva ta reda på och ta till sig information. De
kan också ha sämre kunskap om hälso- och sjukvårdsystemet och
därför ha svårare att bedöma när och var de bör söka vård. Tillgång
till kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation och kvalificerad
hälso- och sjukvårdsrådgivning kan vara av särskild vikt i sådana
situationer. Förtydligandet att hälso- och sjukvårdsrådgivningen
som ges via telefon ska vara tillgänglig även på andra språk innebär
dessutom bättre förutsättningar för personer som inte talar svenska
att ta del av rådgivningen, vilket också kan ha en utjämnande effekt
både när det gäller hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.
Att rådgivningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och
hänvisningsstöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och
råd mellan socioekonomiska grupper, eftersom det ökar systematiken och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån symtomen och utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig.
Kravet att hälso- och sjukvårdsrådgivning ska tillhandahållas dygnet runt och åtminstone via telefon säkrar tillgången till tjänsten för
personer som inte har tillgång till, eller förmåga att använda, internet, vilket i större utsträckning gäller äldre än yngre invånare.
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Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen syftar till regiongemensam utveckling av hälso- och sjukvårdsrådgivningen, vilket utredningen
sammantaget menar bidrar till ökad likvärdighet över landet. Inom
överenskommelsen föreslås insatser för att främja att samma information så långt som möjligt ska vara tillgänglig för invånare i hela
landet i frågor som är oberoende av var man bor. Därtill kan regionerna göra regionala tillägg i den mån det behövs för att anpassa för
lokala förhållanden, men så mycket information som möjligt ska
vara lika i hela landet. Andra insatser i överenskommelsen handlar
om en regiongemensam utveckling av nya typer av tjänster inom
1177 Vårdguiden och att komma överens om ett utbud av e-tjänster
som är tillgängliga för befolkningen i hela landet. Gemensam utveckling och större inslag av nationell information kan tänkas vara
av särskild vikt i mindre regioner som har mindre personella och
ekonomiska resurser att driva utveckling på egen hand. Samtidigt
kan gemensam utveckling av utbud av e-tjänster bidra till att invånare har samma tillgång till sådana tjänster i hela landet och tillgången till e-tjänster blir därmed mer jämlik. Det är också av vikt att
tjänsterna utvecklas och anpassas så att alla invånare kan ha samma
nytta av dem oavsett bakgrund och personliga förutsättningar.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Den föreslagna utredningen i sig bedöms inte ha någon påverkan på
socioekonomisk och regional jämlikhet.
12.7.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på socioekonomisk och regional jämlikhet

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på socioekonomisk
eller regional jämlikhet. Däremot innebär förbättrad kvalitet i väntetidsdatabasen bättre uppföljning, analys och jämförelser när det
gäller väntetider, vilket i förlängningen kan bidra till ökad regional
jämlikhet.
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Jämställdhet

Att beakta jämställdhet i arbetet med tillgänglighet är angeläget.
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha
samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det finns sex jämställdhetspolitiska mål där särskilt målet om jämställd hälsa är relevant för arbetet med tillgänglighet. Kvinnor och män, flickor och
pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas
vård och omsorg på lika villkor.
Utredningen har uppmärksammat att det år 2020 var fler pojkar
än flickor som väntat längre än 90 dagar inom den specialiserade
vården. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var det också fler pojkar
än flickor som väntat längre än de 30 dagar som är den överenskomna målsättningen (se kapitel 4).
Socialstyrelsen gjorde en jämförelse mellan augusti 2019 och
augusti 2020 av skillnader mellan kvinnor och män avseende väntetider till vård. Varken år 2019 eller år 2020 sågs några tydliga skillnader mellan kvinnor och män i hur stor andel som fått vänta längre
än 90 dagar. Men kvinnor utgör en större andel av de väntande, både
vad gäller kortare och längre väntetider, eftersom fler kvinnor än
män besöker vården och genomgår fler operationer/åtgärder som
täcks av vårdgarantin.
12.8.1

Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på jämställdheten

Regionerna har ansvar för att den vård som ges är jämlik, att vården
ges på lika villkor mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Den
återkommande statliga uppföljning som utredningen föreslår, kan i
sin dialog uppmärksamma skillnader mellan män och kvinnor,
flickor och pojkar och i dialogen lämna en återkoppling till regionerna för det fortsatta arbetet med tillgänglighet.
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Effektivitet och valfrihet – påverkan på jämställdheten

Kunskapshöjande insatser
De kunskapshöjande insatserna riktas till både män och kvinnor,
flickor och pojkar. Kvinnor kan ha större nytta av insatserna genom
att fler kvinnor söker vård och fler kvinnor än män därför väntar på
vård. Inom den specialiserade vården kan pojkar ha större nytta av
insatserna då det är fler pojkar än flickor som väntar på vård. De
kunskapshöjande insatser som föreslås ska anpassas efter olika
grupper så att alla kan få del av dem, såväl kvinnor och män som
flickor och pojkar.
Utredning om vårdsöksystem
Den utredning om förutsättningar för ett vårdsöksystem över vårdgivare och vårdenheter med ledig kapacitet och villkor för nyttjande
av den vården har inte någon direkt påverkan på jämställdhet. Men
med effektivare sätt att hitta alternativ vårdgivare som innebär att
den samlade kapaciteten används mer effektivt kan möjligen fler
kvinnor och fler pojkar än män och flickor ha större nytta av den
eftersom de i högre utsträckning väntar på vård.
Stöd till pilotverksamheter
Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förutsätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till jämställdhet. Den följeforskning som föreslås kan även uppmärksamma
utvecklingen avseende jämställdhet.
12.8.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på jämställdhet

Författningsreglering
De föreslagna författningsändringarna bedöms inte ha några betydande effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
Kvinnor kan möjligen tänkas ha större nytta av hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och av en webbplats som är allmänt känd
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eftersom kvinnor i större utsträckning söker vård än män. Att rådgivningen ska utgå från ett medicinskt rådgivnings- och hänvisningsstöd kan bidra till ökad likvärdighet i bedömningar och råd mellan
män och kvinnor, flickor och pojkar, eftersom det ökar systematiken
och förutsättningarna att bedömningarna görs utifrån symtomen och
inte utifrån andra faktorer, exempelvis hur man uttrycker sig.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
Utredning om nationell digital infrastruktur
Den föreslagna överenskommelsen bedöms inte ha några betydande
effekter på jämställdheten, varken positiva eller negativa.
12.8.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på jämställdhet

Granskningen i sig bör inte ha någon påverkan på jämställdheten,
varken positivt eller negativt. Däremot innebär förbättrad kvalitet i
väntetidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och
analys av skillnader i väntetider mellan män och kvinnor. Det kan i
förlängningen bidra till diskussioner och ökad jämställdhet.

12.9

Barn och unga

I december 2020 var det över 8 500 barn och unga i åldern 0–19 år
som väntat längre än 90 dagar på första besök i specialiserad vård, se
vidare kapitel 4.
I detta avsnitt beskriver utredningen hur de förslag utredningen
lämnar kan påverka barn och unga.
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Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på barn och unga

Regionerna bär ansvaret för arbetet med tillgänglighet för barn och
unga. En återkommande dialog med återkoppling till regionerna på
deras tillgänglighetsarbete kan ge ett stöd och visa på behov av
ytterligare insatser avseende tillgängligheten för barn och unga.
12.9.2

Effektivitet och valfrihet – påverkan på barn och unga

Ur barnperspektiv är det särskilt viktigt med tydlighet i ansvaret och
därmed också att kunskap om ansvaret är hög. Det är regionens
ansvar att se till att barn ges vård i rimlig tid och senast inom vårdgarantins gränser. Det är också angeläget att den överenskomna
målsättningen om tid till besök, utredning eller behandling inom
30 dagar inom BUP följs i så hög utsträckning som möjligt.
Kunskapshöjande insatser
Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavare. Barn
som har vårdnadshavare utan förmåga att, eller kunskap om hur de
kan hjälpa sitt barn med vårdgarantin och vårdval är särskilt utsatta.
Det är viktigt att vårdgivare och vårdpersonal som möter barn
och unga har god kunskap om vårdgaranti, den överenskomna målsättningen om 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatrin och patientens valmöjligheter så att de har bästa förutsättningar att säkerställa
att barn ges vård i rimlig tid. Vårdnadshavare behöver god kunskap
om vårdgaranti och valmöjligheter i vården för att ha bästa förutsättningar att vara ett stöd för sitt barn. Även lite äldre barn och unga
behöver själva kunskap om sina möjligheter när det gäller vårdgaranti och valmöjligheter i vården så att de har goda förutsättningar
att vara delaktiga i beslut som rör dem. Hög kunskapsnivå är därför
angeläget. Enligt utredningens iakttagelser råder generell brist på
kunskap både bland vårdens medarbetare och bland patientgrupper
och invånare, där barn och vårdnadshavare ingår. Kunskapshöjande
insatser är därför viktigt för att ge bästa förutsättningar för att barn
ges vård i rimlig tid.
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Utredning om vårdsöksystem
Den utredning som föreslås har inte direkt påverkan på barn och
unga, men i förlängningen kan ett vårdsöksystem effektivisera arbetet med att hjälpa barn och unga till annan vårdgivare när vårdgarantin eller målsättningen inom BUP inte kan hållas och kan
därmed leda till kortare väntetider för barn och unga.
Stöd till pilotverksamheter
Förslaget om pilotverksamhet för ökad produktivitet och effektivitet i samverkan mellan regionerna kan i förlängningen påverka barn
och unga, beroende på hur regionerna väljer att använda medlen.
Utredningen utgår från att regionerna tar hänsyn till barnrättsperspektivet i den pilotverksamhet som staten kan stödja. Arbetet med
barn och unga kan också synliggöras med hjälp av den följeforskning
som föreslås.
12.9.3

Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på barn och unga

Barn är i stor utsträckning beroende av sina vårdnadshavares förmåga att bedöma vårdbehov och att de uppsöker vård vid behov.
Sammantaget bedömer utredningen att förslagen för en mer
nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning kan påverka
barns hälsa och möjlighet att få hälso- och sjukvård positivt, medan
det inte bör finnas några särskilda risker eller negativa effekter för
barnen som en konsekvens av förslagen.
Hälso- och sjukvårdsrådgivningen i dag används i stor utsträckning av vårdnadshavare för att söka information och hjälp som gäller
barn. Tillgång till kvalificerad hälso- och sjukvårdsrådgivning och
kvalitetssäkrad hälso- och sjukvårdsinformation stärker vårdnadshavares förmåga, och gynnar därigenom också barn.
På samma sätt bedöms tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation på webben och utveckling av mer digitala tjänster leda
till möjliga positiva effekter för barn. Äldre barn är vana att söka
information på webben och att använda digitala tjänster. Att tillhandahålla sådana möjligheter kan därför ge barn en naturlig ingång
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till hälso- och sjukvården och bidra med kunskap om hälsa och
hälso- och sjukvård. Genom att information finns att läsa när barnet
har tid och möjlighet kan det också påverka barnets delaktighet i sin
vård på ett positivt sätt, genom att barnet får möjlighet att förbereda
sig och inhämta information på förhand inför ett vårdbesök.
Information och rådgivning som ges ska också vara anpassade så
att barn och unga kan förstå och ta till sig dem, när de själva tar kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen eller använder information och tjänster på webben.
12.9.4

Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på barn och unga

Granskningen i sig har inte någon påverkan på barn och unga, varken
positiva eller negativa. Däremot innebär förbättrad kvalitet i väntetidsdatabasen att det finns möjlighet till bättre uppföljning och analys av väntetider med fokus på barn och unga. Inte minst finns det
behov av förbättrad kvalitet i rapportering av väntetider inom BUP.

12.10 Integration
Riksdagen beslutade om integrationspolitiken 1997 (prop. 1997/98:16)
Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik.
Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Målet omfattar nyanlända. Med nyanlända invandrare avses här i
huvudsak personer som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.
I en konsekvensutredning ska förslag som kan påverka förutsättningarna för det integrationspolitiska målet avseende exempelvis
hälso- och sjukvård analyseras.
Det är regionerna som har ansvar för att vård ges på lika villkor.
Utredningen har inte tillgång till uppgifter om hur väntetider fördelas mellan olika grupper i befolkningen och kan därför inte
redogöra för hur jämlik vården är avseende väntetider för nyanlända
i jämförelse med för övriga invånare.
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12.10.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på integration
Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår, kan bidra i arbetet med integration genom att uppmärksamma
regionerna på frågor om jämlikhet inklusive nyanlända när det gäller
tillgänglighetsarbetet.
12.10.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på integration
Kunskapshöjande insatser
De kunskapshöjande insatserna ska anpassas för olika grupper, och
kan därmed påverka integrationen i positiv riktning. Kunskapshöjande insatser om vårdgaranti och patientens valmöjligheter kan
till exempel riktas till nyanlända och utrikes födda. Det är angeläget
att alla har kunskap om vårdgarantin och om valmöjligheter i vården.
Utredning om vårdsöksystem
Den utredning om vårdsöksystem som utredningen föreslår har inte
någon direkt påverkan på integrationspolitiska målet.
Stöd till pilotverksamheter
Inom ramen för det stöd som föreslås för pilotverksamheter förutsätter utredningen att regionerna i sitt arbete tar hänsyn till aspekter
som rör integration. I den följeforskning som ska bedrivas kan frågor om jämlikhet för nyanlända i förhållande till övriga invånare
uppmärksammas.
12.10.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på integration
I utredningens förslag om att erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och på en känd webbplats ingår krav om att hälsooch sjukvårdsrådgivning under vissa förutsättningar ska vara till-
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gängliga på andra språk. Detta innebär bättre förutsättningar för
personer som inte talar svenska att ta del av rådgivningen.
12.10.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på integration
Granskningen av väntetidsdatabasen har ingen effekt på integrationen.

12.11 Påverkan på miljö och klimat
12.11.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – påverkan
på miljö och klimat
Den statliga tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår innebär
resande för dialog vid platsbesök hos de 21 regionerna. Resande
påverkar miljö och klimat men i begränsad utsträckning, resande kan
också göras genom val av miljövänliga transportalternativ.
12.11.2 Effektivitet och valfrihet – påverkan på miljö och klimat
Kunskapshöjande insatser
Miljö och klimat påverkas inte eller är svårbedömt, eventuella miljöeffekter gäller resande. En ökad kunskap om vårdgarantin och valfrihet som leder till att patienter erbjuds vård i annan region eller
väljer vård i högre utsträckning i annan region kan innebära ett ökat
resande som kan ge negativ effekt på miljö och klimat, men det kan
också vara så att den enhet som patienten kommer till rent geografiskt kan ligga närmare för patienten eller ha bättre möjligheter
till kommunala transporter. Då kan valet ge en positiv miljöeffekt
jämfört med om patienten kommer till vårdgivaren i sin hemregion.
Utredning om vårdsöksystem
En utredning om vårdsöksystem kan ha viss negativ påverkan på
miljön med avseende på transporter, då det är troligt att utredningens sekretariat behöver besöka regionerna. Resande påverkar
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miljö och klimat men i begränsad utsträckning med en resa per år
per region, resande kan också göras genom val av miljövänliga transportalternativ. Det finns också möjlighet att ersätta fysiska möten
med videomöten, det skulle minska effekten på klimat och miljö.
Stöd till pilotverksamheter
Utredningens förslag om stöd till pilotverksamheter för ökad samverkan mellan regioner, kan innebära ett ökat resande för patienter
eller medarbetare mellan regionerna, men utredningen bedömer att
det inte behöver ske i någon större omfattning. Resande påverkar
miljö och klimat men resande kan också göras genom val av miljövänliga transportalternativ.
12.11.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – påverkan
på miljö och klimat
Utredningen bedömer att förslagen inte har några betydande konsekvenser för miljö och klimat. Möjligen kan en säkrad kvalitativ
hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans innebära att antalet fysiska
besök i hälso- och sjukvården minskar, om råd om insatser som den
enskilda själv kan vidta räcker för de aktuella symtomen och patienten
får dessa genom hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans i stället
för att besöka en vårdcentral eller akutmottagning. Det kan innebära
minskat resande och eventuellt också minskad klimatpåverkan genom
att digitalisering kräver mindre av hälso- och sjukvårdens byggnader
och fysiska utrustning. Men utredningen bedömer att den här typen
av effekter i så fall är mycket marginella när det gäller miljö- och
klimatpåverkan.
12.11.4 Granskning av väntetidsdatabasen – påverkan
på miljö och klimat
Utredningen bedömer att granskningen inte någon betydande påverkan på miljö och klimat, varken positivt eller negativt.
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12.12 Förslagens överensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning
till Europeiska unionen
Det är endast inom uppdraget avseende hälso- och sjukvårdsrådgivning som förslag till författningsändringar lämnas. Utredningen
bedömer att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och att de inte
medför några konsekvenser för det svenska EU-medlemskapet.
Hälso- och sjukvård är en nationell behörighet, och det är medlemsstaterna som finansierar, förvaltar och organiserar sina hälso- och sjukvårdssystem. Utredningens förslag ligger inom hälso- och sjukvårdens
område. De författningsändringar som föreslås gäller ändringar i den
svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Som utredningen beskrivit
ovan kan vissa konsekvenser för företag och konkurrens uppstå, men
utredningen föreslår inga förändringar av regelverket när det gäller
konkurrens eller offentlig upphandling. Inte heller i övrigt föreslår
utredningen några förändringar som påverkar EU-rätten.
I sammanhanget kan det nämnas att det för närvarande pågår
arbete inom EU med att öka samordning och styrning när det gäller
information, snarare än att decentralisera, genom förordningen om
inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av
information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster. 5
Förordningen syftar till att göra det enklare för medborgare inom
EU att agera över gränserna, till exempel flytta till ett annat land eller
arbeta i ett annat land än där man bor. I förordningen regleras en
gemensam digital ingång på EU-nivå, som sedan lotsar användarna
vidare till relevant information och relevanta digitala tjänster i varje
medlemsstat. Myndigheten för digital förvaltning stödjer utvecklingen av detta i Sverige. Regionerna behöva beakta detta avseende
arbetet med den webbplats som utredningen föreslår.

5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och
problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012, 2017/0086
(COD).
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12.13 Konsekvenser för den personliga integriteten
Utredningen har i sitt arbete beaktat skyddet för den personliga
integriteten. Skyddet för den personliga integriteten och rätten till
respekt för privatlivet skyddas både av internationella regelverk och
av nationell rätt. En övergripande beskrivning av de regelverk som
utredningen har beaktat när det gäller denna fråga finns i avsnitt 3.6.
Utredningen föreslår inga förändringar som utökar möjligheterna att överföra eller på annat sätt behandla personuppgifter eller
några ändringar i gällande lagstiftning om sekretess eller tystnadsplikt. Gällande regelverk om dataskydd, sekretess och tystnadsplikt ska alltså även fortsättningsvis tillämpas i fråga om sådan verksamhet som utredningen föreslår regleras.
12.13.1 Kommitté för tillgänglighetsdialog – konsekvenser
för den personliga integriteten
Den kommitté för årlig tillgänglighetsdialog som utredningen föreslår kommer ha som underlag regionernas handlingsplaner och årliga
rapportering som inte innehåller känsliga personuppgifter, myndigheters publicerade rapportering på området samt använda aggregerade
data från aktuella databaser och register. Kommitténs arbete kommer
därmed inte ha någon påverkan på den personliga integriteten.
12.13.2 Effektivitet och valfrihet – konsekvenser
för den personliga integriteten
Kunskapshöjande insatser
Det uppdrag om kunskapshöjande insatser som utredningen föreslår
är riktade till olika grupper så som invånare generellt, patientgrupper
och aktörer i vården. Den information som insatser gäller innehåller
inte några personuppgifter och har inte några konsekvenser för den
personliga integriteten.
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Utredning om vårdsöksystem
En utredning föreslås avseende vårdsöksystem över vårdgivare,
dessas utbud, väntetider och lediga kapacitet samt villkor för nyttjande av den vården. Förslaget om att tillsätta en utredning påverkar
i sig inte den personliga integriteten. Det är dock relevant att en
sådan utredning beaktar aspekter rörande den personliga integriteten i sitt arbete. Utredningen kan inte se några skäl till att känsliga
personuppgifter skulle behöva finnas i ett vårdsöksystem, men det
skulle exempelvis kunna vara relevant med vissa kontaktuppgifter till
vissa funktioner.
Stöd till pilotverksamheter
Den pilotverksamhet som utredningen föreslår är svår att bedöma,
om personuppgifter kommer i fråga hänger samman med vilka samarbeten som kan komma ifråga. Utredningen förutsätter att regionerna följer gällande lagstiftning avseende den personliga integriteten
i den pilotverksamhet som de gemensamt bedriver.
12.13.3 Hälso- och sjukvårdsrådgivning – konsekvenser
för den personliga integriteten
Författningsändringar
Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans är möjlig redan i dag
Att organisera hälso- och sjukvården så att enskilda kan få hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans, vilket utredningen föreslår ska bli
obligatoriskt för regionerna, innebär vissa skillnader i förhållande till
om regionerna hade valt att enbart erbjuda sådan hälso- och sjukvårdsrådgivning vid ett fysiskt möte mellan den enskilde och hälsooch sjukvårdspersonalen. När det gäller utredningens förslag om att
regionerna ska organisera sin hälso- och sjukvård så att enskilda kan
få hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans konstaterar utredningen samtidigt att detta är möjligt redan i dag utifrån gällande
regelverk. Och det görs dessutom i samtliga regioner i dag.
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Förslagens påverkan på den personliga integriteten
Utredningen bedömer inte att nya grupper av personer kommer
söka hälso- och sjukvård med anledningen av förslagen eftersom
enskildas möjligheter att komma i kontakt med hälso- och sjukvården, inklusive hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, inte
förändras i förhållande till vad som i praktiken är möjligt redan i dag
i alla regioner. Förslagen bör alltså inte leda till fler registrerade i
hälso- och sjukvården. Inte heller kan det förväntas att fler kategorier av personuppgifter kommer behandlas. De personuppgifter
som behandlas om en person som tar kontakt med hälso- och
sjukvården på distans och antalet personer som tar sådan kontakt
bör dessutom i huvudsak vara samma som om kontakt hade tagits
med hälso- och sjukvården i samma ärende på annat sätt.
Hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans, på det sätt som
utredningen föreslår, innebär att personuppgifter överförs från den
enskilde till hälso- och sjukvården via telefon. Detta är redan möjligt
och sker i dag i alla regioner. Detta är dock något som skulle kunna
undvikas om regionerna hade valt att inte erbjuda hälso- och
sjukvårdsrådgivning via telefon, men det kommer inte vara möjligt
att välja bort det med utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon ställer vissa krav på vårdgivaren ur integritetsperspektiv, bland annat när det gäller säkerhet i den utrustning som
används, säkerställande av den enskildes identitet och säkerställande
av att sekretess och tystnadsplikt kan upprätthållas under samtalet.
När det gäller känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa, vilket
det många gånger är fråga om inom hälso- och sjukvården, är det
särskilt viktigt att det finns förmåga, rutiner och tekniska lösningar på
plats som säkerställer att uppgifterna inte blir åtkomliga för de som
inte ska ha tillgång till dem. Samtidigt är allt detta sådant som behöver
beaktas även vid ett fysiskt möte inom hälso- och sjukvården.
Utredningens förslag om besvarande och överföring av samtal
mellan de som bedriver hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans i
olika regioner, vid behov, vid allvarlig händelse, kan innebära en viss
skillnad i förhållande till hur personuppgifter behandlas i dag. I dag
finns inte något motsvarande krav eller något krav på teknisk lösning
som möjliggör besvarande eller överföring av samtal. Däremot
används i de flesta regioner i dag tekniska lösningar som möjliggör
detta, men inte i alla. Flera regioner samarbetar också kring besva-
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rande av samtal, både vid allvarlig händelse och i andra situationer,
men inte alla. Utredningens förslag innebär inte några närmare krav
på hur de tekniska lösningarna ska vara utformade.
Behandlingen av personuppgifter bedöms vara nödvändig och inte
otillbörligt inskränka den personliga integriteten
Även om det alltså finns vissa skillnader mellan hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans och vid fysiskt möte, är utredningens
bedömning att den personliga integriteten inte kommer att påverkas
av utredningens förslag om hälso- och sjukvårdsrådgivning på
distans, inklusive via telefon, eftersom det redan i dag finns rättsliga
förutsättningar att tillhandahålla detta och samtliga regioner gör det.
Det innebär alltså att förslagen varken kommer möjliggöra för annan
behandling av personuppgifter, till exempel andra ändamål, fler
registrerade, behandling av andra kategorier av personuppgifter eller
nya metoder för behandlingen, än vad som är möjligt i dag eller att
annan behandling kommer ske i praktiken. När det gäller överföring
av samtal i enlighet med förslaget till bestämmelse i 7 kap. 5 § HSF
kan dock viss påverkan finnas, eftersom ett fåtal regioner inte arbetar
med sådan överföring i dag. Utredningen bedömer dock att inte
något av förslagen innebär ett otillbörligt intrång i de registrerades
personliga integritet. Hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans,
och ett ändamålsenligt samarbete kring besvarande av samtal när det
finns behov av det vid en allvarlig händelse, är viktigt för att säkerställa
att en viktig tjänst inom hälso- och sjukvården finns tillgänglig för alla
invånare dygnet runt på lika villkor såväl vid allvarlig händelse som när
sådan inte föreligger. Det bedöms leda till en mer likvärdig och jämlik
hälso- och sjukvård. Personuppgiftsbehandling som sker vid hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans bedömer utredningen i huvudsak
vara nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård i enlighet
med artikel 9.2 h Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 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, dataskyddsförordningen, och
5 kap. 3 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning. Uppgifterna behandlas av yrkesutövare
inom hälso- och sjukvården som omfattas av sekretess och tyst-
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nadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
Gällande regelverk säkerställer behovet av informationssäkerhet,
rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten
Den hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans som omfattas av utredningens förslag omfattas bland annat av bestämmelser om behandling av personuppgifter i dataskyddsförordningen, lagen med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens (HSLF-FS 2016:40)
föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av
personuppgifter i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att
de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling i
artikel 5 i dataskyddsförordningen måste beaktas vid hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans, att det måste finnas en laglig grund
för behandlingen och att flera bestämmelser om den enskildes
rättigheter och om informationssäkerhet måste följas. Den personuppgiftsansvarige, men också eventuella personuppgiftsbiträden,
måste vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
för att bland annat förhindra obehörigt röjande av eller obehörig
åtkomst till uppgifter (se artikel 5.1 f, 24 och 32 i dataskyddsförordningen). Om flera aktörer är inblandade i hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans får det inte råda tvivel om vem som är
personuppgiftsansvarig, vem som är personuppgiftsbiträde, och
vilket ansvar respektive vilka skyldigheter var och en har. Förhållandet mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde ska
enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen regleras i ett avtal och
biträdet får bara behandla personuppgifter på den ansvariges dokumenterade instruktioner. Enligt artikel 28.1 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige enbart anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att
behandlingen uppfyller dataskyddsförordningen och säkerställer att
den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter ska enligt
artikel 5.1 a i dataskyddsförordningen behandlas på ett öppet sätt i
förhållande till den enskilde och den enskilde ska enligt artikel 12 i
dataskyddsförordningen lämnas klar och tydlig information om personuppgiftsbehandlingen. Sammantaget bedömer utredningen att
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ovanstående bestämmelser tillsammans med gällande regelverk i
övrigt säkerställer behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet
samt skydd för den personliga integriteten i fråga om sådan hälsooch sjukvårdsrådgivning på distans som utredningen föreslår ska
regleras.
Information om hälso- och sjukvård på en webbplats inskränker inte
den personliga integriteten
Information om hälso- och sjukvård på en webbplats, som utredningen
föreslår ska regleras, bedöms inte påverka den personliga integriteten.
Endast allmän information om hälso- och sjukvård ska publiceras.
Förslaget innebär inte att personuppgifter behöver behandlas. Gällande regelverk om behandling av personuppgifter och elektronisk
kommunikation säkerställer behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten.
Överenskommelse mellan staten och SKR
Det förslag till överenskommelse mellan staten och SKR som utredningen lämnar innebär inte i sig några konsekvenser för den personliga integriteten. Utredningen vill dock framhålla vikten av att
denna aspekt beaktas i utformningen av överenskommelsen. Det
gäller särskilt i frågor om olika kanaler och verktyg för hälso- och
sjukvårdsrådgivning på distans och e-tjänster, såsom tjänster för
medicinsk triagering, det vill säga en process för att sortera och prioritera patienter.
Utredning om en nationell digital infrastruktur
Förslaget om att tillsätta en utredning innebär inga konsekvenser för
den personliga integriteten i sig. Däremot kan den föreslagna utredningens förslag komma att innebära en sådan påverkan, varför det är
viktigt att även i en sådan utredning beakta konsekvenserna för den
personliga integriteten.
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12.13.4 Granskning av väntetidsdatabasen – konsekvenser
för den personliga integriteten
Utredningen bedömer att granskningen inte har någon negativ påverkan på den personliga integriteten. Möjligen kan granskningen av
väntetidsdatabasen innebära vissa fördelar ur ett integritetsperspektiv. Genom en sådan granskning kan eventuella brister i databasen när det gäller behandling av personuppgifter synliggöras och
därefter åtgärdas.

12.14 Konsekvenser i övrigt
Enligt kommittéförordningen (1998:1474) gäller även att andra konsekvenser ska beskrivas, än de utredningen belyst ovan. Det gäller
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
för sysselsättning och offentlig service. Utredningens bedömning är
att de förslag som lämnas inte har några nämnvärda konsekvenser
dessa områden.
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Kommittédirektiv 2020:81

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020
Sammanfattning
En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av sjukdomen covid-19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att
behöva omhändertas.
Delegationen ska bl.a.
– stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet,
– stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
att informera om patienters valmöjligheter,
– stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av
en nära och tillgänglig vård,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden,
– utreda en utökad vårdgaranti,
– vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.
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Svensk hälso- och sjukvård brister i tillgänglighet
Vården ska vara både jämlik och lätt tillgänglig. Den som har det
största behovet av vård ska ges företräde till vården. Det framgår av
både hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientlagen (2014:821).
Tillgänglighet handlar om balansen mellan invånarnas behov av
vård och vårdens kapacitet och resurser att möta dessa. En tillgänglig
vård innebär att vården är lätt att komma i kontakt med och att
insatser ges inom rimlig tid. Tillgänglighet handlar också om geografisk närhet, behovsanpassade öppettider, gott bemötande och möjligheter till digitala kontaktlösningar med vården. Vidare innebär
tillgänglighet att hälso- och sjukvården ska utformas så att den inte
utestänger personer med särskilda behov, som exempelvis personer
med funktionsnedsättningar eller personer som har ett annat modersmål än svenska. Det är av särskild vikt att berörda aktörer beaktar
eventuella risker för undanträngningseffekter, det vill säga att patienter med mindre medicinska behov ges vård före patienter med större
medicinska behov, vid utformandet av olika tillgänglighetsinsatser.
Trots att svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet
har långa väntetider, liksom bristande tillgänglighet i bred bemärkelse, varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Det konstaterar både
Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sina
uppföljningar av tillgänglighet och väntetider i vården. Sedan 2010
har Sverige därför en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur
länge en person som längst ska behöva vänta på vård. Andelen
patienter som får vård inom vårdgarantins gränser har likväl minskat
sedan 2014. Det innebär att allt fler patienter väntar allt längre tid på
vård. Denna bild bekräftas av flera patientenkäter. Likaså visar internationella jämförelser att patienter i Sverige upplever tillgängligheten till hälso- och sjukvården som sämre än patienter i jämförbara
länder, särskilt på kvällar och helger. Vidare pekar studier på att det
finns ett samband mellan tillgängligheten till hälso- och sjukvård och
befolkningens förtroende för vården. En bristande tillgänglighet riskerar därmed att underminera förtroendet för hälso- och sjukvården.
Att öka tillgängligheten och korta väntetiderna till hälso- och sjukvården genomsyrar regeringens satsningar under mandatperioden.
Regeringen har därför beslutat om ett flertal insatser på området.
Den 1 januari 2019 infördes en förstärkt vårdgaranti inom primärvården. I juni 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regio-
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ner (SKR) en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard.
Den följdes i december 2019 av överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Ungefär samtidigt beslutade
regeringen även om flera andra omfattande tillgänglighetssatsningar.
Av dessa kan nämnas fortsättningen på arbetet med standardiserade
vårdförlopp för cancer, liksom införandet av personcentrerade och
sammanhållna vårdförlopp för andra sjukdomsgrupper än cancer.
Även utvecklingen av den nära vården, där särskilda medel går till att
stödja arbetet med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården,
utgör en central del av regeringens tillgänglighetssatsningar. En annan
central del är överenskommelsen inom psykisk hälsa, där särskilda
medel avsätts för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Dessutom har satsningar gjorts på att stärka kompetensförsörjningen i vården.
Dessa satsningar har i varierande utsträckning påverkats av att
regionerna under våren 2020 har behövt ställa om hälso- och sjukvården för att bemöta utbrottet av covid-19, som orsakas av det nya
coronaviruset. I stället för att bedriva utvecklingsarbete har regionerna och verksamheterna behövt säkerställa ett akut omhändertagande av såväl virussmittade patienter som patienter med andra
akuta och svåra sjukdomstillstånd. Det har bl.a. medfört att en stor
mängd planerade vårdbesök och operationer har ställts in eller skjutits
på framtiden. I april och maj 2020 var antalet genomförda besök och
operationer drygt 30 respektive cirka 50 procent lägre än föregående
år, enligt den nationella väntetidsdatabasen. När hälso- och sjukvården kommer att kunna återuppta den ordinarie verksamheten
igen är oklart, men siffrorna från väntetidsdatabasen pekar mot att
antalet patienter i behov av vård då kommer att vara avsevärt mycket
större än tidigare. Det kommer att ställa höga krav på hälso- och
sjukvården under lång tid framöver för att patienter ska få vård i rimlig tid.
Mot denna bakgrund finns ett behov av att fortsätta stödja regionerna i deras tillgänglighetsarbete. Från ett nationellt perspektiv
finns även behov av att ta ett samlat grepp om tillgänglighetsområdet
för att därigenom skapa förutsättningar för mer ändamålsenliga och
kostnadseffektiva insatser på såväl nationell som lokal nivå. Detta
gäller inte minst i det efterarbete som följer på utbrottet av covid19, då en stor mängd uppskjutna vårdinsatser kommer att behöva
omhändertas. En delegation ska därför inrättas vars arbete ska syfta
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till att verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med
särskilt fokus på kortare väntetider. I denna del ska delegationens
arbete framför allt inriktas mot regional, till skillnad från kommunal,
hälso- och sjukvård eftersom det främst är inom den regionalt finansierade hälso- och sjukvården som utmaningarna med bristande tillgänglighet och långa väntetider finns. Det finns behov av att skapa
förutsättningar för att förstärka arbetet med att öka tillgängligheten.
Uppdraget att stödja tillgänglighetsarbetet och dess samordning
Ytterst är det regionerna som ansvarar för vården och därmed för
tillgängligheten och för att patienter får vård i rimlig tid. En central
del i arbetet för att öka tillgängligheten är en väl utvecklad och
fungerande samverkan mellan alla berörda aktörer. En förutsättning
för att regionernas tillgänglighetsarbete ska få genomslag i verksamheterna och komma patienterna till del är att förtroendevalda inom
regioner, tjänstemän, offentliga och privata vårdgivare, liksom andra
berörda aktörer såväl inom som mellan regionerna, arbetar samordnat.
Regionerna måste därför fortsätta att ta ansvar för och prioritera ett
kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. På grund av
situationen med anledning av covid-19 har dock detta arbete i varierande utsträckning förändrats. Efter utbrottet av covid-19 kommer
utmaningarna att vara än större eftersom viss planerad vård har skjutits
på framtiden samtidigt som utbrottet har skapat nya behov. Tillsammans ökar det behoven av hälso- och sjukvård.
Regeringen kan stödja regionerna genom att skapa goda förutsättningar för deras tillgänglighetsarbete. Det kan bl.a. innebära att
man från nationellt håll bistår regionerna genom att stödja samarbeten och samordnar dialoger mellan och inom regionerna samt
med andra berörda aktörer, bl.a. privata vårdgivare, i syfte att främja
ett kontinuerligt, brett och långsiktigt tillgänglighetsarbete. Genom
att från nationellt håll stödja och samordna regionernas tillgänglighetsarbete stärks möjligheten till erfarenhetsutbyte över regiongränserna. Goda arbetssätt och metoder för förbättrad tillgänglighet kan
på så sätt spridas mellan regionerna. Det är viktigt att regionerna drar
lärdom av varandras arbete för ökad tillgänglighet eftersom det förbättrar förutsättningarna för att de åtgärder som prioriteras är de
mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Samtidigt är det ange-

458

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Bilaga 1

läget att insatser från nationellt håll stödjer redan pågående utvecklingsarbete i regionerna. Det inkluderar arbetet inom ramen för
överenskommelser mellan staten och SKR.
Stödja regionernas arbete med att ta fram och genomföra regionala
handlingsplaner för ökad tillgänglighet
Orsakerna till bristande tillgänglighet i vården skiljer sig åt mellan
olika delar av landet och mellan olika verksamheter inom regionerna.
Exempelvis skiljer sig förutsättningarna åt mellan glesbygd och storstad när det gäller bl.a. fysiska avstånd till vården, öppettider på vårdinrättningar, antalet vårdgivare samt möjligheter att rekrytera och
behålla personal. Vården kan därför inte förväntas vara utformad på
samma sätt överallt. Därmed finns det inte en enskild nationell lösning på problemen utan regionen behöver anpassa sina åtgärder efter
lokala förutsättningar, behov och utmaningar.
Tillgängligheten inom BUP är en stor utmaning i de flesta regioner. Det finns därför särskilda behov av att utveckla definierade
insatser för att nå en god tillgänglighet inom BUP. I november 2019
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(dir. 2019:93). I uppdraget ingår bl.a. att bedöma hur barn och unga
med lättare psykisk ohälsa ska kunna erbjudas ändamålsenligt stöd i
högre utsträckning än vad som sker i dag. Regeringen bedömer att
det krävs en utvecklad första linjens vård för barn och unga med
psykisk ohälsa.
Inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om en ny,
uppdaterad kömiljard 2019 och ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020, ska regionerna ta fram regionala nulägesrapporter och
handlingsplaner för tillgängligheten i den egna regionen. Nulägesrapporterna redovisades i oktober 2019 och beskriver bl.a. de förutsättningar, behov och utmaningar som präglar regionen när det gäller
tillgänglighet till vård. Nulägesrapporterna ska ligga till grund för de
handlingsplaner som regionerna ska lämna in senast den 31 mars
2021. Detta senarelagda redovisningsdatum beslutades i en tilläggsöverenskommelse som staten och SKR tecknade i april 2020 på grund
av utbrottet av covid-19.
I handlingsplanen ska regionen bl.a. redogöra för regionens målsättningar när det gäller väntetider till hälso- och sjukvården. Det ska
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framgå vilka egna insatser och åtgärder som regionen anser krävs för
att uppnå en hållbar och förbättrad tillgänglighet med kortare väntetider och minskade vårdköer. Regionerna ska särskilt redovisa hur
de arbetar och strategiskt avser att arbeta för att patienter med kroniska sjukdomar ska få vård efter behov och i rimlig tid. I handlingsplanen ska även insatser kopplade till BUP belysas särskilt.
Vidare ska regionen i handlingsplanen redogöra för hur utbrottet av
covid-19 har påverkat regionens tillgänglighetsarbete, vilka särskilda
tillgänglighetsutmaningar utbrottet medför framöver och hur regionen kommer att arbeta med att säkerställa tillgängligheten efter
covid-19.
I januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de
gröna, framgår att en generalplan för kortare köer inom vården ska
tas fram tillsammans med regionerna. Dessa kommittédirektiv, tillsammans med de regionala handlingsplanerna, utgör en generalplan
för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
Delegationen ska därför
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja
utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för barn och
unga med psykisk ohälsa,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna, stödja
regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl
under som efter utbrottet av covid-19,
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna och
handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information
till regeringen,
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med
fokus på kortare väntetider.
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Stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare väntetider genom
att informera om patienters valmöjligheter
Skillnader i väntetid både inom och mellan olika regioner, samt
mellan olika vårdgivare inom samma specialistområde, pekar på att
det finns möjlighet att korta patientens väntetid om vårdgivarnas
och regionernas samlade kapacitet används mer effektivt. Enligt
hälso- och sjukvårdslagen har regionen en skyldighet att se till att
patienten får vård hos en annan vårdgivare, utan extra kostnad, i de
fall regionen inte kan erbjuda vård inom vårdgarantins tidsgränser.
Problemet med långa väntetider bör dock adresseras redan innan
patienten har väntat så länge.
I patientlagen fastslås att patienter har möjlighet att välja utförare
av offentligt finansierad öppen vård, inom eller utom hemregionen,
obeaktat väntetiderna. Enligt SKR:s rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och riksavtal för utomlänsvård,
ska patienter även erbjudas att välja behandling inom sluten vård vid
sjukhus i andra regioner, under förutsättning att hemregionen i förväg godkänt patientens behov via remiss. I dessa fall står hemregionen för vårdkostnaden och patienten får bekosta resan. I dag finns
det därför pågående samarbeten mellan regionerna om möjligheten
för patienter att välja sluten vård i olika regioner. Kunskapen om
rådande valmöjligheter är dock inte sällan låg bland såväl verksamhetsledning och vårdpersonal som patienter. Det innebär en ökad
risk för att patienter väntar onödigt länge på vård.
I överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 anges att SKR ska inleda en förstudie som tittar på
vilken information om väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata som skulle kunna tillgängliggöras på 1177 Vårdguidens webbplats. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för hur denna information
skulle kunna presenteras på webbplatsen, i syfte att möjliggöra för
allmänheten och patienter att jämföra kvalitet, tillgänglighet och
patientnöjdhet mellan olika vårdgivare. Förstudien ska redovisas
senast den 30 september 2020.
Genom att patienter t.ex. ges möjlighet att få vård hos andra vårdgivare med kortare väntetider finns förutsättningar för ett bättre
resursutnyttjande och en ökad tillgänglighet. Detta kan vara ett användbart arbetssätt i det efterarbete som följer på covid-19.
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Delegationen ska därför
– informera berörda aktörer om patienters möjlighet att få vård hos
andra vårdgivare, både i hemregionen och i andra regioner,
– lämna förslag på åtgärder som, inom ramen för gällande lagstiftning och med hänsyn till regionernas behov av långsiktiga planeringsförutsättningar för att kunna säkra en stabilitet i vårdutbudet,
kan underlätta för patienter att få vård hos någon annan vårdgivare med kortare väntetider, såväl inom den egna hemregionen
som i andra regioner, i syfte att verka för ett mer effektivt utnyttjande av den samlade vårdkapaciteten,
– lämna förslag på insatser som stärker samarbetet mellan regionerna,
– följa och stödja arbetet med att tillgängliggöra information om
väntetider och kvalitets- och patientnöjdhetsdata på 1177 Vårdguidens webbplats, och
– verka för att information och förslag på insatser görs tillgängliga
för alla patientgrupper, oberoende av eventuell funktionsnedsättning.
Stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen
av en nära och tillgänglig vård
En tillgänglig primärvård som ges nära patienten ökar patientens
möjlighet att i första hand söka sig till primärvården. Det i sin tur
kan medföra att akutsjukvården och annan specialiserad vård avlastas, vilket bedöms leda till frigjord vårdkapacitet och ökad tillgänglighet i den specialiserade vården.
Den 1 januari 2019 trädde lagändringar i kraft som fastställer att
vården ska ges nära befolkningen. Eftersom hälso- och sjukvård på
primärvårdsnivå inbegriper både kommuner och regioner har arbetet
med utvecklingen av den nära vården inletts på både kommunal och
regional nivå, i olika omfattning och på olika sätt. Under våren 2020
har arbetet delvis ändrat inriktning eftersom hälso- och sjukvården
har behövt anpassa sina verksamheter utifrån de mer akuta behov
som utbrottet av covid-19 har medfört. Utvecklingen av en mer nära
vård med fokus på primärvården är dock fortfarande en prioriterad
fråga för regeringen, inte minst mot bakgrund av primärvårdens av-
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görande roll i det hälsofrämjande arbetet och i vården riktad till äldre
personer och personer med kroniska sjukdomar.
Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform genomföras under
mandatperioden. I maj 2020 beslutade regeringen propositionen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform
(prop. 2019/20:164). I propositionen beskrivs de tre målen med
reformen: tillgängligheten till primärvården ska öka, patienten ska
bli mer delaktig genom en personcentrerad vård och kontinuiteten i
primärvården ska öka. För att stärka utvecklingen av en god och nära
vård har regeringen beslutat om årliga överenskommelser med SKR:
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med
fokus på primärvård, för 2019 och 2020. Enligt överenskommelsen
för 2020 avsätts medel till regionerna och kommunerna för att stödja
utvecklingen av den nära vården och för insatser som syftar till att
stärka kompetensförsörjningen samt för digitaliseringsarbetet i regionerna. Totalt avsätts cirka 6,2 miljarder kronor för överenskommelsen under 2020.
Regeringen avser att fortsätta stödja hälso- och sjukvårdens utveckling av en mer nära vård. Arbetet behöver fortgå med kraft och intensitet och genomföras utifrån regionala nulägesanalyser och handlingsplaner. Utvecklingen är beroende av beslut som stöder utvecklingen
i den lokala kontexten. Vidare är utvecklingen beroende av att samverkan på alla nivåer och mellan alla aktörer, t.ex. regioner och kommuner,
fungerar tillfredsställande. Det visar inte minst den medicintekniska
utvecklingen som har medfört att alltmer av sjukvårdsverksamheterna har kunnat överföras till öppen vård, samtidigt som ansvaret
för hemsjukvård i de flesta regioner har överförts till kommunerna.
Det innebär att den kommunala hälso- och sjukvården har fått allt
viktigare och mer komplicerade uppgifter när det gäller allt fler personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. En god samverkan
mellan den av regionen finansierade hälso- och sjukvården och den
kommunala hälso- och sjukvården är därför en förutsättning för
patientens möjlighet att få en god och sammanhållen vård, rehabilitering och omsorg.
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Delegationen ska därför
– följa arbetet i regioner och kommuner vad gäller utvecklingen av
en mer nära vård, med fokus på primärvården,
– föreslå ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för hur regeringen och statliga myndigheter kan fortsätta stödja utvecklingen
av den nära vården, med fokus på primärvården, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses
lämpligt, på en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning
genom 1177 Vårdguiden
Omvärldsförändringar i form av t.ex. demografi och förväntningar
på välfärdstjänster gör att hälso- och sjukvården i framtiden inte kan
utgå från samma logik som tidigare med fokus på besök på t.ex. en
vårdcentral eller ett sjukhus. Patienterna kommer själva i större utsträckning att kunna medverka i vården och ta hand om allt mer
komplicerade sjukdomstillstånd. Patienterna kommer då också successivt att få ett större behov av information, rådgivning och stöd om
hur de ska hantera information om sitt hälsotillstånd i olika situationer. Detta tydliggör ett ökat behov av stöd till patienter och närstående så att de själva kan vidta åtgärder för att lindra symtom,
behandla sjukdomstillstånd och förbättra hälsotillstånd.
Det finns sedan snart två decennier en nationell sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden som erbjuder tjänster via telefonnumret
1177 och genom en webbplats, www.1177.se. Där erbjuds olika webbtjänster, t.ex. journal på nätet eller tidsbokning. Regionernas och
kommunernas bolag Inera AB hanterar tekniken nationellt medan
regionerna hanterar innehåll i form av information eller val av webbtjänster utifrån regionala behov och önskemål. För invånarna innebär detta att man ringer ett telefonnummer och blir kopplad vidare
till en regional organisation för sjukvårdsrådgivning. Även den gemensamma webbplatsen har regionala tillämpningar där regionerna fyller
på innehåll utifrån sina behov. Detta upplägg medför att sjukvårdsrådgivningen varierar över landet, t.ex. när det gäller vilken information som ges, vilka webbtjänster som erbjuds och vilka frågor sjukvårdsrådgivningen på telefon kan hantera.

464

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Bilaga 1

Behovet av en tillgänglig sjukvårdsrådgivning uppmärksammades
tydligt i samband med utbrottet av covid-19 under våren 2020 då väldigt många människor kontaktade 1177 Vårdguiden på telefon. Det
medförde en kraftigt ökad belastning på tjänsten med långa väntetider i flera delar av landet.
Under 2018 tog Inera AB och SKR tillsammans med regionerna
fram en gemensam målbild för första linjens vård och 1177 Vårdguidens
roll. Med utgångspunkt i denna målbild ansökte sedan SKR under
2019 om medel från regeringen för en särskild satsning. Regeringen
godkände ansökan och har avsatt 163 miljoner kronor under 2019–
2020. Medel avses avsättas även för 2021. Det är viktigt att regeringen
beaktar regionernas utvecklingskraft för att möjliggöra införandet av
t.ex. nya e-tjänster som kan effektivisera verksamheterna. Områden
som diskuterats under senare år som tros ha stor potential är bl.a.
ökade möjligheter till självservice för patienter samt artificiell intelligens och beslutsstöd för medarbetarna.
Frågan om den nationella sjukvårdsrådgivningens roll i hälso- och
sjukvårdssystemet har även lyfts av två nyligen avslutade utredningar.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård framhöll
i sitt delbetänkande God och nära vård – En primärvårdsreform
(SOU 2018:39) att befolkningens behov av rådgivning sannolikt
kommer att öka i framtiden och att detta till stor del skulle kunna
mötas genom en utveckling av de tjänster som 1177 Vårdguiden erbjuder via t.ex. telefon. Likaså resonerade utredningen Styrning för
en mer jämlik vård i sitt slutbetänkande Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)
om sjukvårdsrådgivningen och 1177 Vårdguiden, med fokus på
vilken roll en sådan funktion bör ha i utvecklingen av den nära
vården. Ingen av utredningarna gjorde dock någon fördjupad analys
av frågan och den sistnämnda rekommenderade därför fortsatt utredning.
Nedanstående deluppdrag ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, bl.a. SKR samt regionernas och kommunernas bolag
Inera AB.
Delegationen ska därför
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden
bör utformas och regleras för att kunna möta behov och förväntningar kopplade till utvecklingen av den nära vården,
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– analysera möjligheter, om så anses lämpligt, att via en nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning tillhandahålla nya typer av digitala tjänster eller funktioner när det gäller t.ex. självservice eller
artificiell intelligens,
– utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på hur en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning ska kunna upprätthållas vid
kraftigt ökade behov av sjukvårdsrådgivning på grund av större
kriser eller samhällsstörningar, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti
Den nationella vårdgarantin anger hur länge en person som längst
ska behöva vänta på vård. Garantin är likadant utformad för alla
patienter och gäller vid fyra specifika nedslag i vårdkedjan. En
patient ska få komma i kontakt med regionens primärvård samma
dag som patienten söker kontakt (tillgänglighetsgaranti) och få en
medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
inom tre dagar (bedömningsgaranti). Bedömningsgarantin, som
även benämns den förstärkta vårdgarantin, infördes den 1 januari
2019. Innan dess gällde en besöksgaranti som innebar att patienten
skulle få besöka läkare i primärvården inom sju dagar från det att
patienten sökt kontakt med primärvården. Vårdgarantin innebär också
att en patient ska få besöka den specialiserade vården inom 90 dagar
från det att remiss har utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att patienten har sökt kontakt med den specialiserade vården (besöksgaranti). Efter att vårdgivaren har beslutat om
planerad vård (exempelvis en operation eller annan behandling) ska
vården påbörjas inom 90 dagar (behandlingsgaranti).
Socialstyrelsen lyfte redan 2012 i rapporten Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, att vårdgarantins fyra nedslag i vårdkedjan riskerar att leda till ändrade prioriteringar och remissrutiner.
Det kan i sin tur leda till undanträngning av andra patientgrupper i
behov av vårdinsatser än dem som ingår i garantin. Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys konstaterade 2015 i rapporten Varierande
väntan på vård – Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin, att vårdgarantin fyller en viktig funktion men att den i praktiken saknar betydelse för patienter med svårare och flera sjukdomar.
466

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

SOU 2021:59

Bilaga 1

Det beror på att väntetider till bl.a. diagnostisering, utredning, undersökningar och återbesök inte ingår i vårdgarantin. Patienter som behöver flera vårdinsatser garanteras därmed inte någon maximal tidsgräns för den totala väntan på vård.
För patienter med akuta eller allvarliga vårdbehov är vårdgarantin
i praktiken inte heller särskilt relevant, eftersom dessa patienter
enligt hälso- och sjukvårdslagen ska ges vård först. Av det följer att
vårdgarantin är mest relevant för patienter med mindre, icke-akuta
vårdbehov eftersom garantin för dem innebär en signal om hur länge
de som längst ska behöva vänta. Följaktligen ska vårdgarantin ses
som en maximal väntetidsgräns som garanterar alla patienter, oavsett
vårdbehov, en lägstanivå vad gäller tillgänglighet i form av väntetider.
Vidare ställer vårdgarantin inte några krav på vårdens kvalitet, hur
vårdprocessen ska fungera för patienten eller hur kontakten med
vården ska se ut, t.ex. när det gäller tidsbokningar. Sådana aspekter
är viktiga för patienten och påverkar tillsammans med väntetiderna
den sammantagna upplevelsen av vården och dess tillgänglighet. Att
vårdgarantin är uppfylld räcker alltså inte för att vården ska vara
tillgänglig ur ett patientperspektiv.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat
regeringen att se över om vårdgarantin kan förstärkas och göras mer
relevant ur ett patientperspektiv genom att inkludera fler delar av
vårdkedjan.
Socialstyrelsen har också framhållit att det kan finnas skäl att
utreda om vårdgarantin kan och bör differentieras efter patientens
behov. Myndigheten anser att det i stället för en bred vårdgaranti kan
införas sjukdomsspecifika, målrelaterade väntetider mellan remiss och
behandlingsstart. En mer differentierad vårdgaranti skulle därmed
separera mer och mindre brådskande vårdbehov, där brådskande diagnoser skulle få en mer ambitiös vårdgaranti än de mindre brådskande.
Den digitala utvecklingen som möjliggör vård genom olika digitala
kanaler är också något som talar för en översyn av vårdgarantin.
Delegationen ska därför
– utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Arbetet med vårdförlopp är viktigt för patienter med större vårdbehov
De standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet, liksom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdomsområden, är exempel på tillgänglighetsinsatser som kompletterar
vårdgarantin. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp funnits sedan 2015, formulerade i överenskommelser mellan staten och
SKR. Det finns i dag 31 standardiserade vårdförlopp i cancervården.
Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första
behandlingar som ska göras och vilka maximala ledtider som gäller
för de olika momenten. Ett standardiserat vårdförlopp ska ta så lång
tid det behöver ta, men inte innehålla några onödiga väntetider. Ett
standardiserat vårdförlopp inom cancervården startar då välgrundad
misstanke om cancer väcks och avslutas vid start av behandling.
I juni 2019 beslutade staten och SKR om en ny satsning för att ta
fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom tio sjukdomsområden, däribland stroke, hjärtsvikt, kol, sepsis, schizofreni
samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kan på dessa områden omfatta en större del av vårdkedjan än de standardiserade vårdförloppen
inom cancervården. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen har ett multidisciplinärt upplägg och kan involvera primärvården, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården, och
den specialiserade vården, som var för sig eller tillsammans ansvarar
för delar av vårdkontinuiteten. Syftet med dessa vårdförlopp är att
öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är
också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning
och behandling. Under 2020 ska minst fem av vårdförloppen inom
ramen för den nya satsningen börja tillämpas. Vidare ska personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområden tas fram där psykiatriska diagnoser ska prioriteras i detta arbete.
En del av den beskrivna problematiken med vårdgarantin kan omhändertas genom de standardiserade vårdförloppen och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Till skillnad från vad
som gäller för vårdgarantin är dock tidsgränserna för dessa vårdförlopp inte lagstadgade. Det finns därför ett behov av att utreda om
vårdgarantin kan utvecklas och göras mer relevant för fler patientgrupper.
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Delegationen ska därför
– om det bedöms lämpligt, lämna förslag på hur vårdgarantin kan
vidareutvecklas med särskild hänsyn till det pågående arbetet med
att utveckla de standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen
inom andra sjukdomsområden, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa
För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta
längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar
till en fördjupad utredning eller behandling. Andelen genomförda
första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar eller behandlingar inom dessa tidsgränser redovisas månatligen uppdelat per
region. Målsättningen är dock inte lagstadgad utan formulerad i överenskommelser mellan staten och SKR.
Eftersom det är extra viktigt att barn och unga får hjälp i tid, och
väntetiderna till BUP fortsätter att öka, är det särskilt relevant att
beakta väntetiderna till denna del av vården. Enligt januariavtalet ska
ett mål om en köfri BUP slås fast.
Delegationen ska därför
– bedöma om målsättningen om 30 dagar till första bedömning och
ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling inom
BUP bör kvarstå och i så fall regleras som en del av en differentierad vårdgaranti, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen
om kömiljarden
Av januariavtalet framgår att det ska införas en uppdaterad kömiljard
som omfattar hela vårdkedjan och särskilt tar hänsyn till kroniskt
sjuka patienters behov. I juni 2019 ingick staten och SKR en överenskommelse om en ny, uppdaterad kömiljard för 2019. Överenskommelsen omfattade cirka 1,6 miljarder kronor. I december 2019 slöt
parterna en ny överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2020, som omfattar 2,9 miljarder kronor. På grund av
utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjukvården, beslutade staten och SKR i april 2020 om ett tillägg till överenskommelsen. Tillägget innebär bl.a. att vissa prestationskrav stryks
för resten av 2020 och att medlen i stället fördelas mellan regionerna
utifrån befolkningsstorlek.
De tidigare överenskommelserna om kömiljarden (2009–2014)
var nära kopplade till den nationella vårdgarantin. Avsikten med satsningarna var att öka incitamenten för regionerna att nå vårdgarantins
tidsgränser. Ersättningen till regionerna baserades på prestation och
följsamhet till de två steg i vårdgarantin som rör den specialiserade
vården: besöks- respektive behandlingsgarantin. Den nya kömiljarden som infördes 2019 består i stället av två block. Det första blocket
innefattar prestationskrav kopplade till regionens väntetider och
uppfyllnadsgrad av vårdgarantin. Det andra blocket handlar om att
regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättra sin väntetidsstatistik. Regionerna ska bl.a. under 2020 börja
rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården,
inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.
Prestationskraven i första blocket är i första hand formulerade
som relativa mått där regionen ska korta sina väntetider utifrån sin
egen väntetidssituation. Syftet är att jämna ut de skilda förutsättningarna mellan regionerna och därmed öka incitamenten för samtliga regioner att korta väntetiderna. Enligt den nationella väntetidsdatabasen kortade majoriteten av regionerna sina väntetider till den
specialiserade vården under hösten 2019. Effekten syns tydligast för
operation där vårdgarantins uppfyllnadsgrad ökade med två procentenheter, från 74 procent i november 2018 till 76 procent i november
2019. I 2020 års överenskommelse utvecklades prestationskraven till
att omfatta fler delar av vårdkedjan, bl.a. inkluderades medicinsk
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bedömning i primärvården, återbesök i den specialiserade vården samt
besök, utredning och behandling inom BUP.
Kömiljarden behöver fortsätta utvecklas under de kommande åren
för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt. Av
överenskommelserna 2019 och 2020 framgår exempelvis att prestationskraven successivt ska utvecklas och bli mer omfattande, liksom
att fler delar av vårdkedjan ska inkluderas. För att det ska vara möjligt krävs ett bredare synsätt och att fler tidsgränser inkluderas än de
som ingår i vårdgarantin. Detta, i kombination med de förväntningar
och krav som finns på att fortsätta utveckla överenskommelsen om
kömiljarden, gör att arbetet med att utveckla och förbättra överenskommelsen, inklusive prestationsmodellen, måste fortsätta. Arbetet
bör i ökad utsträckning utgå från regionala behov, förutsättningar
och utmaningar för att ge kommuner och regioner bättre planeringsförutsättningar. Samtidigt behöver överenskommelsen vara enkel att
kommunicera, transparent för berörda parter och möjliggöra effektiv uppföljning och utvärdering. Likaså ska onödig administration
för regionerna minimeras.
Delegationen ska därför
– med särskild hänsyn till behoven hos personer med kroniska
sjukdomar, lämna förslag på hur överenskommelsen om kömiljarden kan vidareutvecklas för att bli så ändamålsenlig och kostnadseffektiv som möjligt,
– lämna förslag på huvudsakligt innehåll, utformning av prestationskrav, modell för fördelning av medel, hur fler delar av vårdkedjan kan inkluderas samt hur krav på inrapportering och uppföljning av data bör formuleras,
– redogöra för möjliga styreffekter, t.ex. risken för eventuella
undanträngningseffekter, samt potentiella för- och nackdelar när
det gäller förslagen om kömiljardens vidareutveckling,
– med hänsyn till befintliga strukturer, t.ex. överenskommelser
mellan staten och SKR samt tidigare gjorda utvärderingar och
granskningar av överenskommelser som styrmedel, analysera föroch nackdelar med regionala och samverkansregionala överenskommelser mellan staten och regionerna, och
– lämna nödvändiga författningsförslag.
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Konsekvensbeskrivningar
Delegationen ska särskilt redogöra för konsekvenserna för berörda
aktörer, inklusive ekonomiska konsekvenser. Om förslagen medför
kostnadsökningar för staten, regionerna eller kommunerna, ska delegationen föreslå hur dessa ska finansieras. I synnerhet ska konsekvenserna för jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och
pojkar beskrivas, liksom konsekvenserna för socioekonomisk och
regional jämlikhet samt hälso- och sjukvårdens och berörda myndigheters roll. Vidare ska delegationen särskilt redovisa hur förslagen
kan påverka den administrativa arbetsbördan och de administrativa
kostnaderna inom hälso- och sjukvården, inklusive i vilken del av
hälso- och sjukvården som dessa kommer att uppstå. Vid sina avvägningar ska delegationen även beakta den administrativa bördan
och de ekonomiska konsekvenserna som kan uppkomma för privata
aktörer. Även konkurrensaspekter ska belysas.
Delegationen ska inom ramen för uppdraget särskilt beakta att
skyddet för den personliga integriteten säkerställs. I de fall delegationen lämnar förslag som rör behandling av personuppgifter ska
den särskilt redogöra för hur hänsyn tagits till behovet av informationssäkerhet, rättssäkerhet samt skydd för den personliga integriteten. En sådan analys ska primärt göras utifrån Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/679 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
men även utifrån annan befintlig reglering, bl.a. lagen (2018:218)
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
och patientdatalagen (2008:355).
I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål som föranlett den. Det innebär att en
proportionalitetsprövning ska göras under utredningsprocessen. Om
något av delegationens förslag påverkar den kommunala självstyrelsen ska därför, utöver dess konsekvenser, också de särskilda överväganden som lett fram till förslaget särskilt redovisas.
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Kontakter och redovisning av uppdraget
Delegationens arbete ska stödja redan pågående utvecklingsarbete i
regionerna, inklusive det som görs inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKR. Delegationen ska samarbeta med SKR
vid genomförandet av uppdragen. När det gäller den del av uppdraget
som rör sjukvårdsrådgivning och 1177 Vårdguiden ska delegationen
även samarbeta med regionernas och kommunernas bolag Inera AB.
Vidare ska delegationen samråda med de myndigheter som har
centrala uppgifter som berör uppdraget och med andra berörda aktörer som t.ex. professions- och patientorganisationer. Det gäller särskilt med Socialstyrelsen som har i uppdrag att följa och analysera
utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården.
Vid genomförandet av det uppdrag som handlar om att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av den nära
vården ska delegationen särskilt samverka med Socialstyrelsen och
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har i uppdrag att
stödja, följa och utvärdera utvecklingen av den nära vården. Delegationen ska också samverka med det Nationella vårdkompetensrådet.
I den mån det bedöms lämpligt ska delegationen även föra dialog
med andra pågående utredningar, t.ex. Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05). Detta gäller
särskilt deluppdraget om att stödja regionerna i utvecklingen av ökad
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.
Vid genomförandet av uppdraget ska delegationen beakta tidigare
genomförda utredningar och uppföljningar av bl.a. vårdgarantin och
kömiljarden.
Följande uppdrag ska redovisas senast den 30 juni 2021:
– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när
det gäller att
– stödja regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner med regionala målsättningar för ökad tillgänglighet,
– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja utvecklingen av ökad tillgänglighet till vård och stöd för
barn och unga med psykisk ohälsa,
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– inom ramen för arbetet med de regionala handlingsplanerna,
stödja regionerna i deras arbete för att säkerställa tillgängligheten såväl under som efter utbrottet av covid-19, och
– sammanställa och analysera de regionala nulägesrapporterna
och handlingsplanerna som stöd för regionerna och som information till regeringen.
– Uppdraget att stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare
väntetider genom att informera om patientens valmöjligheter.
– Uppdraget att utreda och lämna förslag, om så anses lämpligt, på
en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden.
– Uppdraget att vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden.
Följande uppdrag ska redovisas årligen, senast den 30 juni 2021 och
senast den 15 maj 2022:
– Uppdraget att stödja regionernas och kommunernas arbete med
utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.
– Följande uppdrag ska redovisas senast den 15 maj 2022:
– Uppdraget att stödja regionernas arbete med att ta fram och
genomföra regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet, när
det gäller att
– stödja regionerna i deras arbete med att genomföra de åtgärder
som anges i de regionala handlingsplanerna, och
– om det finns behov, föreslå andra insatser som bedöms nödvändiga för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården med fokus på kortare väntetider.
– Uppdraget att utreda en utökad vårdgaranti.
Delegationen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet.
(Socialdepartementet)
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Fördjupad information
om långa väntetider

Den här bilagan presenterar fördjupad information om väntetider,
med fokus på personer som har väntat längre än 180 dagar, det vill säga
sex månader, och ett år. Statistiken kommer från väntetidsdatabasen
hos SKR och avser antalet som väntade i slutet av december 2020.
Utredningen beställde ett uttag från väntetidsdatabasen och fick det
levererat i excelfiler som utredningen sedan har bearbetat.
Bilagan består av tolv tabeller. De första sex handlar om första
besök i den specialiserade vården och de sista sex operation eller
åtgärd. I tabellrubrikerna framgår vilket väntetidsintervall som är i
fokus, oftast över 180 dagar eller 1 år. Vissa tabeller visar resultaten
fördelat på olika regioner och vissa fördelat på olika vårdområden.
De flesta tabeller baseras på de data som också ligger till grund
för redovisningen på www.vantetider.se och som inkluderar resultat
för alla regioner. Men beställningen innehöll mer information än den
som redovisas på webbsidan, i synnerhet ytterligare information om
hur länge de personer som har väntat över 90 dagar har väntat.
Utredningen beställde även statistik som utgår från de mer detaljerade data som 16 regioner rapporterade i december 2020, som gör
det möjligt att separera väntetiderna för män och kvinnor och olika
åldersgrupper. Några tabeller redovisar sådana resultat. Det framgår
av tabellrubriken om det är data för alla regioner eller endast de 16
som tabellen bygger på.
Det finns kända brister i väntetidsdatabasen, bland annat vissa
frågetecken kring om alla regioner rapporterar på samma sätt så att
informationen är fullt jämförbar. För de resultat som redovisas i den
här bilagan är frågan om ifall väntelistorna är uppdaterade och endast
innehåller personer som faktiskt är aktivt väntande på vård särskilt
relevant. Om där finns personer som inte längre är aktuella för vård
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ger siffrorna i tabellerna nedan en bild av att det finns fler som har
väntat länge på vård än vad som faktiskt gäller. Utredningen har ändå
valt att redovisa dessa resultat, i syfte att belysa långa väntetider och
uppmuntra regionerna att hitta arbetssätt som gör att sådana långa
väntetider inte behöver uppstå och arbetssätt som gör att de som
väntat länge får vård.

Väntan på första besök i den specialiserade vården
Tabell 1

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första
besök i den specialiserade vården i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Norrbotten
Stockholm
Västernorrland
Gävleborg
Uppsala
Värmland
Örebro län
Västerbotten
Dalarna
Östergötland
Jämtland Härjedalen
Blekinge
Sörmland
Västmanland
Halland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Gotland
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar
8 266
4 537
3 540
3 074
2 126
1 960
1 930
1 827
1 246
1 164
1 146
769
751
616
588
548
433
421
417
328
139
35 826

Andel av alla Andel av dem som
väntade inom
som väntat över
regionen
180 dagar
23 %
13 %
13 %
9%
10 %
32 %
9%
8%
6%
22 %
5%
21 %
5%
16 %
5%
21 %
3%
12 %
3%
11 %
3%
13 %
2%
8%
2%
19 %
2%
11 %
2%
8%
2%
10 %
1%
6%
1%
6%
1%
7%
1%
7%
0%
7%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 2

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på första
besök i den specialiserade vården i december 2020, per
vårdområde

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård
Allmän kirurgi
Kvinnosjukvård
Ortopedi
Urologi
Hjärtsjukvård
Allmän internmedicin
Hudsjukvård
Allmän psykiatri
Lungsjukvård
Barn- och ungdomsmedicin
Allergisjukvård
Neurologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Handkirurgi
Specialiserad smärtmottagning
Endokrinologi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi
Reumatisk sjukvård
Mag- och tarmsjukvård
Neurokirurgi
Njurmedicin
Cancersjukvård
Hematologi
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar

Andel av alla
som väntat över
180 dagar

8 779
5 321
3 280
3 183
3 145
1 470
1 149
1 125
1 063
968
933
872
838
769
766
586
422
322
236
175
168
142
56
34
20
**

25 %
15 %
9%
9%
9%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Andel av dem
som väntade
inom
vårdområdet
18 %
15 %
14 %
11 %
9%
12 %
13 %
19 %
4%
9%
25 %
6%
26 %
11 %
12 %
11 %
20 %
11 %
15 %
9%
5%
7%
7%
4%
1%
1%

35 826

100 %

12 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 3

Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den
specialiserade vården i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Norrbotten
Stockholm
Gävleborg
Värmland
Skåne
Västernorrland
Uppsala
Östergötland
Dalarna
Västerbotten
Örebro län
Kalmar län
Västmanland
Jönköpings län
Blekinge
Halland
Jämtland Härjedalen
Sörmland
Kronoberg
Gotland
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
2 373
1 508
1 059
816
784
755
558
553
424
283
214
181
160
134
131
120
103
97
87
70
20

Andel av alla
som väntat över
1 år
23 %
14 %
10 %
8%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

Andel av dem
som väntade
inom regionen
4%
14 %
3%
9%
9%
1%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
1%
1%

10 430

100 %

4%

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 4
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Personer som hade väntat över 1 år på första besök i den
specialiserade vården i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård
Kvinnosjukvård
Allmän kirurgi
Ortopedi
Lungsjukvård
Urologi
Allmän psykiatri
Barn- och ungdomsmedicin
Hjärtsjukvård
Hudsjukvård
Allergisjukvård
Allmän internmedicin
Specialiserad smärtmottagning
Neurologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Handkirurgi
Endokrinologi
Plastikkirurgi
Kärlkirurgi
Mag- och tarmsjukvård
Neurokirurgi
Cancersjukvård
Njurmedicin
Reumatisk sjukvård
Hematologi
Totalt

Antal som väntat
över 1 år

Andel av alla
som väntat
över 1 år

3 366
1 356
972
965
630
499
425
351
262
256
184
173
165
158
156
129
110
88
68
51
32
14
10
**
**
**
10 430

32 %
13 %
9%
9%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100 %

Andel av dem
som väntade
inom
vårdområdet
7%
4%
3%
4%
2%
13 %
3%
3%
2%
3%
1%
5%
3%
7%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
4%

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 5

Fördelning (%) mellan regionerna av de personer som hade
väntat över 1 år på första besök inom den specialiserade vården
i december 2020 för de åtta vårdområden med flest personer
som väntat över 1 år

Kvinnosjukvård

Allmän kirurgi

Ortopedi

Lungsjukvård

Urologi

Allmän psykiatri

Summa

Öron-näsahalssjukvård

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland

Ögonsjukvård

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 3 366
personer hade väntat på första besök inom ögonsjukvården över 1 år
i december 2020. I denna tabell framgår att 29 procent av dem
fanns i Västra Götalandsregionen, 24 procent i Region Norrbotten
och 12 procent i Region Gävleborg.

0
6
0
12
0
1
2
0
0
24
4
3
1
2
9
0
4
0
3
0
29

0
0
0
28
0
2
1
0
1
1
1
13
2
24
1
0
8
6
2
0
8

0
0
0
0
1
1
0
0
0
17
14
23
0
3
29
0
3
0
1
2
5

4
3
0
1
0
1
1
0
1
19
8
3
0
0
7
1
5
0
1
38
7

0
3
0
1
0
1
0
0
3
0
10
14
3
5
5
5
6
0
0
1
43

0
1
1
0
2
0
0
0
0
53
1
4
0
0
0
5
0
0
0
0
32

9
0
0
0
2
0
0
0
1
1
23
33
0
1
1
16
5
0
3
0
3

0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
29
8
2
3
9
2
11
0
1
0
28

100

100

100

100

100

100

100

100

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 6

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på
första besök inom den specialiserade vården i december 2020 i
16 regioner, fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper
0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år

Över 180
dagar
Över 1 år

Över 2 år

Över 3 år

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

2 092
2 466
4 558
557
643
1 200
77
102
179
40
49
89

3 981
2 321
6 302
1 228
789
2 017
238
182
420
81
83
164

4 340
2 537
6 877
1 270
721
1 991
220
132
352
85
47
132

5 117
4 001
9 118
1 682
1 199
2 881
226
145
371
70
46
116

80+ år

Totalt

2 384
1 726
4 110
924
647
1 571
96
72
168
22
25
47

17 914
13 051
30 965
5 661
3 999
9 660
857
633
1 490
298
250
548

Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Väntan på operation eller annan åtgärd
Tabell 7

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
operation eller annan åtgärd i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Dalarna
Örebro län
Uppsala
Västerbotten
Gävleborg
Västmanland
Kronoberg
Jämtland Härjedalen
Norrbotten
Västernorrland
Jönköpings län
Östergötland
Kalmar län
Sörmland
Blekinge
Halland
Gotland
Totalt

Antal som
väntat över 180
dagar
7 826
5 719
3 021
2 487
2 213
2 031
1 986
1 550
1 461
1 362
1 337
1 279
1 115
957
697
591
590
418
252
102
38
37 032

Andel av alla
som väntat över
180 dagar
21 %
15 %
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Andel av dem
som väntade
inom regionen
30 %
28 %
24 %
39 %
36 %
28 %
31 %
28 %
32 %
31 %
32 %
38 %
29 %
30 %
18 %
10 %
19 %
12 %
12 %
4%
5%
27 %
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Tabell 8

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar (6 månader) på
operation eller annan åtgärd i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näs och hals
Ögon
Handkirurgi
Urologi
Utprovning av hörapparat
Gynekologi
Plastikkirurgi
Ryggkirurgi
Hjärtsjukvård
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Thoraxkirurgi
Totalt

Antal som väntat
över 180 dagar
9 378
5 930
4 272
3 293
3 105
2 615
2 514
2 498
1 251
932
705
317
176
46
37 032

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
180 dagar
vårdområdet
25 %
31 %
16 %
25 %
12 %
38 %
9%
15 %
8%
34 %
7%
30 %
7%
23 %
7%
27 %
3%
44 %
3%
38 %
2%
30 %
1%
21 %
0%
19 %
0%
6%
100 %

27 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 9

Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan
åtgärd i december 2020, per region

Region

Västra Götaland
Skåne
Stockholm
Värmland
Uppsala
Dalarna
Örebro län
Västerbotten
Jämtland Härjedalen
Västmanland
Gävleborg
Västernorrland
Kronoberg
Norrbotten
Kalmar län
Jönköpings län
Sörmland
Blekinge
Halland
Gotland
Östergötland
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
3 767
2 134
1 091
930
894
865
680
650
562
459
392
349
344
239
172
125
79
59
19
**
0
13 813

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
1 år
regionen
27 %
15 %
15 %
10 %
8%
9%
7%
15 %
6%
14 %
6%
14 %
5%
9%
5%
12 %
4%
17 %
3%
10 %
3%
9%
3%
11 %
2%
8%
2%
6%
1%
5%
1%
3%
1%
2%
0%
3%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
100 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 10
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Personer som hade väntat över 1 år på operation eller annan
åtgärd i december 2020, per vårdområde

Vårdområde

Ortopedi
Kirurgi
Öron, näs och hals
Handkirurgi
Urologi
Utprovning av hörapparat
Ögon
Gynekologi
Plastikkirurgi
Ryggkirurgi
Hjärtsjukvård
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Thoraxkirurgi
Totalt

Antal som väntat
över 1 år
2 988
2 065
1 947
1 410
1 125
1 118
1 073
700
613
424
153
117
58
22
13 813

Andel av alla Andel av dem som
som väntat över
väntade inom
1 år
vårdområdet
22 %
10 %
15 %
9%
14 %
17 %
10 %
15 %
8%
13 %
8%
10 %
8%
5%
5%
8%
4%
21 %
3%
17 %
1%
6%
1%
8%
0%
6%
0%
3%
100 %

10 %

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 11

Fördelning (procent) mellan regionerna av de personer som hade
väntat över 1 år på operation eller annan åtgärd i december
2020 för de åtta vårdområden med flest personer som väntat
över 1 år

Öron, näs och
hals

Handkirurgi

Urologi

Utprovning av
hörapparat

Ögon

Gynekologi

Summa

Kirurgi

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland Härjedalen
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland

Ortopedi

Tolkning: Exempelvis, av föregående tabell framgår att 2 988
personer hade väntat på operation inom ortopedi över 1 år i
december 2020. I denna tabell framgår att 27 procent av dem
fanns i Region Skåne, 21 procent i Västra Götalandsregionen och
13 procent i Region Dalarna.

0
13
0
3
0
2
0
0
2
1
27
10
0
4
2
0
1
7
5
0
21

1
7
0
1
1
0
3
2
2
1
12
11
2
6
3
5
1
8
2
0
32

0
6
0
2
0
1
0
3
2
1
23
0
0
22
10
3
1
1
7
0
18

0
5
0
1
0
0
0
0
0
1
9
9
0
0
5
1
1
0
9
0
56

1
2
0
1
0
0
1
5
1
1
3
13
1
1
16
19
2
4
1
0
27

0
0
0
18
0
41
0
0
11
1
0
15
0
0
13
2
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
26
4
2
4
10
0
20
0
14
0
16

0
7
0
0
0
3
1
3
2
11
10
11
1
0
12
0
1
0
2
0
33

100

100

100

100

100

100

100

100

Not: Inklusive patientvalt väntande, exklusive medicinskt orsakat väntande.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Tabell 12

Bilaga 2

Personer som hade väntat över 180 dagar, 1 år, 2 år och 3 år på
operation eller annan åtgärd i december 2020 i 16 regioner,
fördelat på män och kvinnor samt åldersgrupper
0–19 år 20–39 år 40–59 år 60–79 år

Över 180
dagar
Över 1 år

Över 2 år

Över 3 år

Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt
Kvinnor
Män
Totalt

939
1 317
2 256
340
494
834
43
73
116
**
13
17

2 742
2 219
4 961
1 089
937
2 026
218
226
444
65
65
130

4 879
3 241
8 120
1 786
1 202
2 988
351
283
634
111
98
209

6 558
6 043
12 601
2 526
2 313
4 839
426
432
858
111
105
216

80+ år

Totalt

2 070
1 673
3 743
869
737
1 606
121
114
235
24
17
41

17 188
14 493
31 681
6 610
5 683
12 293
1 159
1 128
2 287
315
298
613

Not: Inklusive patientvalt och medicinskt orsakat väntande. Baseras på information från 16 regioner
som i december 2020 rapporterade ”detaljerade data” till väntetidsdatabasen.
** Antal färre än 10, uteslutet för att undvika småtal.
Källa: Väntetidsdatabasen, SKR. Utredningens beräkningar.
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Sent avbokade planerade operationer

Enligt information från kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt
Register (SPOR) gjordes drygt 21 600 sena ombokningar eller strykningar av planerade operationer under 2019 (tabell 1). Det innebär
att operationen av- eller ombokades klockan 17 eller senare dagen
före operationen var planerad att genomföras.
Det finns flera olika anledningar till att en operation av- eller
ombokas i sådant sent skede. En del av dem är svåra att styra över,
exempelvis att patienten eller personal blir sjuk eller att det kommer
en akut operation som behöver prioriteras före. Men utredningen
menar samtidigt att det kan finnas potential att undvika en del av de
sena avbokningarna och på så sätt öka kapaciteten.
För de sena avbokningar som registreras i SPOR finns en orsak
angiven. Sammantaget finns tolv olika strykningsorsaker, samt ytterligare undergrupper till en del av dessa. Bland strykningsorsakerna
finns bland annat att annan operation prioriteras, planerat program
ryms ej inom tilldelad tid, patientens behov har förändrats, personal
saknas och platsbrist.
Tabell 1 redovisar det totala antalet sena av- eller ombokningar
per region samt antalet som beror på någon av följande orsaker:
• Preoperativ utredning inte genomförd eller ofullständig
• Icke optimerad patient
• Det saknas material till operationen
• Patienten uteblev utan kontakt
Detta är orsaker som utredningen bedömer skulle kunna avhjälpas
genom exempelvis andra arbetssätt eller förbättrad planering.
Sammantaget var det under 2019 omkring 3 700 operationer, motsvarande 17 procent av alla sena avbokningar och en dryg procent av
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alla genomförda planerade (elektiva) operationer, som av- eller ombokades i sent skede till följd av någon av dessa orsaker.
Tabell 1

Sent av- eller ombokade planerade operationer 2019, per region
Avser endast planerade (elektiva) operationer, akuta operationer
ingår inte.

Region

Dalarna
Gävleborg
Halland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Västra Götaland
Totalt

Sent avbokade
operationer – alla
orsaker

Sent avbokade operationer – orsaker som
skulle kunna undvikas*

Antal Andel av totalt
antal
genomförda
elektiva
operationer

Antal Andel av totalt
antal sena
avbokningar

853
1 154
867
366
517
159
792
43
2 584
404
1 298
1 446
1 234
646
396
2 201
1 198
5 436

7%
7%
6%
3%
6%
3%
9%
0%
4%
4%
7%
8%
7%
7%
4%
15 %
7%
8%

149
223
114
64
0
32
75
3
382
85
218
214
256
158
89
245
225
1 189

17 %
19 %
13 %
17 %
0%
20 %
9%
7%
15 %
21 %
17 %
15 %
21 %
24 %
22 %
11 %
19 %
22 %

1,3 %
1,4 %
0,8 %
0,5 %
0,0 %
0,5 %
0,8 %
0,0 %
0,6 %
0,9 %
1,1 %
1,2 %
1,5 %
1,8 %
0,9 %
1,7 %
1,3 %
1,7 %

21 594

6%

3 721

17 %

1,1 %

Andel av totalt
antal
genomförda
elektiva
operationer

* Avser följande orsaker till sen strykning: ofullständig preoperativ utredning (strykningsorsak 3 i
SPOR), icke optimerad patient (strykningsorsak 4 i SPOR), patient uteblir utan kontakt (strykningsorsak
6c) samt galler/material saknas (strykningsorsak 8b).
Not: Regionerna Blekinge, Gotland och Jämtland Härjedalen ingår inte eftersom sjukhusen i dessa
regioner under 2019 rapporterade till registrets testmiljö och därmed inte fullt ut finns med i registret.
Det gäller även några sjukhus i Region Skåne, se SPOR:s redogörelse av anslutna kliniker 1.
Källa: SPOR (utredningens beräkningar).

1

SPOR. Sjukhus anslutna till SPOR, dokument SPOR-SJUKHUS-kategoriindelning-201907-08, https://spor.se/spor/anslutna-kliniker/#tab-id-1, uttag 2021-05-18.

490

1:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : SOU 2021_59 Vägen till tillgänglighet .pdf

Bilaga 4

Underlag för analys av regionernas
handlingsplaner

Arbetssätt vid framtagande av handlingsplan
1.

Vilka har deltagit i utarbetandet av handlingsplanen?
a) patient- och närståendeföreträdare?
b) linjeorganisationen, exempelvis verksamhetschefer?
c) processteam bestående av olika professioner?
d) regionala programområden (RPO)?
e) övriga?

2.

Har planen förankrats i de lokala patientorganisationerna?

3.

Har regionen beskrivit processen för framtagande av planen?

Innehåll
Innehåller handlingsplanen:
4.

Tydliga och uppföljningsbara regionala mål för tillgänglighet,
kortare väntetider och minskade vårdköer? Finns mål hämtade
från rekommendationer och målnivåer i nationella riktlinjer?
Finns mål från andra nationella kunskapsstöd? Finns det
specifika mål för väntetider för
a) patienter med kroniska sjukdomar?
b) barn och unga med psykisk ohälsa?
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c) nära vård? Finns tillgänglighetsmål för samverkan med kommunerna?
d) standardiserade vårdförlopp och personcentrerade vårdförlopp?
5.

Aktiviteter för att nå ovanstående mål och de specifika målen a–d?
a) aktiviteter i samverkan med kommunerna i arbetet med nära
vård?

6.

Aktiviteter för att ge patienten möjlighet att ta en mer aktiv roll
som medskapare i sin vård? Exempelvis genom
a) patientkontrakt
b) tid i handen
c) egenmonitorering
d) egenvård

7.

förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter med i planen?

8.

Aktiviteter för utmönstring av ineffektiva åtgärder?

9.

Aktiviteter för att ta hand om de uppdämda vårdbehoven med
anledning av Covid-19?

10. Aktiviteter för spridning av kunskap och ökad användning av
möjligheten för patienten att få vård hos andra vårdgivare inom
och utom regionen?
11. Aktiviteter avseende samverkan med andra regioner för att
möjliggöra för patienter att få vård i andra regioner om det finns
kortare väntetider där?
12. Insatser avseende produktions- och kapacitetsplanering, exempelvis genom
a) förebyggande och åtgärder av sena återbud?
b) samordning av scheman?
c) samverkan med andra enheter för omhändertagande av kö?
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13. Aktiviteter för att förbättra kompetensförsörjningen, exempelvis genom
a) task-shifting (uppgiftsförskjutning)?
b) arbetsfördelning inom regionen eller sjukvårdsregionen?
c) utbildning?
d) arbetsmiljö?
14. Åtgärder för ökad digitalisering?
15. Nya arbetssätt eller åtgärder där andra regioner varit förebild?
16. En beskrivning av hur 2020 års stimulansmedel har använts för
att minska väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin?
17. En beskrivning av hur regionen ska säkerställa omhändertagande i rimlig tid även för de som har väntat längre än 90 dagar
till besök och operation/åtgärd inom den specialiserade vården?
(tillägg i överenskommelsen 2021)

Ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet
Framgår det av handlingsplanen:
18. Vilken regional prioritet som ges till arbetet med tillgänglighet?
19. Om det finns särskilda aktuella politiska beslut för tillgänglighetsarbetet?
20. Hur arbetet med tillgänglighet leds?
21. Hur ofta och på vilket sätt tjänstemanna- och politiska ledningar följer upp väntetidsläget och genomförandet av handlingsplanen?
22. Om erfarenheter från covid-19-pandemin har tagits tillvara i
ledning och styrning av tillgänglighetsarbetet?
23. Hur regionen säkerställer att rapporteringen av data till den
nationella väntetidsdatabasen sker enligt framtagna riktlinjer
och regelverk, med särskilt fokus på rapporteringen av återbesök?
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24. Använder regionerna andra uppföljningsmått än det som redovisas till väntetidsdatabasen gällande vårdgarantin?
25. Hur regionen kontinuerligt säkerställer att regionens väntelistor enbart innehåller patienter med aktuellt vårdbehov?

Koppling till nulägesrapport 2019
26. Hur är kopplingen mellan nulägesrapport 2019 och handlingsplan 2021? Hänsyn måste tas till inträffad covid-19-pandemi.
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Frågor till regionernas deltagare
i nätverket Vårdlotsar i samverkan

Frågorna avser vårdgarantins tid till
• första besök i specialiserade vården inom 90 dagar från det att
remiss har utfärdats, eller om någon remiss inte är nödvändig,
från det att patienten tagit kontakt med den specialiserade vården,
och
• planerad vård (operation/åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att patienten ska få den aktuella vården.
1.

a)

Är det patienten själv som tar kontakt med regionen för
att få hjälp med vårdgarantin?
b) Till vem ska patienten i så fall vända sig för att få hjälp
till vård enligt vårdgarantin?

2.

Om regionen tar kontakt med patienter när tiden för vårdgarantin snart går ut
a) när tar i så fall regionen kontakten?
b) vem tar kontakten med patienten?

3.

På vilket sätt hjälper regionen patienten med vårdgarantin?
a) Hjälper regionen patienterna med allmän information
om de rättigheter som de har enligt vårdgarantin?
b) Hjälper regionen patienterna att få vård inom vårdgarantins tidsgränser (ex hjälper patienten till en annan vårdgivare med kortare väntetid)?
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Bilaga 5

SOU 2021:59

c)

Hjälper regionen vårdgivare som inte uppfyller vårdgarantin att hitta annan vårdgivare för patienter på sin
väntelista?
d) Annat?
4.

5.

a)

Hur får regionen kännedom om patienter som väntar på
vård inom vårdgarantins gränser?
b) Har regionen gemensam väntetidslista (eller väntelistor
för olika specialiteter/ingrepp/åtgärder motsvarande)
med information om hur länge patienterna stått i kö?
Är det någon särskild information eller stöd som regionen
behöver för att effektivt kunna utföra sitt uppdrag?

6.

Har regionen överblick över vilka vårdgivare som har ledig
kapacitet att ta emot patienter som väntar, som regionen kan
hjälpa patienten till?

7.

a)

8.

Utredningens uppdrag är att undersöka hur befintliga resurser bättre kan nyttjas. Saknar regionen något för att kunna
lösa sitt uppdrag med vårdgarantin så effektivt som möjligt?
I så fall vad?

496

Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt
till vård hos annan vårdgivare inom den egna regionen
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till specialiserad vård respektive operation/åtgärd?
b) Hur många enskilda patienter har regionen hjälpt direkt
till vård hos annan vårdgivare utanför den egna regionen
under 2019, om möjligt uppdelat på besök till specialiserad vård respektive operation/åtgärd?
c) Har ni ytterligare statistik som ni kan delge utredningen
Bifoga gärna statistik eller ange var uppgifterna finns att
hämta
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

1. Säker och kostnadseffektiv it-drift
– rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. I.

16. En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner
och regioner. Fi.

2. Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. Ju.

18. Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. Ju.

3. Skolbibliotek för bildning och
utbildning. U.

19. En stärkt försörjningsberedskap för
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

4. Informationsöverföring inom vård
och omsorg. S.

20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte
av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. Ju.

5. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. Ju.
6. God och nära vård. Rätt stöd till
psykisk hälsa. S.
7. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. Ju.
8. När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). S.
9. Vem kan man lita på? Enkel och
ändamålsenlig användning av
betrodda tjänster i den offentliga
förvaltningen. I.
10. Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. M.
11. Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. U.
12. Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
Ju.
13. En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

21. En klimatanpassad miljöbalk för
samtiden och framtiden. M.
22. Hårdare regler för nya nikotinprodukter. S.
23. Stärkt planering för en hållbar
utveckling. Fi.
24. Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. M.
25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.
26. Använd det som fungerar. M.
27. Ett förbud mot rasistiska
organisationer. Ju.
28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.
29. Ökade möjligheter att förhindra
illegal handel via post. I.
30. Kampen om tiden
– mer tid till lärande. U.
31. Kontroller på väg. I.
32. Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. U.
33. En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. U.

14. Boende på (o)lika villkor
– merkostnader i bostad med särskild
service för vuxna enligt LSS. S.

34. Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga. S.

15. Föreningsfrihet och terroristorganisationer. Ju.

35. En stärkt rättsprocess och en ökad
lagföring. Ju.
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36. Gode män och förvaltare – en översyn. Ju.
37. Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. S.
38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.
39. Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. S.
40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal
för vård och social omsorg. Fi.
41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.
42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. Fi.
43. Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. Ju.
44. Tillgänglighetsdirektivet. S.
45. En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. N.
46. Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.
47. Ett nytt regelverk för bygglov.
Del 1 och 2. Fi.
48. I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
M.
49. Kommuner mot brott. Ju.
50. Fri hyressättning vid nyproduktion.
Ju.
51. Skydd av arter – vårt gemensamma
ansvar. Vol. 1 och 2. M.
52. Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. S.
53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.
54. Ändrade regler i medborgarskapslagen. Ju.
55. Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. Fi.
56. Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall. Ju.
57. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Fi.
58. Läge och kvalitet i hyressättningen.
Ju.

59. Vägen till ökad tillgänglighet
– långsiktig, strategisk och
i samverkan. S.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

Finansdepartementet
En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och
regioner. [16]

Andra chans för krisande företag
– En ny lag om företagsrekonstruktion.
[12]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

En teknikneutral grundlagsbestämmelse
för regeringsbeslut. [13]

Stärkt planering för en hållbar utveckling.
[23]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.
[15]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för
vård och social omsorg. [40]

Bolags rörlighet över gränserna.
Volym 1 & 2. [18]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism. [42]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av
brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2.
[47]
Mikroföretagarkonto
– schabloniserad inkomstbeskattning
för de minsta företagen. [55]
Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer. [57]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]
Ett förbud mot rasistiska organisationer.
[27]
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. [35]
Gode män och förvaltare – en översyn.
[36]

Infrastrukturdepartementet

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Säker och kostnadseffektiv it-drift
rättsliga förutsättningar för
utkontraktering. [1]

Ett förstärkt skydd mot sexuella
kränkningar. [43]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster
i den offentliga förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal
handel via post. [29]
Kontroller på väg. [31]
Justitiedepartementet
Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt
medborgarskap. [2]

Snabbare lagföring
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]
Kommuner mot brott. [49]
Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]
Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utländska föräldraskap och
adoption i vissa fall. [56]
Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]
Kulturdepartementet
Immunitet för utställningsföremål. [28]

Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. [5]

Miljödepartementet

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]

Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering. [10]
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden
och framtiden. [21]
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Äga avfall
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
I en värld som ställer om.
Sverige utan fossila drivmedel 2040.
[48]
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar.
Vol. 1 och 2. [51]
En rättssäker vindkraftsprövning. [53]
Näringsdepartementet
En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Socialdepartementet
Informationsöverföring inom vård och
omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk
hälsa. [6]
När behovet får styra
– ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor
+ Sammanfattning (häfte). [8]
Boende på (o)lika villkor – merkostnader
i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälsooch sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter.
[22]
Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. [34]
Stärkt rätt till personlig assistans.
Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården. [39]
VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]
Tillgänglighetsdirektivet. [44]
Vilja välja vård och omsorg.
En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre. [52]
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan. [59]

Utbildningsdepartementet
Skolbibliotek för bildning och utbildning.
[3]
Bättre möjligheter för elever att nå
kunskapskraven – aktivt stöd- och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden
– mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ...
Pliktmateriallagstiftning för ett
tryggat källmaterial. [32]
En tioårig grundskola. Införandet
av en ny årskurs 1 i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan. [33]
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Remiss

Regeringskansliet
2021-07-09
S2021/05439

Socialdepartementet

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och
i samverkan
Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Aneby kommun
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Bodens kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Demensförbundet
Dietisternas riksförbund
E-hälsomyndigheten
Enköpings kommun
FAMNA
Folkhälsomyndigheten

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se
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Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Umeå
Förvaltningsrätten i Växjö
Gislaveds kommun
Gotlands kommun
Göteborgs kommun
Helsingborgs kommun
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Inera AB
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Justitiekanslern
Järfälla kommun
Jönköpings kommun

2 (8)

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : Remissmissiv SOU 2021_59 .pdf

Karolinska institutet
Karlstad kommun
Kommunal
Kungälv kommun
Leksands kommun
LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Lysekil kommun
Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers Förbund (LSF)
Läkemedelsverket (LV)
Länsstyrelsen i Hallands län
Malmö kommun
Markaryds kommun
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Nationella nätverket för samordningsförbund

3 (8)

SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 - KS2021/1236-2 Svar på remiss - SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan S2021/05439 : Remissmissiv SOU 2021_59 .pdf

Neuro
Norrtälje kommun
Norbergs kommun
Oskarshamns kommun
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
Piteå kommun
Post- och telestyrelsen (PTS)
Psoriasisförbundet
Regelrådet
Regionala cancercentrum i samverkan
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
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Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Riksförbundet Attention
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet PensionärsGemenskap
Riksrevisionen
Rättviks kommun
Sjukhusläkarna
SKPF Pensionärerna
Socialstyrelsen
SOS Alarm
SPF Seniorerna
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Statskontoret
Stockholms kommun
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Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Svensk förening för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP)
Svensk Sjuksköterskeförening (SSF)
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenskt Demenscentrum
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Swedish Medtech
Synskadades riksförbund (SRF)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tierps kommun
Tillsammans för ungas psykiska hälsa (TILIA)
Timrå kommun
Torsby kommun
Trelleborgs kommun
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Umeå universitet
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Upphandlingsmyndigheten
Vetenskapsrådet
Vilhelmina kommun
VISION
Vårdförbundet
Vårdföretagarna
Västerås kommun
Västra Götalandsregionen
Åtvidabergs kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5
november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
s.fs@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/05439 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av
betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
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remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Sara Johansson
Ämnesråd

Kopia till
Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Persson

2021-10-06

Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1311-1)
Sammanfattning
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag till en kulturgaranti i
kommunen, vilken innebär att Kungälvs kommun åtar sig att garantera att barn och elever har
rätt till kulturaktiviteter.
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för barn och elever
att ta del av kulturupplevelser för att säkerställa likvärdighet och kontinuerlig tillgång till kultur.
Förvaltningen föreslår en kulturgaranti vilken innebär att alla eleverna i grundskolan garanteras
att minst en gång per läsår få uppleva ett professionellt kulturevenemang och/eller att få skapa
tillsammans med en professionell kulturaktör. Eleverna ska efter genomgången grundskola ha
tagit del av ett rikt och varierat kulturutbud.
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut.
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
Juridisk bedömning
Kulturverksamheten regleras inte av speciallagstiftning. Kulturgarantin faller in under
kommunens kompetens då det är en kommunal angelägenhet enligt kap 2. 1–2 §§
kommunallagen (2017:725). Att barn och elever har möjlighet att ta del av kulturverksamhet är
att betrakta som allmänt intresse för kommunens medlemmar och därmed en kommunal
angelägenhet. Det finns därmed inget juridiskt hinder från att implementera en kulturgaranti.
Bakgrund
Ärendet initierades på uppdrag från Kungälvstrion i budgetdirektivet vilken upprättades 202004-08. Uppdraget formulerades på följande sätt: Den politiska uppdragsgivaren vill under
mandatperioden ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet genom införandet av
en kulturgaranti (KS2020-0729-1). I detta budgetdirektiv ges ett uppdrag till förvaltningen vilket
lyder på följande sätt: Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden.

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

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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Ytterligare uppdrag framkommer i dokumentet aktualisering av Kungälvstrions budgetdirektiv
(KS2021/0650–2). I budgetdirektivet framkommer det att kulturgarantin ska inarbetas under
höstterminen 2022.
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag på hur Kulturgarantin ska se
ut i Kungälvs kommun och därefter redovisa detta.
Ett flertal kommuner har skapat något som kallas kulturgaranti. Begreppets betydelse varierar
något mellan kommunerna: Det som dock är ett genomgående drag är att alla elever i
grundskolans årskurser får en eller flera kulturupplevelser, oftast i form av ett professionellt
kulturarrangemang. Kulturupplevelsen är kostnadsfri för den enskilda skolan eller ett
arrangemang där skola står för en mindre del av kostanden. Arrangemanget förbereds och följs
upp i klassrummet så att varje elev får möjlighet att reflektera och så att pedagogerna kan
använda sig av arrangemanget i sin undervisning1.
Kulturgarantin kan ibland vara mer omfattande och inkludera verksamheterna förskola eller
gymnasium, erbjuda mer än en upplevelse per läsår eller låta upplevelsen åtföljas av ett
kulturpedagogiskt program. I någon enstaka kommun har kulturgarantin en snävare
omfattning och erbjuds enbart en åldersgrupp per stadium.
Utformningen av en kulturgaranti bygger på skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och
skapande genom att både se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud,
använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Genom
att i olika årskurser erbjudas en viss sorts förutbestämda kulturella uttryck, så har eleven efter
avslutad skolgång tagit del av ett varierat kulturutbud.
Verksamhetens bedömning
Syftet med att implementera kulturgarantin är att stärka barn och elevers rätt att ta del av ett
rikt och varierat kulturutbud. Fler barn och elever kommer att få möjlighet att uppleva kultur
på lika villkor. Kulturgarantin är utöver detta ett sätt att uppnå politiska mål om att fler ska ha
möjlighet till ett rikt och varierat kulturutbud. Genom att implementera kulturgarantin så
förbinder sig Kungälvs kommun att erbjuda professionell kultur till barn och elever. Sektor
Bildning och lärande gör bedömningen att förvaltningen kan komma att behöva omfördela
resurser för att kunna genomföra kulturgarantin vid minskade statsbidrag. Ytterligare
beskrivning finns under rubriken ekonomisk bedömning.

Kulturgaranti i Kungälvs Kommun

Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för skolor att ta del
av kulturupplevelser och där kommunen ska garantera att alla barn och unga får samma
möjligheter att uppleva kultur. Efter avslutad grundskola ska alla barn och unga i Kungälvs
kommun ha fått minst en eller fler kulturaktiviteter per läsår. Samtliga elever ska även ha fått
möjlighet att utvecklas inom ett flertal konstformer under sin grundskoletid.


Barn och unga ska möta kulturyttringar såväl i skolan, på kulturhuset som i sitt närområde. Sträva efter
att nå ut med kultur till de barn och unga som kulturverksamheterna inte når i sin ordinarie verksamhet2.

1 Samverkan mellan skola och kulturskola: Resultat från enkätundersökning hos landets kulturskolor. Sveriges Kommuner och Landsting,
2016
2 Kulturprogrammet, upprättat den 2020-09-03.
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Kungälvs kommun vill att alla barn och unga i grundskoleåldern ska få kulturupplevelser,
möjlighet att skapa själva och möjlighet till ett upplevelsebaserat lärande i skolan. Kungälvs
barn och unga ska ha stor möjlighet att inspirera och påverka kulturutbud och lärprocesser.
Det kulturutbud som erbjuds barnen ska spegla en mångfald konstnärliga och kulturella
uttrycksformer.
Syftet med Kulturgarantin är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken
som en del av våra liv och som ett verktyg för att levandegöra undervisningen. Den
gemensamma upplevelsen kan bli en utgångspunkt för samtal om till exempel identitet, känslor
och värderingar.
Ett tydligt barnperspektiv, tillit till kulturens kraft och till den växande människans möjligheter
är grunden för en levande Kulturgaranti med eleven i fokus.
Struktur och långsiktighet i modellen ger utrymme för en skapande process och kreativ
utveckling hos den enskilda eleven och ger konkreta förutsättningar för kultur som en del av
skolans vardag.
Kulturgarantin ska gälla för samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 9 inklusive
särskola och träningsskola.
Kulturgarantin innebär samtidigt en praktisk kompetensutveckling för lärare då de deltar i
arbetspassen som den gästande pedagogen genomför tillsammans med eleverna.

Definition av professionell kulturaktör

Verksamheten bedömer att elevernas kulturupplevelser ska utgå ifrån upplevelser som är
framtagna av professionella kulturaktörer. Det innebär att aktörerna ska ha en konstnärlig
utbildning inom sitt konstområde och/eller huvudsakligen vara yrkesverksam inom
konstområdet. Verksamheten bedömer att detta är en garant för att barn och unga i Kungälvs
kommun ska kunna ta del av kvalitativa kulturupplevelser. Definitionen av professionell
kulturaktör är skapad av Arbetsförmedlingen Kultur och Media. Samma definition används
även av Kulturrådet.

Upplevelsen

Kulturupplevelsen ska vara av professionell art, antingen genom externt eller internt anlitade
aktörer. Det kan vara en teaterföreställning, film, konstutställning, dansföreställning, konsert
eller ett författarbesök beroende på årskurs. Samarbete mellan ombud, lärare och elever styr
valet av föreställning/film/författare.

Delaktighet

Kulturgarantin är en elevernas garanti. Med grund i politiskt fattat beslut och i dialog med
skolornas personal finns både en kontinuitet, plattform och möjlighet till ett pågående
utvecklingsarbete.
Elevernas delaktighet och reflektioner är viktiga delar i kulturgarantiutbudets utformning.
Även lärares synpunkter och planering är viktiga att ta hänsyn till i syfte att integrera
kulturupplevelserna i skolas ordinarie verksamhet.

Kulturgarantiombud

Kultur/skapande skola-ombuden arbetar i nära samverkan med samordnaren för Skapande
Skola. De är ansvariga på respektive enhet för att delge information om de externa
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professionella aktörer och arrangemang som är bokade till deras enhet. Kulturombudens
uppdrag, roll och mandat är formulerat och förtydligat av styrgruppen för skapande skola.

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen syftar till att höja den allmänna kulturkompetensen hos all personal
som jobbar med barn och unga. Genom att få en ökad förståelse för vilken roll kulturella
uttryck och eget skapande har gällande utveckling, mening och gemenskap ges lärarna verktyg
att integrera aktuell kunskap i annan undervisning.
Kompetensutvecklingen innebär bland att lärarna får ta del av professionella kulturuttryck och
aktiv medverka tillsammans med elever. Personalen får även använda kreativa uttrycksmedel
och reflektera över dem.

Estetiska Läroprocesser

Ordet estetik kommer ursprungligen från grekiskan och skulle grovt kunna översättas till det
sinnliga eller det vi kan uppfatta med våra sinnen. När vi idag talar om estetiska läroprocesser
syftar det på tankar om lärande och pedagogik som betonar ett helhetsperspektiv på
människan där tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som lika viktiga delar.
Estetiska läroprocesser för barn och unga står för deras rätt att själva bearbeta intryck genom
estetiska och symboliska uttrycksformer för att både kunna kommunicera med andra och med
sig själva. De estetiska läroprocesser som barn och unga erbjuds ska rymma både lärande om
estetiska språk som dans, bild, musik med flera och ett tillvaratagande av den sinnliga och
reflekterande potentialen inom det estetiska fältet för att skapa möjligheter till lärande genom
estetiskt arbete.

Kulturgarantiförslag

Kulturgarantin ska gälla alla barn och unga i åldrarna 6–16 år som går i skola i Kungälv.
Arbetet i Kulturgarantin utgår från mål i läroplanen kombinerat med erfarenheter från
kulturpedagogiskt arbete och i dialog med personal inom skola. I grundskolans läroplan
(Lgr11) framgår att ”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska,
tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna
ska tillägna sig.”
Skolan ska även ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola respektive grundsärskola har
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola respektive grundsärskola kan använda och
ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans. Läraren ska ge utrymme för
elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
Efter avslutad grundskola kommer samtliga barn och unga i kommunen fått erbjudande om
minst en eller flera kulturaktiviteter per läsår samt fått möjlighet att utvecklas inom ett flertal
konstformer





Nedan framkommer olika exempel på aktiviteter som kan tänkas genomföras under ett läsår:
Musik och rörelse
Skapande dans
Att låta fantasin flöda med ord och text
Skapande av musik och konst. Eleverna får skapa ett eget tumpiano.
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Kulturell upplevelse med fokus på områden ur läroplanen exempelvis nordisk mytologi.
Våga ta ton och plats. En workshop i kreativitet inom ämnena svenska och musik.
Skriva egen musik under temat mänskliga rättigheter.
Film med temat Vi och Dem. Reflektion bland annat av bildspråk, händelser och företeelser genom
film, TV och sociala medier.
Skriva egen text och framföra inom Spoken word.
Film med temat; Tänk själv. Att stärka kritiskt förhållningssätt till media.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kulturgaranti har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer tre och
fyra, det vill säga att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar samt att alla medborgare ska
ha en möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv. Målgruppen som ska omfattas av
kulturgarantin är alla barn och elever i åldrarna 6–16 år, vilka kommer genom kulturgarantin
kunna erbjudas större möjligheter att ta del av kulturaktiviteter. På så sätt förväntas även
kommunfullmäktiges strategiska mål tre och fyra att uppnås i högre grad.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet Kulturgaranti har en koppling till mål 5. Jämställdhet samt mål 10. Minskad
ojämlikhet. Ärendets beröringspunkt med mål nummer 5 grundar sig i att en majoritet av de
som tar del av kulturaktiviteter utöver den obligatoriska skolverksamheten är flickor. Genom
kulturgarantin kan fler pojkar erbjudas kulturaktiviteter. Kopplingen till mål nummer 10
grundar sig i att barn och elever i socioekonomiskt svagare grupper tenderar till att i lägre grad
delta i kulturaktiviteter. Genom Kulturgarantin kan skillnaden mellan grupper minska i och
med att Kungälvs kommun erbjuder kulturaktiviteter till samtliga barn och elever i kommunen
mellan åldrarna 6–16.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har koppling till styrdokumentet Vision 2040. I dokumentet framkommer den
politiska viljeyttringen om hur Kungälvs kommun ska utvecklas. När det gäller kultur och
fritid anges det att Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska
ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt kreativ fritid samt I Kungälv 2040 finns ett rikt och varierat
kulturutbud och en utvecklad upplevelsenäring som lockar både kommunens egna invånare och turister.
Ytterligare dokument med koppling till ärendet är Kulturprogrammet. Kulturprogrammets
syfte är att skapa fler kontaktytor mellan boende i Kungälvs kommun, främja integration samt
skapa gynnsamma förutsättningar att ytterligare utveckla kulturen i kommunen. I
Kulturprogrammet framkommer att barn och ungas möte med kulturen är identifierat som ett
område vilket är särskilt viktigt att beakta.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Den berörda målgruppen är barn och elever mellan åldrarna 6-16. Kulturgarantin syftar till att
erbjuda professionella kulturaktiviteter till den berörda målgruppen. Kulturgarantins effekt
bedöms vara att fler grupper och enskilda barn och elever kan ta del av ett varierat och rikt
kulturutbud. Genom kulturgarantin förväntas därför barn och elever i Kungälvs kommun få
mer likvärdiga villkor att ta del av kulturverksamheten. De grupper som idag i lägre grad deltar
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i kulturverksamheten förväntas påverkas mest av åtgärden. Exempelvis deltar barn och elever i
socioekonomiskt svagare grupper samt barn och elever i landsbygdsområden i lägre grad.
Kulturgarantin förväntas även indirekt få en påverkan på näringslivet. Anledningen till detta är
att de aktiviteter som ryms inom kulturgarantin kan utföras av externa professionella
kulturutförare. Detta innebär att Kungälvs kommun kan behöva anlita externa utförare för att
genomföra workshops, övningar etc.
Kulturgarantin, i synnerhet vilka aktiviteter som genomförs, kommer att utformas i samråd
med eleverna. Det kommer att erbjudas olika forum där elevernas synpunkter inhämtas vilket
ger ett underlag för utformningen av kulturgarantin. Elevernas delaktighet är centralt utifrån
både ett barnperspektiv samt demokratiperspektiv.
Sedan i januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen
slår fast att alla barn har vissa grundläggande rättigheter varav flertalet är kopplade till kultur.
Artikel 13 hävdar att barnet ska kunna ”söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i
tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.” I artikel 27
formuleras barnets rätt till ”den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga,
moraliska och sociala utveckling”, i vilken kulturen kan sägas ha en viktig roll. Framför allt är det i
artikel 31 som kulturens roll för barn och unga lyfts fram. Där stipuleras att barnet inte bara
ska ha rätt att ”fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” utan även att de länder som
undertecknat konventionen ska främja barnets deltagande. Konventionsstater ska vidare
”uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.
Ekonomisk bedömning
Inom kulturverksamheten finns det personella resurser som kan erbjuda kompetens för att
genomföra kulturgarantin i viss utsträckning. Majoriteten av de kulturupplevelser som barn
och elever får i Kungälv finansieras främst av statsbidraget Skapande skola. Kulturens
befintliga budget kan finansiera punktinsatser för vissa aktiviteter men räcker inte för att
finansiera en aktivitet per elev och årskurs.
Kulturrådet administrerar ett statsbidrag vilket heter Skapande skola. Skapande skola
medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget
ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer. Bidraget stärker
elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.
År 2021 delar 257 kommunala huvudmän och 108 fristående huvudmän samt 2 statliga
huvudmän på bidraget Skapande skola. 32 av de kommunala huvudmännens ansökningar är
dessutom planerade i samverkan med fristående skolor i kommunen. Kulturrådet fördelar
drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår 21/22. Tack
vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev
mot tidigare år. Bidragsramen har varierat i storlek under de senaste åren vilket framkommer
utifrån tabellen nedan.

23 Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun - KS2021/1311-1 Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun : Tjänsteskrivelse kulturgarantin

7(7)

År
Tilldelning
Statsbidrag
Skapande skola

2018
1 150 000 kr

2019
700 000kr

2020
530 000 kr

2021
1 498 500 kr

För läsåret 20/21 fick kommunen sin högsta tilldelning med beviljat bidrag med 245 kr per
elev. De år då statsbidraget har varit lägre än det för 2021 har kommunen inte kunnat
genomföra en aktivitet i samtliga årskurser trots att kulturskolans personal har genomfört
aktiviteter utanför skapande skola i vissa årkurser.
För att säkerställa en kulturgaranti med en eller flera kulturaktiviteter per elev och läsår krävs
en omfördelning inom förvaltningens budget de år då statsbidraget eventuellt minskar jämfört
med (2021) tilldelning.

Förslag till beslut
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.

Matilda Skön
Kulturchef
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Sektorchef
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§ 156/2021

Tjänsteskrivelse Kulturgaranti i Kungälvs kommun (Dnr KS2021/1311)
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utforma ett förslag till en kulturgaranti i
kommunen, vilken innebär att Kungälvs kommun åtar sig att garantera att barn och elever
har rätt till kulturaktiviteter.
Kulturgarantin kommer att erbjuda en struktur som stärker möjligheterna för barn och elever
att ta del av kulturupplevelser för att säkerställa likvärdighet och kontinuerlig tillgång till
kultur.
Förvaltningen föreslår en kulturgaranti vilken innebär att alla eleverna i grundskolan
garanteras att minst en gång per läsår få uppleva ett professionellt kulturevenemang och/eller
att få skapa tillsammans med en professionell kulturaktör. Eleverna ska efter genomgången
grundskola ha tagit del av ett rikt och varierat kulturutbud.
Sektor Bildning och lärande föreslår följande förslag till beslut.
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Förslag till beslut
1. Uppdraget Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden är slutfört.
2. Informationen antecknas till protokollet.
3. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett styrande dokument för kulturgaranti i
Kungälvs kommun enligt redovisat förslag.
__________
Expedieras till

Kommunstyrelsen

För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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10/1/2021

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr
KS2021/1447-1)
Sammanfattning
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation
för årskurs 1 i gymnasiet. Mimers Hus planerar att erbjuda sju yrkesförberedande program,
fem högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Under vårterminen 2021
utökades fordon- och transportprogrammet. I övrigt föreslås i stort sett samma program och
antal platser som tidigare år.
Under vårterminen 2022 kommer justeringar eventuellt att göras utifrån hur söktrycket ser
ut till olika program. Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av
program och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 enligt
bilaga godkänns.
Juridisk bedömning
Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt F19 framgår att kommunstyrelsen årligen
beslutar om en preliminär organisation för årskurs 1 i gymnasiet. Verksamhetschef har
delegation att göra justeringar i organisationen under perioden januari till september utifrån
hur elevernas val ser ut.
Av 15 kap. 12 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ansvarar för antagning till
de olika utbildningarna som anordnas av huvudmannen. Av 15 kap. 14 § framgår att
antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola, gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutar varje år ett preliminärt utbud av program och antal platser i
årskurs 1 i gymnasieskolan inför kommande läsår. Utbildningsutbudet anmäls till
Göteborgsregionens kommunalförbund inför antagningsarbetet som påbörjas i december.
Nedan presenteras hur antagningsstatistiken har sett ut tidigare år.
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Antal platser på Mimers Hus gymnasium, 2015-2021
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560

2015

2016

2017

Februari

2018

2019

2020

2021

Slutantagning

Introduktionsprogram som gruppbaserad utbildning eller utbildning för enskild
På introduktionsprogram med inriktning yrkesintroduktion och programinriktat val kan
utbildningen erbjudas som gruppbaserad (G) eller för enskild (E). Gruppbaserade
utbildningar är sökbara för alla och kräver inget avtal mellan hemkommunen och
skolkommunen. Antagning till gruppbaserade utbildningar sker utifrån betyg. Utbildning
för enskild innebär att utbildningen inte är sökbara för alla och kräver avtal mellan
hemkommunen och skolkommunen. Verksamheten kan då själv välja vilka elever som ska
tas emot och eleverna konkurrerar därmed inte om plats utifrån sina betyg.

Verksamhetens bedömning
Inom gymnasieskolan finns det utöver introduktionsprogram, 18 nationella program, 6
högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Mimers Hus gymnasium planerar att
erbjuda totalt tolv program, varav sju yrkesförberedande program, fem högskoleförberedande
program och introduktionsprogram. Programutbudet och platsantalet föreslås i stort vara
samma som läsåret 2021/2022. Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär
organisation av program och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 1 för läsåret
2022/2023 enligt bilaga godkänns.
Fordons- och transportprogrammets platser utökades genom ett delegationsbeslut från 40
platser till 60 platser under antagningsåret 2021/2022. Utökningen beror på ett ökat söktryck
från elever samt att branschen efterfrågar utexaminerade elever som har gått
transportinriktningen. För att kunna erbjuda en stor del av de antagna eleverna
transportinriktningen krävs investeringar i framförallt materialförsörjning i form av
maskiner. Under flera år har majoriteten av elever som går på Fordons- ochtransportprogrammet önskat att gå inriktningen transport vilket Kungälvs kommun inte har
kunnat tillgodose. Speciellt populär är denna inriktning hos tjejer.
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Yrkesintroduktion med inriktning fordon-och transport har varit framgångsrika med att
nå ungdomar som inte är studiemotiverade och som står långt ifrån arbetsmarknaden. De
ungdomar som utbildningen bäst är anpassad för riskerar däremot inte att komma in på en
gruppbaserad utbildning, eftersom eleverna där konkurrerar med sina betyg. Verksamheten
föreslår därför att platserna erbjuds för enskild.
Antal platser på industritekniska programmet föreslås var detsamma som tidigare år, trots
stor efterfrågan från branschen om att utöka antalet platser. För att på sikt kunna utöka
antalet platser krävs dock större investeringar i fler maskiner och att söktrycket till
programmet ökar.
Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds
programmet. Programinriktat val innebär att eleverna studerar en utbildning som är inriktad
mot ett särskilt nationellt program. Platsantalet på programinriktat val påverkas av hur
intresset till det nationella programmet ser ut. Programinriktat val kan erbjudas både som
gruppbaserad utbildning eller som utbildning för enskild. För att säkerställa att alla elever i
Kungälvs kommun erbjuds utbildningen föreslår verksamheten att programinriktat val är för
enskild. En 5 gruppbaserad utbildning skulle innebära att utbildningen blir sökbar för alla i
regionen och elever från andra kommuner riskerar därmed att konkurrera ut elever från
Kungälvs kommun.
Förra året minskade antalet platser på naturvetenskapsprogrammet från 64 till 33 platser
till följd av lågt söktryck till programmet. Beroende om intresset för
naturvetenskapsprogrammet kvarstår kan antal platser behöva justeras under vårterminen.
Förra året ökade antalet platser på samhällsvetenskapsprogrammet från 64 till 99 platser
till följd av högt söktryck till programmet. Beroende om intresset för
samhällsvetenskapsprogrammet kvarstår kan antal platser behöva justeras under vårterminen.
Verksamheten bedömer i nuläget att två klasser är mer optimalt utifrån lokalplaneringen.
Ett antal justeringar av platser för ett flertal program gjordes inför slutantagningen. Bland
annat så beslutades det att varken estetiska programmet och vård- och
omsorgsprogrammet VO startade under 2021/2022. Anledningen till att dessa program
inte startade under 2021/2022 berodde på att söktrycket var lågt. Verksamheten bedömer att
programmen ska ingå i utbudet i den preliminära gymnasieorganisationen inför läsåret
2022/2023 årskurs 1.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda
förutsättningar för livslångt lärande. Gymnasieorganisationen är anpassad efter att så många
som möjligt ska få sina val tillgodosedda. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar
motivationen och ger bättre förutsättningar för det livslånga lärandet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna erbjuda en utbildning av god kvalitét krävs att platsantalet är ekonomiskt
lönsamt och anpassat efter hur undervisningen bedrivs på respektive program. Föreslaget
antal platser är anpassat efter lämplig gruppstorlek på programmen.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet strider inte mot några existerande styrdokument
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Utbudet av gymnasieplatser är anpassat för att så många elever som möjligt ska få sina
förstahandsval tillgodosedda. Att elever kommer in på den utbildning som de helst av allt
vill gå är viktigt för att de ska vara motiverande att slutföra sin utbildning.
Dimensioneringen av gymnasieorganisationen påverkar övriga gymnasieskolor i
Göteborgsregionen.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen organisation av gymnasieskolan och erbjudandet av platser bygger på att
gymnasieskolan ska använda sina resurser så effektivt som möjligt.
Förslag till beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus gymnasium
årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
Dennis Reinhold
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Amela Filipovic
Verksamhetschef
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Handläggarens namn
Andreas Persson

2021-09-17

Bilaga till preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr
KS2021/1447-1)
Verksamheten förslår följande preliminär gymnasieorganisation inför läsåret 2022/2023 årskurs 1.
Läsåret 2021/2022 års siffror är platsantalet vid slutantagning.
Program
Barn- och fritidsprogrammet BF
Pedagogiskt och socialt arbete BFPEA
Bygg- och anläggningsprogrammet BA
Husbyggnad BAHUS
Husbyggnad, lärling BAHUS0L
Mark och anläggning BAMAR
Mark och anläggning, lärling BAMAR0L
Ekonomiprogrammet EK
Ekonomi EKEKO
Juridik EKJUR
El- och energiprogrammet EE
Automation EEAUT
Elteknik EEELT
Estetiska programmet ES
Estetik och media ESEST
Musik ESMUS
Fordons- och transportprogrammet FT
Karosseri och lackering FTKAR
Karosseri och lackering, lärling FTKAR0L
Lastbil och mobila maskiner FTLAS
Lastbil och mobila maskiner, lärling FTLAS0L
Personbil FTPER
Personbil, lärling FTPER0L
Transport FTTRA
Handels- och administrationsprogrammet HA
Handel och service HAHAN
Handel och service, lärling HAHAN0L
Industritekniska programmet IN
Produkt och maskinteknik INPRK
Produkt och maskinteknik, lärling INPRK0L
Svetsteknik INSVE
Svetsteknik, lärling INSVE0L
Introduktionsprogram IM
Individuellt alternativ IMA

Läsåret
2021/2022
24

Läsåret
2022/2023
24

39

36

99

96

20

36

0
0
60

16
16
60

26

26

17

16

85

40
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Programinriktat val; mot Barn- och fritidsprogrammet, för
enskild IMVBFfe (I)
Programinriktat val; BA
Programinriktat val; mot Estetiska programmet, för enskild
IMVESfe (I)
Programinriktat val; mot Industritekniska programmet, för
enskild IMVINfe (I)
Programinriktat val; mot Naturvetenskapsprogrammet, för
enskild IMVNAfe (I)
Programinriktat val; mot Samhällsvetenskapsprogrammet, för
enskild IMVSAfe (I)
Programinriktat val; mot Vård- och omsorgsprogrammet, för
enskild IMVVOfe (I)
Språkintroduktion IMS
Yrkesintroduktion mot Industritekniska programmet IMYIN
(G)
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet
IMYVO (G)
Yrkesintroduktion; mot Fordons- och transportprogrammet,
för enskild IMYFTfe (I)
Naturvetenskapsprogrammet NA
Naturvetenskap NANAT
Naturvetenskap och samhälle NANAS
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Beteendevetenskap SABET
Medier, information och kommunikation SAMED
Samhällsvetenskap SASAM
Teknikprogrammet TE
Design och produktutveckling TEDES
Informations- och medieteknik TEINF
Samhällsbyggande och miljö TESAM
Vård- och omsorgsprogrammet VO

*

1
2
1

2

2
0
0

20

1
20

7

5

8

9

12
33

10
64

99

64

66

64

0

24

617

633
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-10-06
14 (19)

§ 159/2021

Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr
KS2021/1447)
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation
för årskurs 1 i gymnasiet. Mimers Hus planerar att erbjuda sju yrkesförberedande program,
fem högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Under vårterminen 2021
utökades fordon- och transportprogrammet. I övrigt föreslås i stort sett samma program och
antal platser som tidigare år.
Under vårterminen 2022 kommer justeringar eventuellt att göras utifrån hur söktrycket ser ut
till olika program. Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program
och antal platser på Mimers Hus gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 enligt bilaga
godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad: 2021-10-01
Bilaga till preliminär gymnasieorganisation läsåret 2022/2023 åk 1 (Dnr KS2021/1447)
Förslag till beslut
__________
Expedieras till

Preliminär organisation av program och antal platser på Mimers Hus
gymnasium årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.

Kommunstyrelsen

För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Persson
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10/1/2021

Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022–2023 åk 1 (Dnr
KS2021/1448-1)
Sammanfattning
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation
för årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Förslaget programutbudet och platsantalet inför
2022/2023 har ändrats från föregående läsår. Förvaltningen föreslår att två program inte ska
starta, Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och Programmet för samhälle, natur
och språk (SNSAM). Förvaltningen föreslår att Programmet för administration, handel och
varuhantering ska starta
Trekungagymnasiet planerar att erbjuda totalt fem program. Utifrån hur söktrycket ser ut till
olika program kommer justeringar i utbudet eventuellt att göras under vårterminen 2022.
Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program och antal platser
på Trekungagymnasiet årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
Juridisk bedömning
Av Kommunstyrelsens delegationsordning punkt F19 framgår att kommunstyrelsen årligen
beslutar om en preliminär organisation av årskurs 1 i gymnasiet. Verksamhetschef har
delegation att göra justeringar i organisationen under perioden januari till september utifrån
hur elevernas val ser ut.
Av 15 kap. 12 § skollagen (2010:800) framgår att huvudmannen ansvarar för antagning till
de olika utbildningarna som anordnas av huvudmannen. Av 15 kap. 14 § skollagen framgår
att antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola, gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på
gymnasial nivå.
Av 18 kap. 27 § skollagen framgår att hemkommunen ansvarar för alla ungdomar som
tillhör gymnasiesärskolan erbjuds utbildning i gymnasiesärskolan. Erbjudandet får avse
utbildning som hemkommunen själv anordnar eller i samverkan med annan kommun eller
landsting. Vid utformningen av gymnasiesärskolan ska kommunen ta hänsyn till utifrån vad
som är ändamålsenligt för eleverna hur kommunikationssynpunkt. Så långt det är möjligt
ska gymnasiesärskolan organiseras så att ingen elev behöver bo utanför det egna hemmet (18
kap. 28 §).

ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutar varje år ett preliminärt utbud av program och antal platser i
årskurs 1 gymnasiesärskolan inför kommande läsår. Organisationen för gymnasiesärskolan
registreras i antagningen i antagningssystemet Indra.

Verksamhetens bedömning
Verksamheten föreslår följande organisation för gymnasiesärskolan årskurs 1 för läsåret
2022/2023 i enlighet med tabellen nedan. Förslaget innebär förändringar jämfört med
tidigare års gymnasiesärsorganisation.
Inför läsåret föreslår verksamheten att Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och
Programmet för samhälle, natur och språk (SNSAM) avvecklas. Elever som är antagna under
tidigare läsårs antagningar har rätt att slutföra sin utbildning. Verksamheten föreslår att
dessa program succesivt avvecklas och att inga nya antagningar sker till programmen.
Verksamheten bedömer att programmet preliminärt skulle försvinna från programkatalogen
läsåret 2025/2026.
Verksamheten gör bedömningen att programmet för estetiska verksamheter och programmet
för, natur och språk (SNSAM) inte kan erbjuda eleverna APL-platser vilka motsvarar
programmens inriktning. Detta innebär i sin tur att eleverna ges sämre möjligheter att bli
anställda efter examen. Verksamheten ser även att det finns ett minskat söktryck till dessa
utbildningar. Under läsåret 2020/2021 och 2021/2022 antogs en elev för respektive läsår på
Programmet för samhälle, natur och språk. Under 2020/2021 antogs inga elever på
Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och under 2021/2022 antogs en elev.
Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att elever lär sig på en arbetsplats utanför skolan.
Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att elever utvecklar yrkeskunskaper samt en
yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Verksamheten förslår att starta ett program som i viss mån ersätter programmet för estetiska
verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk. Programmet som föreslås att
starta är Programmet för administration, handel och varuhantering. Verksamheten bedömer
att programmet i högre grad kan erbjuda APL-platser som är förenliga med programmets
inriktning och mål. Verksamheten bedömer att eleverna därför kommer att ha större
förutsättningar att få en anställning efter examen. Eleverna kommer att genom denna
förslagna förändring i lägre grad kunna erbjudas vissa kurser, framförallt av estetiska kurser.
Programmet för administration, handel och varuhantering kommer att erbjuda vissa
estetiska kurser men i likvärdig utsträckning som programmet för estetiska verksamheter.
Utöver dessa ändringar föreslår verksamheten att det individuella programmet utökas med 4
platser. Anledningen till detta är att verksamheten bedömer att årskullen som ska påbörja
gymnasiesärskolan till 2022/2023 är större.
Verksamheten föreslår vidare en utökning av antalet platser på programmet för fastighet,
anläggning och byggnationer (FAFAS). Verksamheten har sett ett ökat söktryck på
programmet och bedömer därav att det finns ett behov av att öka antalet platser.

25 Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. - KS2021/1448-1 Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. : Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1.

3(5)

Program

Platser 2021/2022

Platser 2022/2023

Individuella
programmet
(IAIND)

16

20

Programmet för
estetiska
verksamheter
(EVEST)

8

*

Programmet för
fastighet,
anläggning och
byggnationer
(FAFAS)

6

8

Programmet för
hotell, restaurang
och bageri
(HRHOT)

6

6

Programmet för
hälsa, vård och
omsorg (HOHAL)

6

6

Programmet för
samhälle, natur
och språk
(SNSAM)

6

*

Programmet för
Administration,
handel och
varuhantering
(AHV)

**

8

Totalt antal platser

48

48

* Inga nyantagningar

25 Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. - KS2021/1448-1 Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. : Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1.

4(5)

** Programmet ej startat

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda
förutsättningar för livslångt lärande. Organisationen är anpassad efter att så många som
möjligt ska få sina val tillgodosedda. Att elever studerar den utbildning som de vill ökar
motivationen och ger bättre förutsättningar för det livslånga lärandet.
Ärendet har vidare en koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer åtta, Att
nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst
från arbetsmarknaden. Genom förslagen organisation för gymnasiesärskolan förväntas
examinerade elever har större möjlighet att bli anställda efter examen.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till mål 4 God utbildning för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen organisation strider inte emot några styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Den berörda medborgargruppen är barn som kommer att söka sig till Trekungagymnasiet.
Den föreslagna förändringen kommer innebära att Kungälvs kommuns utbud på
gymnasiesärskolan förändras. Barnen kommer därav ha ett annat utbildningsutbud att söka.
Kungälvs kommun. Verksamheten gör bedömningen att förändringen i utbildningsutbudet
kommer att gynna barnen och elever då de genom det nya programmet kommer att kunna
erbjudas bättre möjligheter till APL-platser.
Ekonomisk bedömning
Förslagen organisation av gymnasiesärskolan och erbjudandet av platser utgår framförallt
från att säkerställa en maxkapacitet. Gymnasiesärskolan har ett uppdrag att ta emot elever
vilka tillhör målgruppen och har ett behov av att gå på gymnasiesärskolan.
Verksamheten gör bedömningen att förslagen organisation kommer innebära ökade
kostnader under implementeringsfasen men att det ryms inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
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Preliminär organisation av program och antal platser på Trekungagymnasiet i årskurs 1 för
läsåret 2022/2023 godkänns..

Amela Filipovic
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning
Expedieras till:

För kännedom till:

Dennis Reinhold
Sektorchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-10-06
15 (19)

§ 160/2021

Preliminär gymnasiesärorganisation för 2022-2023 åk 1. (Dnr KS2021/1448)
Inför läsåret 2022/2023 behöver kommunstyrelsen besluta om en preliminär organisation
för årskurs 1 i gymnasiesärskolan. Förslaget programutbudet och platsantalet inför
2022/2023 har ändrats från föregående läsår. Förvaltningen föreslår att två program inte ska
starta, Programmet för estetiska verksamheter (EVEST) och Programmet för samhälle, natur
och språk (SNSAM). Förvaltningen föreslår att Programmet för administration, handel och
varuhantering ska starta.
Trekungagymnasiet planerar att erbjuda totalt fem program. Utifrån hur söktrycket ser ut till
olika program kommer justeringar i utbudet eventuellt att göras under vårterminen 2022.
Verksamheten föreslår att förslaget om preliminär organisation av program och antal platser
på Trekungagymnasiet årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01
Förslag till beslut
Preliminär organisation av program och antal platser på
Trekungagymnasiet i årskurs 1 för läsåret 2022/2023 godkänns.
__________
Expedieras till

Kommunstyrelsen

För kännedom till

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE
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10/13/2021

Svar på remiss angående förslag på föreläggande för vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheterna på Norra Instön (Dnr KS2018/0917-11)
Sammanfattning
Kommunen har fått förslag till beslut för vattenförsörjningen och avloppshanteringen för
fastigheterna på Norra Instön, Kungälvs kommun.
Kommunen har av Länsstyrelsen i Västra Götaland fått beskedet att ytterligare inkopplingar
till befintligt avloppsverk inte kan ske med nuvarande verk och nuvarande tillstånd.
Kommunen har därför anmält till Gryaab om att koppla avloppsvattnet från Marstrand till
deras anläggning. Detta är planerat till att vara utfört 2030.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande till Gryaab angett att avloppsvattnet från
Marstrand inte får kopplas till Gryaab. Processen kring detta beslut pågår och ärendet har av
Gryaab överklagats till Mark och miljööverdomstolen. Ärendet är pågående.
Om förbudet att koppla avloppsvattnet till Gryaab kvarstår måste avloppsreningsverket
byggas ut. Detta kan inte genomföras utan ny placering, ny detaljplan och förnyad
tillståndsprocess. Detta bedöms medföra att ytterligare inkopplingar till ett nytt
avloppsreningsverk tidigast kan ske 2035.
Byggnationen av det interna nätet på Norra Instön planeras ta 2-4 år.
Detta innebär att Norra Instöns fastigheter tidigast kan vara anslutna 2033/34. Om det blir
aktuellt med nytt avloppsreningsverk blir denna tidpunkt tidigast cirka 2036-38. Att arbeta
med att anlägga ett nytt avloppsreningsverk är inte lämpligt i och med att Nya Rya ska stå
klart 2036. Dessutom kommer kapacitetsökningar i Nya RYA att göras successivt fram till
färdigställandet.
Sammantaget gäller att kommunen är mycket beroende av att länsstyrelsen tydligt
kommunicerar vad som ska gälla avseende avloppsverket på Marstrand.
De ledningar som måste komma till stånd alternativt det nya verk som behövs är båda
förknippade med omfattande miljötillstånd och planfrågor. Flera myndigheter och många
kommuninnevånare samt verksamheter kommer att beröras av ledningsrätter mm.
Länsstyrelsens hantering påverkar därför mycket starkt kommunens möjligheter att lösa
problemen på Norra Instön.
De tider som anges i förslag till beslut bör senareläggas med 3-4 år om inte klarläggande
kring frågorna om Marstrands avloppsverk redovisas.
ADRESS

VA

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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Juridisk bedömning
Av remissen framgår att Länsstyrelsen i Västra Götalands län överväger ett föreläggande
omfattande vatten och avlopp för Norra Instön. Det är oklart om även dagvatten kommer
att innefattas.
Föreläggande enligt §6 innebär att kommunen ska anlägga och äga planerade va-ledningar
till samtliga fastigheter som ingår i föreläggandet samt anordna verksamhetsområde för de
aktuella nyttigheterna.
Föreningsanslutning är således ej aktuellt. Se dom…. SVEA HOVRÄTT DOM, Mål nr Markoch miljööverdomstolen 2021-08-27 M 10104-20 060101 Stockholm.
Bakgrund
Norra Instön har sedan ett antal år haft problem med vattentillgången och
avloppshanteringen.
Önskemål om ytterligare exploateringar aktualiserar detta ytterligare.
Kommunens planering är inriktad på att komplettera nuvarande vattentillförsel med
ytterligare vattenledning samt att anlägga spillvattenledning för anslutning mot Gryaab i
Göteborg.
Kommunikationen med Gryaab och samordningen med nya Ryaverket är en viktig del i
arbetet då avlopp från Marstrand påverkar Gryaabs tillstånd för verksamheten
Gryaab planerar att 2036 ha ett färdigt nytt avloppsreningsverk som väl inrymmer Kungälvs
påkopplingar. Den planerade utbyggnaden sker kontinuerligt vilket gör att kapaciteten ökas
successivt fram till hela lösningen 2036. Detta gör att Marstrands inkoppling från 2033 inte
ska utgöra något problem.
Länsstyrelsen fick den 10 april 2018 en skrivelse från Tjällvikens Stug- och VAförening i
Kungälvs kommun där man begär att länsstyrelsen förelägger Kungälvs kommun att pröva
området Tjällviken med avseende på kommunal VA-anslutning. Föreningen beskriver att
nuvarande reningsverk i Tjällviken troligtvis inte kommer att svara upp mot de miljökrav
som kommer att ställas i samband med nya planer för Naturreservat som bland annat Instön
omfattas av. Till reningsverket är det 24 fastigheter kopplade.
Verksamhetens bedömning
Oklarheter i länsstyrelsens beslut rörande Marstrands avloppshantering på sikt gör det
mycket svårt att planera och projektera samt anlägga va-ledningar som kapacitetsmässigt
möjliggör anslutning av fastigheterna och önskade exploateringar på Norra Instön.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande till Gryaab angett att avloppsvattnet från
Marstrand inte får kopplas till Gryaab. Processen kring detta beslut pågår och ärendet har av
Gryaab överklagats till Mark och miljööverdomstolen. Ärendet är pågående.
Om förbudet att koppla avloppsvattnet till Gryaab kvarstår måste avloppsverket byggas ut.
Detta kan inte genomföras utan ny placering, ny detaljplan och förnyad tillståndsprocess.
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Detta bedöms medföra att ytterligare inkopplingar till ett nytt avloppsreningsverk tidigast
kan ske 2035.
Byggnationen av det interna nätet på Norra Instön planeras ta 2-4 år.
Detta innebär att Norra Instöns fastigheter tidigast kan vara anslutna 2033. Om det blir
aktuellt med nytt avloppsreningsverk blir denna tidpunkt tidigast cirka 2036-38. Att arbeta
med att anlägga ett nytt avloppsreningsverk är inte lämpligt i och med att Nya Rya ska stå
klart 2036. Dessutom kommer kapacitetsökningar i Nya RYA att göras successivt fram till
färdigställandet.
En vattenledning till Marstrand är mycket viktigt att genomföra. Dagens vattenproduktion
på Marstrand har begränsad kapacitet som normalt bara försörjer Marstrandsön. Den
befintliga vattenledningen som idag bland annat ger delar av S. Instön vatten har en stark
begränsad kapacitet. Den vattenmängden som levereras via denna räcker inte till att försörja
N.Instön med dess exploateringsönskemål.
Överföringsledningen för vatten beräknas kunna vara i drift kring 2030 under förutsättning
att arbetena kan samordnas med avloppsbyggnationen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunens mål nr 6 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela
kommunen. De planerade överföringsledningarna utgör en nödvändig förutsättning för en
fortsatt expansiv utveckling i Marstrand och öarna mellan Tjuvkil och Marstrand. Inkl. N
Instön.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 6. Rent vatten och sanitet åt alla.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 14 Hav och marina miljöer
Bedömning utifrån politiska styrdokument
De planerade överföringsledningarna utgör en nödvändig förutsättning för en fortsatt
expansiv utveckling i Marstrand och öarna mellan Tjuvkil och Marstrand. Inkl. N Instön.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vatten och avloppsförsörjningen är en nödvändig förutsättning för de som bor och verkar
på öarna väster om Tjuvkil. Byggnationen gör det möjligt att exploatera och skapa bostäder
för fler att kunna bo i den attraktiva miljön.
Ekonomisk bedömning
Överföringsledningarna är översiktligt bedömda att kosta drygt 200 milj. Kr. Projekteringar
beräknas påbörjas under 2022.
Projektet planeras in i kommunens investeringsbudget och inom de budgetramar som anges.
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De planerade ledningarna kommer att ge ett värdefullt ekonomiskt tillskott till hela den
kommunala verksamheten. Finansieringen sker genom taxekollektivets avgiftsuttag enligt
lagstiftning och ekonomiska regelverk.

Förslag till beslut
Översänder yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands Län som svar på remiss
angående förslag på föreläggande för N. Instön m fl.
Anders Holm
Sektorchef
Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Svar på remiss - Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i
Sjöhåla och Kovikshamn (Dnr KS2021/1518-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har 210915 erhållit remiss avseende en begäran om att pröva Kungälvs
kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla vatten och
avlopp till området Sjöhåla och Kovikshamnsområdet.
För att kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar önskar länsstyrelsen en
redogörelse över vilket ansvar Kungälvs kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen
om allmänna vattentjänster, samt en motivering till det.
Kommunen har tidigare uppmärksammat att Nordkroken är ett problematiskt område
avseende vatten och avloppslösningar. Detta har uppmärksammats genom redovisning i
kommunens utbyggnadsplan. Denna är just nu föremål för en uppdatering som bör
genomföras en gång varje mandatperiod.
Utbyggnadsplanen tas fram i samverkan mellan Plan-, miljö- och VA-teknikenheterna.
Den samlade bedömningen är att hela Nordkrokenområdet bör ses i ett större sammanhang
och §6 i vattentjänstlagen bör tillämpas.
Funktionen med föreläggande ger en ökad tydlighet för allmänheten och kommunen.
Kommunens långsiktiga plan är att hela Nordkroken- området ska vara ett kommunalt
verksamhetsområde för vatten och spillvatten kring 2035. Etappvisa utbyggnader kommer att
ske och utbyggnader är inplanerade.
Juridisk bedömning
Kommunen är väl medveten om att området med stor sannolikhet är ett så kallat §6-område
enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och

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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2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Kommunen har därför inlett arbetet med utredningar/projekteringar och utbyggnader av
kommunalt vatten och avloppsnät i Nordkroken.
Bakgrund
I den kommunala planeringen är helheten i huvudsak omnämnd som Nordkroken. I
Nordkroken innefattas de delar som ansökan avser.
Kommunen har i nu gällande utbyggnadsplan angett att behovet av en samlad va-lösning i
ett större sammanhang är nödvändig. Detta har påpekats och refererats till i den skrivelse
som ligger till grund för länsstyrelsens remiss.
Kommunen håller på att uppdatera gällande utbyggnadsplan och i nuläget bedöms hela
nordkrokenområdet kunna vara anslutet till vatten och avlopp kring 2035.
Det område som innefattas i kommunens utbyggnadsområde anges i bilaga 1.
I bilagan visas hela nordkrokenområdet och de delar där projektering pågår samt de delar
där projektering planeras genomföras under 2022/23.
 Grönt markerar områden där projektering pågår. Planerad utbyggnad 2023-25
 Blått markerar anslutna fastigheter
 Rött Planeras projektering 2022/23 utbyggnad 2024/25
Etappindelning av resterande delar pågår och dessa kommer att arbetas in i budgetprocessen
under 2022. Hela markerade området kan förväntas vara utbyggt kring 2035.
För närvarande har kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om
Ytterby. Byggnation av ledning som är en del av slutlösningen upphandlas och utförs 2021–
2030. I detta ingår även reservoarer för att möta områdets dygnsvariationer. Av detta följer
den tidsplan som anges ovan.
Totalt innefattar nordkrokenområdet cirka 500 fastigheter och en översiktlig
anläggningskostnad är beräknad till cirka 500 000 000 kr.
För hela området har en översiktlig utredning kring planerat va-nät utförts som innefattar
vatten och spillvatten. Geologin i området utgörs till största delen av lera och berg.
Områdets karaktär och grad av byggnation gör att det sannolikt även erfordras samlade
dagvattenlösningar.
Omhändertagande av dagvatten på respektive fastighet bedöms generellt vara mycket små.
Dagvatten hanteras på ett antal mer eller mindre organiserade sätt. En samlad lösning
behövs sannolikt i stora delar av området.
Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten görs i varje delområde i samband med
projektering.
Kommunen avser att inrätta verksamhetsområde för befintlig bebyggelse i hela det område
som redovisas i bilaga 1.
Det har tidigare genomförts utredning kring tillgång på vatten för området utifrån ”större
sammanhang”. Någon lokal lösning på vattentillgången för hela området som är
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tillfredställande avseende kvalitet och kvantitet anser kommunen inte föreligger.
Det är sedan länge känt att vattentillgången och kvalitén i stora delar av området är mycket
dålig. Detta kan med stor sannolikt inte hanteras med lokala enskilda lösningar.
Allvarligheten i detta styrks även av det som den sökande angett i sin skrivning till
länsstyrelsen.
Ärendet har initierats av att boende i en del av Nordkroken vill att kommunen genom
länsstyrelsens agerande bygger ut vatten och avlopp i området. Denna ansökan genererar
remiss med önskemål om klarläggande från kommunen kring ett antal frågor. I nästa skede
kan detta resultera i ett föreläggande att lösa vatten och avlopp inom viss tid.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningen har som ambition att genomföra kommunal utbyggnad av vatten och avlopp
till hela Nordkroken och arbetar för att de etapper som planeras arbetas in i kommunens
investeringsbudget.
Nuvarande planering ger att hela området kan vara anslutet kring 2035. Tidpunkten är starkt
beroende av kommunens budget och taxebeslut under kommande år.
Området innehåller kring 500 fastigheter och kostnaderna har bedömts till cirka 500 milj.
kr. Verksamheten bedömer att denna utbyggnad inom den snäva tidsramen inte är
genomförbar av enskilda fastighetsägare vilket innebär kommunal utbyggnad.
Ett eventuellt föreläggande är en tydlig funktion som är enkel att kommunicera.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Mål 6. Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Att genomföra va-utbyggnad i Nordkroken möjliggör ett attraktivt boende och skapar
möjlighet till nya byggnationer.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.
11. Hållbara städer och samhällen. Hållbara hantering av avlopp på ett sätt där
näringsämnen tas till vara.
14. Hav och Marina resurser. Kommunal avloppshantering minskar utsläpp till närmiljön.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finansieras av va-taxorna. Dessa hanterar
kostnader och fördelar dessa på en rättvis och skälig grund enligt regelverket i lagstiftning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kommunalt vatten och avlopp ger möjligheter till ett bra boende. Tillgång på bra vatten är
en nödvändighet för ett bra liv.
Utbyggnaden möjliggör även att ytterligare byggnation och exploatering kan genomföras.
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Ekonomisk bedömning
En utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp finansieras av va-taxorna. Dessa hanterar
kostnader och fördelar dessa på en rättvis och skälig grund enligt regelverket i lagstiftning.
Nuvarande anläggningsavgifter ger att området Nordkroken får en täckningsgrad under
45%. Det innebär att resterande kostnader kommer att hanteras med va-verksamhetens
brukningsavgifter.
Utbyggnadstakten är beroende av beslutade ekonomiska ramar och de taxor som kommunen
fastställer.
Förslag till beslut
Kommunen översänder upprättad tjänsteskrivelse samt bilaga 1 till länsstyrelsen
som svar på remiss.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Datum: 2021-10-08
Dnr: KS2021/1518

Vattenförsörjning och
avloppshantering för fastigheter i
Sjöhåla och Kovikshamn, Kungälv
kommun, Dnr: 567-39519-2021
Kungälvs kommun har 210915 erhållit remiss avseende en begäran om att pröva Kungälvs
kommuns skyldighet att enligt lagen om allmänna vattentjänster tillhandahålla vatten och
avlopp till området Sjöhåla och Kovikshamnmrådet.
För att kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar önskar länsstyrelsen en
redogörelse över vilket ansvar Kungälvs kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen
om allmänna vattentjänster, samt en motivering till det.
Remissen innehåller 8 punkter som länsstyrelsen vill ha kommunens yttrande kring.
1. Vilket behov av utbyggnad av spillvatten och dricksvattenförsörjning anser ni att det finns
för de fastigheter som begäran avser och bedömer ni att det i så fall är ett kommunalt ansvar
eller inte? Vilka är motiven/kriterierna bakom er bedömning?
2. Har kommunen någon planering (VA-plan) för hur utbyggnaden av dricksvatten och avlopp
ska ske i kommunen? Ingår i så fall de aktuella fastigheterna/områdena i denna planering?
3. Känner ni till några problem med dricksvattnets kvalitet och kvantitet?
4. Hur långt är det till närmaste anslutningsmöjlighet för vatten- och avloppsledning? Finns
det kapacitet att koppla på ytterligare områden på aktuellt vatten/avloppsverk?
5. Vilket exploateringstryck finns i området? Beräknas belastningen avseende vatten och
avlopp öka eller minska den närmaste tiden?
6. Finns det närliggande områden med liknande problematik som behöver utredas samtidigt?
7. Om en utbyggnad ska ske i kommunal regi, när kan de aktuella fastigheterna kunna ha
tillgång till kommunala vattentjänster?
8. Finns det något problem med dagvatten inom området? Vilket behov av utbyggnad av
omhändertagande av dagvatten anser ni att det finns för de fastigheter som begäran avser
och bedömer ni att det i så fall är ett kommunalt ansvar eller inte? Vilka är motiven/kriterierna
bakom er bedömning?

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Uppgifter från Tekniks verksamheten som innefattar vahuvudmannen.
I den kommunala planeringen är helheten i huvudsak omnämnd som Nordkroken. I
Nordkroken innefattas de delar som ansöka avser.
Kommunen har i nu gällande utbyggnadsplan angett att behovet av en samlad va-lösning i
ett större sammanhang är nödvändig. Detta har påpekats och refererats till i den skrivelse
som ligger till grund för länsstyrelsens remiss.
Kommunen håller på att uppdatera gällande utbyggnadsplan och i nuläget bedöms hela
nordkrokenområdet kunna vara anslutet till vatten och avlopp kring 2035.
Det område som innefattas i kommunens utbyggnadsområde anges i bilaga 1.
I bilagan visas hela nordkrokenområdet och de delar där projektering pågår samt de delar
där projektering planeras genomföras under 2022/23.
•

Grönt markerar områden där projektering pågår. Planerad utbyggnad 2023-25

•

Blått markerar anslutna fastigheter

•

Rött Planeras projektering 2022/23 utbyggnad 2024/25

•

Etappindelning av resterande delar pågår och dessa kommer att arbetas in i
budgetprocessen under 2022. Hela markerade området kan förväntas vara utbyggt
kring 2035.

•

För närvarande har kommunen begräsningar i distributionsnätet för vatten väster om
Ytterby. Byggnation av ledning som är en del av slutlösningen upphandlas och utförs
2021–2030. I detta ingår även reservoarer för att möta områdets dygnsvariationer.
Av detta följer den tidsplan som anges ovan.

Totalt innefattar nordkrokenområdet cirka 500 fastigheter och en översiktlig
anläggningskostnad är beräknad till cirka 500 000 000 kr.
För hela området har en översiktlig utredning kring planerat va-nät utförts som innefattar
vatten och spillvatten. Geologin i området utgörs till största delen av lera och berg. Områdets
karaktär och grad av byggnation gör att det sannolikt även erfordras samlade
dagvattenlösningar.
Omhändertagande av dagvatten på respektive fastighet bedöms generellt vara mycket små.
Dagvatten hanteras på ett antal mer eller mindre organiserade sätt. En samlad lösning
behövs sannolikt i stora delar av området.
Slutligt ställningstagande kring behovet av dagvatten görs i varje delområde i samband med
projektering.
Kommunen avser att inrätta verksamhetsområde för befintlig bebyggelse i hela det område
som redovisas i bilaga 1.
Det har tidigare genomförts utredning kring tillgång på vatten för området utifrån ”större
sammanhang”. Någon lösning på vattentillgången för hela området som är tillfredställande
avseende kvalitet och kvantitet anser kommunen inte föreligger.
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Det är sedan länge känt att vattentillgången och kvalitén i stora delar av området är mycket
dålig. Detta kan med stor sannolikt inte hanteras med lokala enskilda lösningar.
Allvarligheten i detta styrks även av det som den sökande angett i sin skrivning till
länsstyrelsen.
Se även Bergabs utredning angående vattentillgången i Kustzon Bilaga 2
Med en utbyggnad av kommunalt vatten-, spill- och dagvattennät kommer sannolikt skapa ett
ökat tryck på avstyckningar och exploateringar. Liknande omvandlingsområde leder ofta
även till att fridshus omvandlas till åretruntboende.
Områden som ligger utanför planerat utbyggnadsområdet har idag vatten och spillvattennät i
föreningsregi. Vissa bara vatten och vissa bara spillvatten. Dessa områden bedöms att på
lång sikt sannolikt bli inkluderade i ett kommunalt verksamhetsområde för va.
Funktionen med föreläggande ger en ökad tydlighet allmänheten och kommunen.

Anders Holm

Martin Hollertz

Sektorchef Samhälle och utveckling

Verksamhetschef Teknik

Bilaga 1. Karta
Bilaga 2. KUNGÄLVS KUSTZON, UNDERSÖKNING AV GRUNDVATTENTILLGÅNG,
Bergab
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1

Inledning
Vid grundvattenutvinning i kustzoner föreligger speciella problem orsakade av
närheten till saltvatten. Saltvatten är tyngre än sötvatten och återfinns därför
under det nybildade söta grundvatten som söker sig ut mot havet. Ett alltför
stort uttag av sötvatten kan därför leda till att befintliga brunnar påverkas av
saltvatteninträngning och att möjligheten att finna vatten med god kvalitet drastiskt minskas.
Föreliggande projekt har tillkommit med anledning av Kungälvs kommuns beslut att utreda grundvattentillgången i den s k kustzonen. Kustzonen är ungefärligt definierad i Kartbilaga A till Reglemente 2000 Nr 10 antagen av kommunalfullmäktige 2000-01-31. Inom området gäller att befintliga anläggningar
för grundvattentäkter skall anmälas till miljö- och byggnadsnämnden, samt att
nämnden skall ge tillstånd för att inrätta och använda nya anläggningar.
Behovet av grundvatten för konsumtion i kustzonen kommer i framtiden troligen att öka som en följd av Kommunplan 2000. Nuvarande lagstiftning reglerar
kommunens ansvar för VA-försörjningen i bl a VA-lagen. Vattendirektivet
som offentliggjordes av Europadepartementet under 2000 innebär att samtliga
grund- och ytvattentillgångar i landet skall kartläggas. Kartläggning av vattenresurserna i landskapet ger förutsättningar för ett adekvat skydd samt bättre
underlag för kommunernas planering av framtida vattenanvändning.
BERGAB har på uppdrag av Kungälvs kommun tagit fram en metod för att
kvantifiera risken för närvaro av salt vatten. Efter att metoden prövats och befunnits fungera väl, har en areell riskkarta för salt grundvatten i kustzonen tagits fram. Syftet är att kartan skall användas av kommunen vid bl a tillståndsprocessen.

2

Uppdraget
Uppdraget har indelats i två etapper.
Etapp1
Ett metodtest utfördes inom ett begränsat område med syfte att arbeta fram
lämpliga undersöknings- och analysmetodik. Testet omfattade följande moment:
1.

2.

Framtagande av en konceptuell hydrogeologisk ”modell” som beskriver de viktigaste variablerna som styr risken för saltvatten, såsom geologiska förhållanden, grundvattenbildningsområden, topografi, närhet
till havet och uttag av vatten.
Framtagande av en databas med uppgifter om borrade och grävda
brunnar, brunnsdata och vattnets elektriska ledningsförmåga (mått på
salthalt)

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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3.

Baserat på den konceptuella modellen samt brunnsdata har en riskkarta tagits fram. Denna visar i en zonindelning i fyra klasser risken
för att saltvatten skall påträffas i området.

Etapp 2
Framtagen metod användes för bedömning av saltrisk för hela kustzonen.
3

Klassning

3.1

Metod
Tillgången på grundvatten av god kvalitet (låg salthalt) i kustzonen styrs i huvudsak av geologi och topografi. I genomsnitt krävs ett nederbördsområde på
ca 2000-3000 m2 för att försörja en normalstor fastighet med vatten. Eftersom
grundvattenbildningen och uttaget av vatten varierar med årstiderna, måste vattenuttaget ske med hänsyn till både ett kort och långt tidsperspektiv.
Följande tre etablerade beräkningsmetoder för areell uppskattning av risken för
salt grundvatten kan nämnas:
•
•
•

Modeller baserade på numeriska metoder (grundvattenmodeller med möjlighet att göra flödesberäkningar för vatten med olika densitet)
Vattenbalansmetoden (en jämförelse mellan volymen uttaget grundvatten
och nybildat grundvatten)
RiskVariabelmetoden (en metod baserad på en allmän riskbedömningsmetod kallad DRASTIC men modifierad för saltvattenproblematik)

Ingen av dessa metoder ger enskilt använt ett fullgott resultat för det aktuella
området. För detta uppdrag har därför en metod som beskrivs i avsnitt 3.1.4
använts.
Som en bakgrund till motivet för metodvalet ges nedan en kortfattad beskrivning av de tre ovan nämnda metoderna.
3.1.1

Numerisk modellering
Numerisk modellering kan med fördel användas för ett mindre område där detaljerad hydrogeologisk kunskap finns eller för ett större område de storskaliga
variationerna i geologin är kända.
Metoden kan sägas vara kostsam då arbetet med att sätta upp en modell ofta tar
lång tid och kräver omfattande hydrauliska data (för kalibrering av modell). I
större områden där de geologiska förhållandena är mer eller mindre okända blir
metoden obrukbar eftersom alltför många parametrar måste uppskattas.
Fördelen med denna metod är att den väl beskriver de grundläggande principer
som styr var saltvatten kan påträffas i ett hydrogeologiskt system.

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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3.1.2

Vattenbalansmetoden
Vattenbalansmetoden är en översiktlig utvärderingsmetod där hänsyn tas till
hur mycket grundvatten som nybildas inom ett område där uttag sker. Om indata ges i form av hydrogeologiska årsmedelvärden tar metoden inte hänsyn till
de variationer i uttag och grundvattenbildning som förekommer under året.
Grundvattenbildningen är svårt att uppskatta vilket gör att modellen är osäker.
Metoden tar inte hänsyn till förekomst av salt grundvatten, vilket naturligtvis är
en brist.

3.1.3

RiskVariabelmetoden
I RiskVariabelmetoden görs en beräkning av ett riskvärde genom att summera
viktade normaliserade variabler som antas styra risken för förekomst av salt
grundvatten. Som exempel på variabler kan nämnas topografi (i form av topografisk lutning), nederbörd, bergart/jordart, jorddjup, exploateringsgrad,
brunnsdjup samt avstånd till hav, sjö och vägar som behandlats med salt. Metoden innehåller även ett moment där ett osäkerhetsvärde tas fram genom att
summera viktade osäkerhetsvärden för respektive parameter.
Analysen sker lämpligen i ett s k GIS-system där indata ges en geografisk utbredning varefter summeringen kan göras för olika delområden.
Fördelen med denna metod är att hanteringen av data sker systematiskt och att
osäkerheten i slutresultatet kan uppskattas. Nackdelen ligger i att metoden är
kostsam att genomföra och att den inte tar hänsyn till de grundläggande hydrogeologiska processer som styr förekomsten av salt grundvatten.

3.1.4

Validerad Hydrogeologisk metod
I föreliggande utredning har en metod som utgår från de huvudsakliga hydrogeologiska processer som styr grundvattentillgång och vattenkvalitet i kustnära områden använts. Genom att validera modellen med direkta mätningar i
befintliga brunnar har modellens precision ökat. Ju fler brunnar som undersöks
desto mindre osäkerhet erhålls. Metoden kallas Validerad Hydrogeologisk metod eller VH-metoden och är utvecklad på BERGAB.
För att uppnå undersökningens målsättning med ovan beskrivna arbetssätt har
följande moment genomförts:
1.
2.
3.
4.

Upprättande av geologisk konceptuell modell
Upprättande av kvalitativ hydrogeologisk konceptuell modell
Validering av hydrogeologisk modell
Upprättande av hydrogeologisk semikvantitativ modell

Risken för salt grundvatten bedöms utifrån en kvalitativ konceptuell modell
som baseras på geologiska och hydrogeologiska förhållanden, och den betydelse dessa har för djupet till saltvattensprångskiktet. Risken för salt grundvatten är också beroende av grundvattenmagasin samt saltsprångsskiktets form
och de förändringar som kan förväntas ske vid ökat uttag av grundvatten. De
https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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geologiska och hydrogeologiska förhållanden som ligger till grund för modellen är:











Berggrundsgeologi
Jordartsgeologi
Infiltrationsområden
Topografi
Akvifertyper
Akviferstorlek
Samverkan mellan olika akviferer
Grundvattendelare
Grundvattenflödesriktning
Grundvattennivå

Metoden omfattar areell beräkning av risknivå för uttag av salt grundvatten.
Beräkningen, som bygger på ett förenklat samband mellan sötvattnets mäktighet och det salta och det söta vattnet densitet, har utförts i ett GIS-system
(ArcView) med en terrängdatabas för det aktuella området. Dessa beräkningar
har resulterat i en karta som därefter modifierats med hänsyn till bl a resultat
från mätningar av brunnsvattnets elektriska ledningsförmåga. Slutligen har en
riskkarta upprättats vilken kan betraktas som semikvantitativ eftersom kartan
tillsammans med figur 3.1 visar sannolik halt på vattnets elektriska ledningsförmåga.
3.2

Fältundersökningar
Fältundersökningar har utförts i form av geologisk och hydrogeologisk kartering, mätning av elektrisk ledningsförmåga i vatten från 509 bergborrade och
197 grävda brunnar samt intervjuer med fastighetsägare.
Mätning av den elektriska ledningsförmågan har gjorts för att få ett ungefärligt
mått på salthalten. En ökad ledningsförmåga beror för den aktuella grundvattenmiljön huvudsakligen på en ökad kloridhalt.
Valet av brunnar har skett med syftet att få representativa värden i de förväntade riskområdena. Utgående från dessa mätningar har en komplettering (förtätning) utförts i gränsområden där oklara förhållanden föreligger.
Provtagning av vatten och analys av kloridhalt på ackrediterat laboratorium.
Syftet var att erhålla data om sambandet mellan elektrisk ledningsförmåga och
kloridhalt.

3.3

Analys
Samtliga brunnsdata har sammanställts i en databas varefter materialet har analyserats i ett GIS-system. Den preliminära riskzonskartan har reviderats utgående från brunnsdata. Baserat på kloridhalter och värden på den elektriska ledningsförmågan definierades fyra riskzoner:

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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Riskzon 1: Vatten med en elektrisk ledningsförmåga på över 120 mS/m, motsvarande en kloridhalt på >200 mg/l. När kloridhalten är större än 300 mg/l betraktas halten som hög.
Riskzon 2: Vatten med en elektrisk ledningsförmåga mellan 60 och 120
mS/m, motsvarande en kloridhalt på 80-200 mg/l. En kloridhalt på 100-200
mg/l anses vara tämligen högt och en tydlig saltpåverkan kan antas.
Riskzon 3: Vatten med en elektrisk ledningsförmåga på 40-60 µS/cm, motsvarande en kloridhalt på 50-80 mg/l. En kloridhalt på <100 mg/l anses vara låg,
men en viss saltpåverkan kan dock antas.
Riskzon 4: Vatten med en elektrisk ledningsförmåga på < 40 mS/m. Detta
värde motsvarar ungefär en kloridhalt på 50 mg/l, vilket kan antas vara ett övre
värde på vatten som är opåverkat av salt.
I figur 3.1 visas riskzonerna grafiskt samt sambandet mellan elektrisk ledningsförmåga och kloridhalt. Sambandet mellan ledningsförmåga och kloridhalt varierar mellan olika grundvattenmiljöer liksom mellan olika brunnar. Den gröna
linjen antas representera förhållandena i Kungälvs kustzon.
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2
100

3

Låg kloridhalt

4

0
0

Figur 3.1
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Sambandet mellan elektrisk ledningsförmåga och kloridhalt.
Mätpunkter angivna med ringar visar mätningar i Kungälvs kustzon och punkter med trianglar baseras på data från Naturvårdsverket, 1999). Kloridhalter under 100 mg/l bedöms som låga,
mellan 100 och 300 mg/l som tämligen höga, mellan 300 och 500
mg/l som höga och över 500 mg/l som mycket höga. Figuren visar indelning i riskzoner utgående från ledningsförmåga alternativt kloridhalt.

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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För riskzon 4 görs bedömningen att risken för att saltvatten skall förekomma
eller påträffas i borrade vattentäkter är mycket låg. För riskzon 1 gäller att risken är mycket hög för att det förekommer vatten med tämligen eller hög kloridhalt. Riskzonerna 2 och 3 representerar övergången mellan de övriga riskzonerna.
3.4

Resultat
Resultatet av undersökningen redovisas i fyra kartor, Bilaga 1-4.
Bilaga 1-4 redovisar den framtagna areella indelningen av riskzoner m a p
grundvattnets ledningsförmåga. Gränsdragning mellan olika zoner har baserats
på allmänna hydrogeologiska förutsättningar samt insamlade data. Kriteriet för
riskzon 4 har varit att inga brunnar med förhöjda salthalter skall förekomma i
området och att de rådande hydrogeologiska förutsättningarna innebär en stabil
situation där ett ökat uttag inte bedöms påverka vattnets salthalt i stort. För
riskzon 4 har således försiktighetsprincipen använts för att minimera risken att
salt vatten förekommer inom området eller erhålls vid ett ökat grundvattenuttag
i framtiden.

4

Avloppsanläggningar
Inom kustzonen finns ett stort antal gemensamma anläggningar för omhändertagande av avloppsvatten. Anläggningar med >10 brukare redovisas i Bilaga 58. Varje anläggning har studerats och recipienter identifierats. Baserat på lokala
hydrogeologiska förutsättningar har risken för negativ grundvattenpåverkan
(bakterier mm) värderats.

5

Diskussion
Plan- och bygglagen (1987:10) innehåller bestämmelser om att det i varje kommun skall finnas en aktuell översiktsplan, vilken skall ge vägledning för beslut
om användning av mark- och vattenfrågor. I Kungälvs kommunplan 2000
anges målsättningen att all ny bebyggelse skall kunna förses med vatten i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet. Detta avser kommunen särskilt att uppmärksamma när det gäller kustzonen.
I enligt med 9 kap 10 § miljöbalken har Kungälvs kommun i Reglemente 2000
Nr 10 föreskrivet att det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att
inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt inom det område som
benämns Kustzonen, samt inom detaljeplanelagda områden och områden med
samlad bebyggelse. Kommunen har även föreskrivet anmälningsplikt för sådana anläggningar som redan finns inom angivna områden.

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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Enligt regeringens proposition 2000/01:30 föreslås att vattenförsörjningsfrågorna skall få en mer central roll i samhällsplaneringen. Skyddet av viktiga vattenförsörjningsområden bör stärkas. Vidare anges i propositionen vikten av att
kommunerna tar fram underlag för vattenförsörjningsfrågor, bl a rörande tätorternas och glesbygdens långsiktiga vattenbehov, tillgången på lämpliga vattenresurser, brister i vattenförsörjningen samt markområden och system som är
känsliga för förändringar i grundvattennivå och grundvattenflöde.
Föreliggande undersökningen bidrar till kommunens behov av underlag vad
avser vattenförsörjningsfrågan i kustzonen. Utgående från ett hydrogeologiskt
perspektiv samt mätningar i befintliga brunnar har risken för saltvatten, liksom
möjligheten för vattenuttag, klarlagts. Det undersökta delområdet har indelats i
fyra areella riskzoner beroende på förväntad salthalt.
För att klarlägga om ett uthålligt grundvatten finns i ett visst område kan riskzonskartan användas för bedömning av vilket kompletterande hydrogeologiskt
underlag som krävs för att kommunen skall kunna ge erforderligt tillstånd.
I tabell 4.1 presenteras ett förslag till kravspecifikation. Vatten med kloridhalt
>300 mg/l betraktas som salt (Livsmedelsverket, 1993).

Tabell 4.1 Förslag till kravspecifikation för olika riskzoner
Riskzon

Kravspecifikation

1

Hög risk för förhöjda kloridhalter. Uttag av grundvatten i berg ger frekvent kloridhalter som är höga eller mycket höga. Lokalt och ytnära i
berget kan finnas begränsade mängder av icke salt vatten (<300 mg/l
Cl)
Vatten i större mängder bör hämtas från angränsande lämpligt område.
Ett fåtal enskilda fastigheter bör ges möjlighet att med en hydrogeologisk undersökning visa att ett uthålligt vatten kan utvinnas. Undersökningen bör omfatta inventering av brunnar samt detaljerad hydrogeologisk undersökning där bl a sommarförhållandena dokumenteras.

2

Tämligen hög risk för förhöjda kloridhalter. Uttag av grundvatten i
berg ger frekvent kloridhalter som är tämligen höga. Lokalt förekommer tämligen höga kloridhalter (>300 mg/l Cl). Ett för stort uttag kan
leda till saltvatteninträngning speciellt under perioder med liten grundvattenbildning och stora uttag.
Ett uthålligt vatten bör kunna utvinnas inom området - lokalt och tidvis kan dock salt vatten förekomma. Kommunens beslut om tillstånd
bör baseras på en hydrogeologisk undersökning där grundvattenmagasinets kort- och långsiktiga uthållighet fastställs med direkta mätningar/tester.

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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3

Tämligen låg risk för förhöjda kloridhalter. Uttag av grundvatten i berg
ger endast i undantagsfall höga kloridhalter (100-300 mg/l Cl). Området bedöms tåla ökat grundvattenuttag utan storskalig saltvatteninträngning.
Ett uthålligt vatten kan utvinnas i området. Kommunens beslut om tillstånd bör baseras på en översiktlig hydrogeologisk undersökning där
möjligheten att utvinna ett uthålligt vatten bedöms. Befintliga närliggande brunnar inventeras och kloridhalten fastställs. Resultatet bör
överensstämma med riskzonsindelningen för att tillstånd skall ges,
annars skall utökad undersökning utföras (enl. riskzon 2)

4

Låg risk för förhöjda kloridhalter, speciellt i de centrala delarna av
området. Vid gräns mot riskzon 3 kan lokalt förhöjda salthalter uppkomma, speciellt under perioder med liten grundvattenbildning och
stora uttag.
Uthålligt vatten kan erhållas från området. Kommunens beslut om tillstånd bör baseras på en begränsad hydrogeologisk undersökning där
befintliga brunnar inventeras och vattnets kloridhalt fastställs. Resultatet bör överensstämma med riskzonsindelningen för att tillstånd skall
ges, annars skall utökad undersökning utföras (enligt riskzon 3).

Avloppsanläggningar medför risk för förhöjda bakteriehalter samt i övrigt försämrad kemisk status. Föreliggande undersökning redovisar områden där vattentäkter inte bör etableras om inte speciell hydrogeologisk utredning visar att
skadlig kemisk påverkan kan uteslutas.

Göteborg den 22 oktober 2001

BERGAB – Berggeologiska Undersökningar AB

Ulf Sundquist

https://sharepoint.kungalv.se/sites/VA/Utredningar/BERGABs rapport inför VA i
Kustzon/KZSlutrapportBÅ.doc
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Bilaga 1

Risk för salt grundvatten - Delområde 1

Källa grundkarta: Kungälvs kommun
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Bilaga 2

Risk för salt grundvatten - Delområde 2
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Bilaga 3

Risk för salt grundvatten - Delområde 3

Källa grundkarta: Kungälvs kommun
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Bilaga 4

Risk för salt grundvatten - Delområde 4
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Bilaga 5

Avloppsanläggningar - Delområde 1

Källa grundkarta: Kungälvs kommun
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Bilaga 6

Avloppsanläggningar - Delområde 2

Källa grundkarta: Kungälvs kommun
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Bilaga 7

Avloppsanläggningar - Delområde 3

Källa grundkarta: Kungälvs kommun
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Bilaga 8

Avloppsanläggningar - Delområde 4

Källa grundkarta: Kungälvs kommun

[%

[%

51

[%

35

34

[%

33

ÿ

[%

40

[%

30

ÿ

Teckenförklaring

ÿ

Risk för förorening

Kungälvs kustzon

Avloppsanläggningar

#
Y
[%
]'
a%

Undersökning av

[%

29

Infiltration
Markbädd

[%

28

Grundvattentillgång
Etapp 2

Markbädd+Infiltration
Reningsverk

[%

50

Göteborg 2002-06-03
Projektnr: 700:201

Granskad: ...........................

a%

27

Sign

1

N
2

3
1000

0

1000

2000

3000

meter

4

n - KS2021/1518-2 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs kommun(18504753)

5 3/^
*

Sida 1 av 2
Länsstyrelsen
403 40 Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
_________ Göteborg_________

Ink.

2021 -08- 3 1
_________

Kovikshamn 2021-08-30

Begäran om att länsstyrelsen förelägger Kungälvs kommun att snarast
ordna med vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamns samhälle.
Enligt § 6 vattentjänstlagen (Lag2006:412) har en kommun långtgående skyldigheter att
snarast ordna med vattenförsörjning om det finns ett behov i ett större sammanhang.
Kungälvs kommun följer inte beslutad utbyggnadsplan och uppfyller inte sin skyldighet enligt
nämnda lagstiftning för Sjöhåla och Kovikshamns samhälle

1. Bakgrund
Kovikshamns samhälle består av cirka sjuttio fastigheter. Strax innan Kovikshamns samhälle
finns Sjöhåla med ungefär lika många fastigheter, tillsammans cirka 150 fastigheter.
För invånarna i Kovikshamn och Sjöhåla förekommer i varierande grad problem med såväl
vattenkvalité som kvantitet. Problem med saltvatteninträngning, höga halter av järn och
mangan m.m. är vanligt förekommande. En del har problem med lukt och missfärgat vatten.
Provtagningar och vattenanalyser visar att flera fastigheter har otjänligt vatten. Problemen
innebär att många av oss är nödgade att köpa dricksvatten på flaska eller måste hämta hem
i dunkar. Se även bilagda vattenanalyser.
Olika typer av vattenfilter kan i vissa fall förbättra vattenkvaliteten, men löser inte alltid alla
problem. Utöver detta kräver ett modernt vattenfilter normalt en regelbunden och effektiv
backspolning för att fungera. Vid backspolning förbrukas en relativt stör mängd vatten och
exempel finns på problem när backspolningen vid upprepade tillfällen orsakat att vattnet
sinat i en 80 meter djupborrad brunn.
Problemen beskrivs utförligare i bifogade skrivelser, ingivna till Kungälvs kommun från
boende i Kovikshamn samt från föreningen Sjöhåla-Holmängen VA intresseförening.
Bilagor, skrivelser 2020-10-11, 2021-03-15, 2021-04-12.
Kommunen är sedan lång tid tillbaka väl medveten om problematiken med vattenkvaliteten
och tillgången på vatten i Sjöhåla och Kovikshamns samhälle. Kovikshamn är bl.a. i beslut
2008-02-07 (Dnr KF 2007/31-010) utpekat som ett av sex prioriterade A-områden med stort
behov av åtgärder för förbättrad VA lösning.
Enligt den gällande utbyggnadsplanen för VA i Kungälvs kustzon skulle utbyggnaden till
Sjöhåla och Kovikshamn pågå från 2017 till 2023. Utbyggnadsplanen är beslutad av
kommunstyrelsen 2016-04-27 §152/2016 med giltighetstid 2023-09-01.
Sedan Kungälvs kommun, trots de kända problemen i Sjöhåla och Kovikshamn, istället
prioriterat exploateringsintressen och helt ny exklusiv bebyggelse på ön Trålen och i Vedhall
har VA utbyggnaden till befintlig bebyggelse i Sjöhåla och Kovikshamn fått stå tillbaka och
flyttats fram till tidigast 2030!
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2. Försök av invånarna att bygga i egen regi
Sedan det uppdagats att Kungälvs kommun härför avsikt att frångå utbyggnadsplanen har
invånare i Sjöhåla-Kovikshamn disskuterat olika möjligheter för att finna en lösning på
problemen.
Bl.a. har under hösten 2020 föreningen Sjöhåla - Holmängen VA intresseförening bildats.
Syftet med föreningen var att försöka hitta en lösning för att i egen regi bygga ut och ansluta
till det kommunala VA nätet för området Sjöhåla och Kovikshamn.
Sedan föreningen gett in ansökan till kommunstyrelsen, med en önskan om att bygga i egen
regi, har emellertid kommunens VA-enhet föreslagit att föreningens ansökan skall avslås.
Bilaga, tjänsteskrivelse 2020-12-01.
Utskottet för samhälle och utveckling återremitterade dock ärendet till VA enheten med
budskapet "för en positiv dialog, om en snabbare lösning av utbyggnaden av VA i
Kovikshamnsområdet, med den sökande föreningen.” Bilaga, 2020-12-08
Representanter för föreningen har därefter haft ett digitalt möte med VA-enheten. Under
detta möte framförde VA-enhetens representanter att området är utpekat som ett framtida
kommunalt verksamhetsområde och att en utbyggnad därför måste ske enligt den
utbyggnadsmodell som är bestämd av kommunen.
Efter mötet gav föreningen därför in en justerad ansökan med begäran att kommunen
färdigställer utbyggnaden av huvudledningarna och därigenom gör det möjligt för enskilda
och föreningen att bygga sista delarna i egen regi. Bilaga 2021-04-12
Trots att det nu gått flera månader samt att föreningen via telefon vid upprepade tillfällen
framfört ett önskemål om kommunens svar över ansökan, har något svar med en konkret
tidsplan för att lösa problemet ej erhållits.

3. Begäran
Härmed begärs att länsstyrelsen förelägger Kungälvs kommun att snarast ordna med
vattenförsörjning för Sjöhåla och Kovikshamns samhälle enligt vattentjänstlagen.

----------—
Sjöhåla - Holmängen VA intresseförening
org.nr, 802533-2803
c/o Lars Larsson
Sjöhåla 560
442 71 Kärna

tel. 070-357 54 22
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Kommunstyrelsen
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv
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Ansökan om förhandsbesked frän kommunstyrelsen gällande
utbyggnad i egen regi för inkoppling av kommunalt VA för området
Sjöhåla och anslutningspunkt för Kovikshamn
Härmed anhåller vi om att kommunstyrelsen i Kungälvs kommun beviljar ansökan om att
fastigheterna inom det rödmarkerade områdena i bifogad kartskiss, får anslutas till det
kommunala VA-nätet enligt följande förslag.

1. Bakgrund och behov
Enligt kommunens utredning som gjorts gällande behov av anslutning till det kommunala VA
nätet har 45 områden undersökts inom kommunen. Utredningen visar att det finns ett
mycket stort behov av att området Nordkroken, där Siöhåla och Kovikshamn incår. ansluts
till det kommunala VA nätet. Endast ett område till får lika hög behovspoäng (10) som
Nordkroken, närmare bestämt "Rörtången" som också får behovspoäng 10.
1 den tidigare utbyggnadsplanen för kommunalt VA var området högt prioriterat och
utbyggnaden skulle ha påbörjats redan 2017. Sedan en tid tillbaka finns emellertid inte
Sjöhåla och Kovikshamn med i kommunens utbyggnadsplan. Trots det bevisligen stora
behovet och att området tidigare var högt prioriterat, finns det i nuläget inte något svar på
när en anslutning kommer att ske, vilket medför både betydande olägenheter och
ekonomisk skada för fastighetsägare i området.

2. Vattenkvalitén
Inom området Nordkroken är vattenkvalitéten generellt dålig med stor risk för
saltvatteninträngning. (Se utdrag från kommunens VA-utbyggnadsplan, sid 59 och 60)
Utöver problem med saltvatteninträngning förekommer stora problem med höga halter av
järn, mangan och aggressiv kolsyra. Problemen orsakar missfärgningar av sanitetsporslin,
kakel och klinkers. Vattnet orsakar beläggningar och slitage i disk och tvättmaskiner.
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Vattenledningar, kopplingar och armaturer angrips av korrosion vilket ibland orsakar läckage
och kostnadskrävande reparationer. Tvätt missfärgas och i en del fall orsakar de höga
halterna att tvätten med tiden känns sträv.
(Se foton från Sjöhåla som visar 2 st patronfilter, köksblandare och en duschbiandare)
För många är det nödvändigt med någon form av vattenfilter för att kunna använda vattnet.
Men även med dyrbara reningsanläggningar förekommer det problem med kopplingar som
fräts sönder och orsakar läckage.
I detta sammanhang skall även nämnas att kvantiteten/tillgängen är begränsad för flera
fastighetsägare, vilket inneburit att vattnet ibland tar slut i deras brunnar. Detta gäller såväl
för djupborrade som för grävda brunnar.
Det finns också fastighetsägare i området som har problem med höga bakteriehalter i
sin grävda brunn. För några är problemen med vattnet så stora att det kan betecknas som
akut. Att till höga kostnader anlägga nya tillståndskrävande djupborrade brunnar med risk
för saltvatteninträngning som även kan förstöra för närliggande brunnar är oftast inte en
attraktiv lösning. Således finns det ett stort behov av kommunalt vatten.

3. Avlopp
Inom området finns det såväl enskilda som gemensamma avloppsanläggningar. Vissa av
dessa anläggningar är enkla och föråldrade och behöver förnyas alternativt anslutas till det
kommunala nätet. Mot bakgrund av att området tidigare var högt prioriterat i kommunens
utbyggnadsplan så har många fastighetsägare tålmodigt väntat och sett fram emot att
kommunen skulle dra ut ledningar för att kunna ansluta sina avlopp.
Kommunens miljöenhet håller för närvarande på med en tillsyn av enskilda avloppslösningar
inom området Sjöhåla och Kovikshamn. Som en följd av genomförda tillsyner har nu flertalet
fastighetsägare blivit ålagda att åtgärda bristfälliga lösningar.
Enligt kommunens miljöenhet har den enskilde fastighetsägaren följande alternativ att ta
ställning till om avloppsanläggningen bedömts som bristfällig:
•

Ansluta till kommunalt avlopp via en förening eller eget avtal om så är möjligt,

•

Ansluta till befintlig samfälld reningsanläggning om så är möjligt,

•

Söka tillstånd för en ny avloppsanläggning(egen eller gemensam med grannar) som
ersätter befintlig,

•

Ta bart WC och ha torr toalettlösning, tillstånd för sådan toalett krävs och det kan bli
aktuellt med krav på BDT-avloppet (bad-disk-tvätt) beroende på hur det hanteras,

•

Separera avloppet och installera tank med extremt snålspolande WC eller
vakuumtoalett, tillstånd för den slutna tanken krävs och det kan bli aktuellt med krav
på BDT-avloppet beroende på hur det hanteras.
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4. Bygga i egen regi
I samband med kommunens miljöenhets utskick om tillsynerna samt i ett stort antal
delegationsbeslut gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten, dröjer det till minst 2030
innan kommunens VA-enhet själva kan påbörja en utbyggnad för området.
Kommunen har i sin utredning kommit fram till att området har behov av vatten och avlopp i
ett större sammanhang. Med tanke på den mycket osäkra tidsplanen ser vi det som ett
bättre alternativ att bygga i mindre steg och därmed mycket tidigare uppnå förbättringar för
både miljö och boende.
Det är angeläget att så fort som möjligt, på något sätt och med gemensamma krafter,
försöka att lösa problemen med den dåliga vattenkvalitéten och avloppen i området.
En intresseförening har därför bildats för att inge en ansökan om utbyggnad i egen regi.
En intresseundersökning som gjordes inom området under hösten/vintern 2019 visade att
minst 110 fastighetsägare var positiva och intresserade av att medverka till en utbyggnad i
egen regi för anslutning till det kommunala VA-nätet. Avståndet från yttre delen av Sjöhåla
by till närmaste befintliga pumpstation är inte mer än ca: 1500 meter och därifrån till
Kovikshamn är det inte mer än 1000 meter, om än med något svårare markförhållanden.
Vår utgångspunkt är att utbyggnaden sker i två etapper där första etappen gäller området
Sjöhåla och Holmängen. Inom detta område är det förhållandevis lätt att få ner ledningar.
Ledningsnätet avses dimensioneras med dubbla rörsystem för att bereda en
anslutningspunkt för att i nästa etapp kunna bygga vidare mot Kovikshamn.
Den rådande topografin är sådan att det blir nödvändigt att använda pumpar till den
befintliga pumpstationen varför vi vill använda oss utav ett s.k. LTA system. Detta innebär
inte att samtliga fastigheter kommer att behöva en egen pump eftersom det pä flera ställen
går att placera pumpar som kan delas med flera fastigheter.

5. Ekonomiska aspekter
•

För den enskilde

Som ovan beskrivits orsakar den dåliga vattenkvaliteten kostnader för skador och tidigare
utbyten av armaturer, maskiner och tvätt m.m. Merkostnader för dricksvatten som får köpas
pä flaska är vardag för många.
Ett stort antal fastigheter står nu också inför det faktum att deras avlopp bedömts som
bristfälliga av kommunens miljöenhet. Oavsett vilken åtgärd som fastigheten nödgas att
utföra så innebär det relativt höga kostnader för den enskilde.
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Samtidigt är området utpekat som ett utbyggnadsområde för kommunalt vatten och avlopp
varför en framtida anslutning till kommunens avloppsnät kommer att vara obligatorisk.
Konsekvensen av den framflyttade utbyggnadsplanen (2030-) fÖr området samt
miljöenhetens utfärdade förbud har ställt många fastighetsägare inför en mycket
komplicerad situation. Dessa personer skulle först, till en relativt hög kostnad, behöva bygga
en ny avloppsanläggning, för att ett antal år senare på nytt tvingas betala för en anslutning
till kommunens avloppsnät. Följaktligen, om inte en utbyggnad kan ske tidigare, så kommer
många i detta område att belastas ekonomiskt två gånger för sina avloppslösningar.
•

För kommunen

Intresseföreningens ambition är att driftföreningen/samfälligheten efter färdigställande av
utbyggnaden, i lämplig form, överlämna VA-systemet till kommunen. Här skulle olika
alternativ med t.ex. fastighetsägda avloppspumpar m.m. om så önskas kunna definieras i ett
differentierat driftsavtal.

Kommunens intäkter ökar!
En uppskattad beräkning som utgår från att utbyggnaden kan färdigställs 10 är tidigare än
om kommunen skulle genomföra arbetet ger följande:
Genomsnittslig förbrukning 100 kbm å ca: 30 kronor + driftavgift ca: 6000 kronor = 9000
kronor/fastighet och år.
Förutom de 110 redan positiva fastigheterna kan ytterligare ett antal tillkommande påräknas
om VA frågan i området är löst. Om vi försiktigt räknar med att 140 fastigheter ansluts skulle
detta innebära årliga ökade intäkter för kommunen med uppskattningsvis 1,25 miljoner
kronor eller totalt 12,5 miljoner kronor undertiden som utan en utbyggnad inte skulle ge
några intäkter alls.

2020-10-11

—-------- Sjöhåla - Holmängen VA intresseförening
c/o Lars Larsson
tel. 070-357 54 22
Sjöhåla 560
442 71 Kärna
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Figur 9. Resuhatetfrän behovs- och mylighetsbedomningarna visas på en skaia mellan 1-10fir rtspekiive
område
Resultatet frän prioriteringsmodellen presenteras även i diagramfotm, se Figur 10 nedan.
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Nordkroken
Behop
I området finns totalt ca 420 hushåll. Merparten av området Nordkroken ligger inom
tätortsavgränsmng i kustzon för Kovikshamn. Kovikshamn är ett av delområdena
. XT j! 1
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r
1 Nordkroken. Utvecklingsområden tor nya
1
1
I
.1
I
11
bostader 2020 och omraden med möjlighet
för förtätning/omvandling finns utpekade
inom Kovikshamn. Beslut om planuppdrag
för Kovikshamn finns. Detaljplaner för delar av området från 50/60/00/10-talet
finns.
..............
,
,,
Vatten torsor) ningen sker genom enskilda
eller gemensamma brunnar.
Vattenkvaliteten i området är generellt dålig
och risken för saltvattcnintrångning är stor
enligt kommunens undersökningar, särskilt
i de låglänta kustområdena. Detta styrks av
kommunens provtagningar som visar på
hög salthalt i flertalet brunnar.
r.
1
11
/Enligt b(jU:s brunnsarkiv ar kapaciteten för
vatten dålig.
^
,
1 området hnns gemensamma avloppsan...
1.1
1.
laggmngar bestående av reningsverk eller
,
markbaddar. Anlaggmngama byggdes un
der 80-talet och anses idag ha en nedsatt
reningsfiinktion. I övrigt sker avloppshanteringen i enskilda anläggmngar.
Majoriteten av de enskilda avloppen antas
härstamma från samma årtionden som detal,planerna och statusen bedöms därför
som bnstfämg.
^
I Kovikshamn finns en allmänförklarad avloppsanläggning enligt beslut 1974-07-31.

Området li^er i nära anslutning till kust
vattnet vilket inte uppnår god ekolt^sk status.
...
Oc naturliga lorutsattningama tor att losa
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,
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j.v
enskilda avlopp 1 området ar dåliga,
°
En möjlig negativ påverkan från södra delen av Nordkroken på Holmängsbäcken
och Brunne^ällsbäcken från enskilda av
lopp har identifierats. Holmängsbäcken
och Brunncfjällsbäckcn är betydelsefulla
vattendrag för lax och öring.
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På större delen av området gränsar tomi,
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i
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j
pä de flesta stallen bara försörja en husrad,
Tomternas medelstorlek är ca 1600 kvadratmeter.
Området är kuperat och består till stor del
av berg i dagen med inslag av lera och sand.
skyddsvärden fram till området är utrett i tij v .
■
■
s j
r
dighetsprovning angående bl.a. fomminnen.
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Kovikshamn 2021-03-15

Begäran om att Kungälvs kommun snarast färdigställer byggandet av
huvudledningen för kommunalt VA till Kovikshamn.
Kovikshamns samhälle består av cirka sjuttio fastigheter. Strax innan Kovikshamns samhälle
finns Sjöhåla med ungefär lika många fastigheter, tillsammans cirka 150 fastigheter.
Budskapet från kommunen har tidigare varit att Kovikshamn är högt prioriterat för utbyggnad
av kommunalt VA, men senare uppgifter är att detta inte längre gäller.

1. Vattnet
För invånarna i Kovikshamn och Sjöhåla förekommer i varierande grad problem med såväl
vattenkvalité som kvantitet. Problem med saltvatteninträngning, höga halter av järn och
mangan m.m. är vanligt förekommande. En del har problem med lukt och missfärgat vatten.
Provtagningar och vattenanalyser visar att flera fastigheter har otjänligt vatten. Problemen
innebär att många av oss är nödgade att köpa dricksvatten på flaska eller måste hämta hem
i dunkar.
Kommunen är sedan lång tid tillbaka väl medveten om de stora vatten problemen som finns i
området. I en utredning som gjordes redan 1983 av kommunens dåvarande miljö- och
hälsoskyddskontor framgick att;
”Idag år vattensituationen mycket besvärlig, över en fjärdedel av alla borrade brunnar har
bräckt vatten. 75 % av alla brunnar i området finns i berget. Även vattenkvantiteten är dålig i
många brunnar”.
I flera utredningar som gjorts på senare tid har konstaterats att:
” Vattenkvaiitéten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning år stor enligt
kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta kustområdena. Detta styrks av
kommunens provtagningar som visar på hög salthalt i flertalet brunnar. Enligt SGU:s
brunnsarkiv är kapaciteten för vatten dålig."
(Se bl.a. bilagt utdrag från kommunens VA-utbyggnadsplan, sid 60)

Flera fastighetsägare i vårt område vittnar om hur de på olika sätt under årens lopp både
skriftligt och telefonledes kontaktat Kungälvs kommun och framfört att det finns ett stort
behov av att kommunalt vatten dras ut till samhället.
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I ett yttrande till länsstyrelsen daterat 2009-03-24 kring VA för Aröd/Timmervik uppgav
Kungälvs kommuns samhällsbyggnadschef bl.a. att:
"För andra delar inom ramen för VA i kustzon har utbyggnad av överföringsledning mellan
Kärna-Ytterby påbörjats för att tas i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Detta år en delsträcka för
att möjliggöra vatten och avloppsförsörjning till ytterligare 2 sk A områden, Tjuvkil och
Kovikshamn. ” (Se bilaga Yttrande kring vattenförsörjning och avloppshantering Aröd 2009-03-24)

I en tidigare utbyggnadsordning för VA kustzon var projektering för VA till Kovikshamn
planerad till 2011 och utbyggnaden skulle ske mellan 2012 till 2014.
(Se bl.a bilagd kopia på tidsplan som representanter för Kungälvs kommun lämnat till länsstyrelsen i samband
med möte på länsstyrelsen den 15 april 2010)

I en reviderad utbyggnadsplan för VA kustzon daterad 2013-11-21 är Kovikshamn angivet
som ett "Verksamhetsområde dåren eller flera vattentjänster (dricks-/spill-/dagvatten)
ordnas genom en allmän va-anläggning, VO ."På kartan är en överföring- och huvudledning
tydligt utritad till Kovikshamn och det framgår att planeringen för Kovikshamn skulle ske
mellan 2015-2017 samt att byggnationen skulle ske 2017-2024.
(se bilaga. VA i kustzon utbyggnadsplaner 2013-11-21)

Sedan 2017 finns ytterligare en delsträcka klar från samhället Kärna till "Lidhammarskullen",
av kommunen angiven som anslutningspunkt AP17. Från AP17 till Kovikshamn återstår nu
en sträcka på ca: 2500 meter. Emellertid har ledningar från AP17 dragits vidare över 3000
meter i en helt annan riktning, för att göra det möjligt att exploatera ett nytt område i Vedhall
för ca:15 stycken nya villor samt några exklusiva sjöbodar. Vidare har ledningar dragits ut på
ön Trälen för att möjliggöra exploatering och nybyggnation av ca: 60 mycket exklusiva
bostäder. {Trälen har i samband med exploateringen döpts om till Ulla FJellsholmen)

Enligt den tidsplan för VA-utbyggnad i Kungälvs kustzon som för närvarande är publicerad
på kommunens hemsida skulle utbyggnaden till vårt område pågå från 2017 till 2023.
Utbyggnadsplanen är beslutad av kommunstyrelsen 2016-04-27 §152/2016 med giltighetstid
2023-09-01. På sidan 13 framgår att Kovikshamn ligger i topp med behovspoäng 10, således
det största behovet av att anslutas till kommunalt VA i hela kommunen.
(Se bl.a. bilaga Tidplan för VA utbyggnadsområden VA-utbyggnadsplan Kungälvs kommun". Kovikshamn,
Sjöhåla och Sundhammarsområdet är i utbyggnadsplanen namngiven som Nordkroken)

På sidan 22 anges det att:
"Vid upprättande av tidsplanen har stor hänsyn tagäs till vilka områden som har störst behov
av kommunalt VA”
Trots officiella utbyggnadsplaner, som många av oss har utgått ifrån, samt då byggnationen
nått fram till AP 17 och endast 2500 meter återstår till Kovikshamn, påstås nu av kommunen
att vårt område inte kommer att kunna anslutas förrän tidigast 2030!
Beaktansvärt är också att den huvudledning till Kovikshamn som tidigare fanns utritad på
utbyggnadsplanen för VA kustzon, daterad 2013-11-21, nu har tagits bort från kartan.
Vi motsätter oss inte byggnationen i Vedhall eller på Trälen, men om det samtidigt som VAledningarna drogs ut till Vedhall och Trälen också hade dragits VA-ledningartill Kovikshamn
så hade det inte funnits någon anledning att ifrågasatta förfarandet. Följaktligen, trots att
kommunen sedan länge konstaterat det stora behovet av kommunalt vatten till befintlig
bebyggelse i Kovikshamn så har invånarna i Kovikshamn och Sjöhåla fått stå tillbaka till
förmån för exklusiv nybyggnation i Vedhall och på ön Trälen.
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2. Avloppen
Kommunens miljöenhet har på senare tid utfört tillsyn av enskilda avloppslösningar inom
området Sjöhåla och Kovikshamn. Ett flertal av dessa klarar ej dagens krav på rening och
det saknas möjlighet att bygga om dessa till gällande regler.
Med undantag för ett fåtal ägare, som har sluten tank eller förbränningstoaletter, har
genomförda tillsyner nu resulterat i att så gott som samtliga fastighetsägare i Kovikshamn
och ett flertal i Sjöhåla, blivit förbjudna av kommunens miljöenhet att använda sina befintliga
avloppslösningar. För några av oss går tidsfristen ut redan 30 november 2021, andra har
något år längre tid på sig att meddela hur befintliga avloppsutsläpp från WC har åtgärdats.
Enligt kommunens miljöenhet har den enskilde fastighetsägaren följande alternativ att ta
ställning till om avloppsanläggningen bedömts som bristfällig;
•
•
•
•
•

Ansluta till kommunalt avlopp via en förening eller eget avtal om så år möjligt,
Ansluta till befintlig samfålld reningsanläggning om så är möjligt,
Söka tillstånd för en ny avloppsanläggning(egen eller gemensam med grannar) som
ersätter befintlig,
Ta bort WC och ha torr toalettlösning, tillstånd för sådan toalett krävs och det kan bli
aktuellt med krav på BDT-avloppet (bad-disk-tvätt) beroende på hur det hanteras,
Separera avloppet och installera tank med extremt snålspolande WC eller
vakuumtoalett, tillstånd för den slutna tanken krävs och det kan bli aktuellt med krav
på BDT-avloppet beroende på hur det hanteras.

Det bästa alternativet både för den enskilde och för miljön hade givetvis varit om det funnits
en ”möjlighet" för oss att ansluta våra avlopp till en kommunal anslutningspunkt eller
huvudledning. Men eftersom kommunen gång på gång flyttar fram tidpunkten förVAutbyggnaden till Kovikshamn så är avståndet för en enskild till närmaste anslutningspunkt för
närvarande orealistiskt långt. För de som fått förbud av kommunen varierar avståndet till
anslutningspunkt AP17 från ca: 2300 meter till 2500 meter.
Det alternativ som återstår för oss är således att söka tillstånd och bekosta nya renings- och
avloppsanläggningar.
Fortfarande kvarstår det stora problemet med vattenförsörjningen och eftersom området är
utpekat att ingå i ett kommande verksamhetsområde för kommunalt VA så kommer en
framtida anslutning till kommunens avloppsnät att vara obligatorisk.
Det faktum att kommunen gång på gång flyttar fram utlovad tidsprognos för området
samt kommunens utfärdade förbud har orsakat att många personer ställs för ett ultimatum.
Vi tvingas att bygga nya avloppsanläggningar för att ett antal år senare på nytt behöva betala
för en anslutning till kommunens avloppsnät.
Om en kommunal VA-utbyggnad inte sker snarast kommer alla invånare i Kovikshamns
samhälle att belastas ekonomiskt två gånger för en miljömässigt hållbar avloppslösning.
4
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3. Sammanfattning
Enligt § 6 vattentjänstlagen (Lag2006:412) har kommunen långtgående skyldigheter att
snarast ordna med vattenförsörjningen om det finns ett behov. Vi anser att kommunen inte
uppfyiler sin skyldighet enligt nämnda lagstiftning.
Vi begär att kommunen gör det möjligt för oss att ansluta våra fastigheter genom att snarast
färdigställa huvudledningen för kommunalt VA från anslutningspunkt AP17 till Kovikshamn,
anslutningspunkt AP10.
Vi emotser var och en snarast ert skriftliga svar
Dag som ovan
Kovikshamn 8:1
Jan-Åke Andersson
Halleravägen 18
442 71 Kärna

/
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vattendrag för lax och öring.
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I Kovikshamn finns en allmänförklarad avloppsanläggning enligt beslut 1974-07-31.
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Länsstyrelsen har begärt in yttrande från Kungälvs kommun kring vattenförsörjning och avloppshantering
för Aröd/Timmervik, Kungälvs kommun.
Aröd är ett sk omvandlingsområde i norra delen av Kungälvs kommun. Området är till större delen bebyggt
med fritidshus och där in&astrukturen är utformad utifrån den typen av bebyggelse. Vatten- och
avloppsförsörjning sker genom enskilda lösningar samt några mindre gemensamma anläggningar. Flera
förfrågningar om planändringar har inkommit detta för att åstadkomma större byggrätter. För närvarande
pågår arbete med ny översiktsplan för Kungälvs kommun där flera sk omvandlingsområden analyseras
utifrån en framtida utveckling. Aröd är ett sådant område och ingår i denna analys. Översiktsplanen
kommer att gå ut på samråd under hösten 2009. Under 2005 påbörjades en utredning kring VA i kustzon
för att skapa en långsiktig strategi för hur vatten och avloppsförsörjning skall ske i kustzonen. Denna
uUedning behandlades politiskt och i februari 2008 antogs rapporten VA i kustzon som ett styrdokument av
kommimfiillmäktige. Enligt kommunfullmäktiges beslut utpekas 6 prioriterade områden, s k A områden där
vatten och avloppsförsörjning till området skall ske med kommunalt vatten och avlopp. Det är inte beslutat
om de 6 A områdena skall upprättas som kommunala verksamhetsområden. De områden som utpekas som
A områden är; Aröd, Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil, Instön, Marstrand och Kovikshamn.
För att försörja med kommunalt vatten och avlopp till Aröd måste utbyggnad av Kode ARV
(avloppsreningsverk) ske samt vattenledning mellan Kungälv och Kode måste förstärkas. Inkoppling på det
kommunala nätet kan ske enligt några olika principer. Inkoppling kan ske i en gemensam punkt i nära
anslutning till området - detta innebär att fastighetsägare i området gemensamt projekterar och ansvarar för
utbyggnad fram till en kommunal inkoppling. Ett andra alternativ är att konununen ansvarat för den totala
utbyggnaden i området fram till varje enskild fastighetsgräns. De olika alternativen har lite olika
tidsperspektiv ut kommunalt hänseende.
Förprojektering av Kode ARV pågår och innebär att utbyggnad kan påbörjas tidigast 2010/2011. Arbetet
med att skapa ny vattenledning från Kungälv till Kode har inte påbörjats.
För andra delar inom ramen för VA i kustzon har utbyggnad av överföringsledning mellan Kärna - Ytterby ^
påbörjats för att tas i bruk vid årsskiftet 2009/2010. Detta är en delsträcka för att möjliggöra vatten och
avloppsförsörjning till ytterligare 2 sk A områden. Tjuvkil och Kovikshamn.

Kungälv 2009-03-24

Carina Johansson
Samhällsbyggnadschef

e.|<OST

kommun@kunga)vj«

HEMSIDA www.kungsJv.se
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F/£ur 9. Resultatetfrän behovs- och möjlighetsbedömningama visas på en skala mellan 1-10för respektive
område
Resultatet firån prioriteringsmodellen presenteras även i diagramform, se Figur 10 nedan.
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KOMMUN
Sjöhåla 2021-04-12

Dnr KS2020/1663-2
Justering av ansökan gällande utbyggnad i egen regi för inkoppling av
kommunalt VA för området Sjöhåla och Kovikshamn.
1. Sammanfattning
Föreningen välkomnar utskottets beslut 2020-12-08 och anser också att det är angeläget att försöka
få till en snabbare lösning pä VA-utbyggnaden i Kovikshamnsområdet.
Sedan föreningen både tagit del av VA-enhetens tjänsteskrivelse 2021-12-01 samt hållit ett digitalt
möte med representanter för VA-enheten justerar vi ansökan enligt följande.
Föreningen begär att kommunen beslutar att snarast färdigställa huvudledningen till Kovikshamn.
Huvudledningen och anslutningspunkterna APlO.ll och 12 ger fastighetsägarna i området Sjöhåla
och Kovikshamn förutsättningar att samtidigt bygga ut VA-ledningsnätet i egen regi. En utbyggnad
enligt föreslagen princip skulle innebära en ekonomisk besparing för kommunen. Utbyggnaden i
Kovikshamnsområdet kan ske parallellt med byggandet av ledningen i Ytterby för att kunna kopplas
pä när denna är klar.
Se även skrivelse frän fastighetsägare i Kovikshamn daterad 2021-03-15 med en begäran om att
kommunen snarast färdigställer huvudledningen för kommunalt VA till Kovikshamn.

2. Tidsperspektiv kontra behov
Av kommunens tjänsteskrivelse framgår att kommunen är väl medveten om de stora vattenproblem
som finns i området men att området sedan några år har prioriterats ner p.g.a. ekonomiska skäl.
Enligt tjänsteskrivelsen kommer inte Kovikshamnsområdet att kunna anslutas förrän tidigast 2030.
Mot bakgrund av de sedan lång tid kända problemen i Kovikshamn med såväl vattenkvaliteten som
avloppen är det inte rimligt att utbyggnaden ännu en gång skjuts pä framtiden. Om det finns ett
behov av en VA-lösning i ett större sammanhang är det enligt 6 § vattentjänstlagen(LAV) kommunens
skyldighet att ordna behovet och detta behov skall tillgodoses snarast. 6 § LAV tar inte heller någon
hänsyn till hur dyrt det kommer bli att ordna vattentjänsterna. Det ska alltså inte göras någon sådan
skälighetsbedömning som förekommer i t.ex. 2 kap. 7 § MB.
Sedan många år tillbaka finns en rad olika dokument som beskriver Kovikshamn som ett prioriterat
område med ett stort behov av att anslutas till kommunalt VA.
Föreningens ambition är emellertid att tillsammans med kommunen medverka till en lösning som
kan tillgodose behovet av kommunalt VA för Kovikshamnsområdet.
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3. Kapacitetsbrist/överföringsledning i Ytterby
I tjänsteskrivelsen anges att "Möjligheterna till vattendistribution är starkt begränsade fram till 2024,
dä överförlngsledningsledningar till Ytterby är planerade att vara genomförda"
Föreningen kan inte se att frågan med överföringsledningen i Ytterby utgör något hinder för att
färdigställa byggnationen av huvudledningen till Kovikshamn. Ledningen är helt nödvändig för såväl
befintlig bebyggelse som för ett flertal pågående nybyggnationer som bl.a. sker i Ytterby, Kärna,
Tjuvkil och Marstrand. Utbyggnaden i Kovikshamnsområdet kan ske parallellt för att vara klart att
kopplas på när ledningen i Ytterby är klar.

4. Gemensam lösning
Enligt tjänsteskrivelsen skulle "kostnaderna att va-ansluta hela Kovikshamnsområdet har bedömts till
närmare 400 MKR och intäkterna till strax under 200 Mkr, d.v.s. kostnadstäckning under 50%, "
Föreningen utgår från att denna kostnadsbedömning grundas på principen att kommunen ansvarar
för den totala utbyggnaden i området fram till varje enskild fastighetsgräns. Ett alternativ till ovan
nämnda princip är att kommunen endast ansvarar för utbyggnaden av huvudledningen och att
fastighetsägare i området gemensamt ansvarar för utbyggnad fram till kommunala
anslutningspunkter.
I ett yttrande till länsstyrelsen daterat 2009-03-24 kring VA för Aröd/Timmervik uppgav Kungälvs
kommuns dåvarande samhällsbyggnadschef bl.a. att:
"Inkoppling på det kommunala nätet kan ske enligt några olika principer. Inkoppling kan ske i en
gemensam punkt i nära anslutning till området - detta innebär att fastighetsägare i området
gemensamt projekterar och ansvarar för utbyggnad fram till en kommunal inkoppling. Ett andra
alternativ är att kommunen ansvarar för den totala utbyggnaden i området fram till varje
fastighetsgräns. De olika alternativen har lite olika tidsperspektiv ur kommunalt hänseende."
Genom att kommunen och fastighetsägare gemensamt löser problemet och ansvarar för olika delar
av utbyggnaden skulle kommunens kostnader bli betydligt lägre än vad som prognosticerats i
tjänsteskrivelsen.
Som jämförelse kan nämnas att vid upphandlingen av VA-ledningen mellan Råckeröd till Åkerhög fick
kommunen in sju anbud. För sträckan mellan Råckeröd och anslutningspunkt AP17, som bl.a.
innefattade en avloppspumpstation, låg anbuden på mellan 11,4 mkr och 17,9 mkr vilket ger ett
medelvärde på ca 14 mkr. För sträckan mellan AP17 till Åkerhög, inklusive två avloppspumpstationer,
var anbuden mellan 12,2 mkr och 18,4 mkr, vilket ger ett medelvärde på ca 14.4 mkr. Upphandlingen
gjordes 2015-05-22 och byggnationen var klar 2017. Sträckan mellan AP17 och planerad APIO i
Kovikshamn kan jämföras med en av nämnda sträckor.
En snabbare lösning pä VA-utbyggnaden innebär också att intäkterna till kommunen för vattnet
kommer igång. Till detta kommer också att vattenomsättningen i ledningen från Råckeröd till bl.a.
AP17 behöver ökas, vilket framgår av aktuell information från VA-enheten på kommunens hemsida.
Inom Sjöhåla och Kovikshamnsområdet föreligger det för närvarande stora förutsättningar att
genomföra utbyggnaden av kommunalt VA enligt föreslagen princip.
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5. Vattenanalyser
Som bl.a. beskrivits i skrivelsen 2021-03-15 förekommer i varierande grad problem med såväl
vattenkvalité som kvantitet inom Sjöhåla och Kovikshamnsområdet.
Föreningen har inventerat vattenanalyser från flera brunnar i Kovikshamn. Vattenanalyserna visar att
flera fastigheter har otjänligt vatten. Provtagningarna och vattenanalyserna sträcker sig från år 1982
fram till dags datum. I flera fall kan konstateras att halterna vida överstiger livsmedelverkets
riktvärden för dricksvatten.
Analyserna bekräftar åtskilliga problem med vattnet. Riktvärdena för järn, mangan, klorid, natrium
m.m. överskrids i flera brunnar. Bl.a. kan nämnas att riktvärdet för klorid och natrium är 100 mg/l och
halter över 300 mg/l innebär risk för smakförändringar. Flera av vattenanalyserna visar på betydligt
högre halter, den hittills högst uppmätta kloridhalten i dessa vattenanalyser är 5900 me/l.

Föreningen emotser ett skriftligt svar.

Dag som ovan

:ft sli :i: i:i tum u:

Sjöhäla - Holmängen VA intresseförening
org.nr. 802533-2803
c/o Lars Larsson
Sjöhåla 560
442 71 Kärna

tel. 070-357 54 22
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Sjöh&la 2:40 m n, alternativ utbyggnada modell (8r VA (Dnr KS2020/1063)
Kommwnpn har si;dan etf fUsrtai 4r uppimrksamma: »:t rkt ftirehggw »orr» prpblem m«J
framför allt vattentillgingpn i Nprdkrokcn/Kiwikshamtt- KommutMift har även genomfört
utredningar aom visar httr en slutlösning för hela området ska ske samt gjort
kostnads/intäktsuppskattningar för hela området. Området har sedan några år prh)riterats ner
av ekonomiska skäl
Eftersom anslutning av ontrådet till kommunalt vatten oeh avlofrp infe kommer att kunna vara
slutfört förrän tidij^sf 2030 bar Miljöenheten påbörjat arbete med fiJJayn av ensldlda
avloppsanläggningar.
Möjligheterna till vattcndistribution är starkt begränsade fram till 2024, då
överföringsledningar till Vtterby är planerade att vara genomförda,
Ansökan avser en liten del av ICovikshamnsområdet samt avser en utbyggnad som inte dll
(ullo är anpassad för den slutlösnmg som erfordus för helheten..
Verksamheten föreslår följande»
1. ICommunen avslår "Ansökan om förhandsbesked från kommunstyrelsen
^ll^nde utbyg^ad i egen regi för inkoppling av kommunalt VA för området
Sjöhåla och anslutningspunkt för Krwikshamn”,
Beslutsunderlag

'fjänsteskrivelse ,S)öhåla 2;40 m (1, alternativ utbyggnadsmodell för VA
Bilaga Kh2020-(663-l ansökan 933461^1^1
Bilaga KS2020-1749-1 Ansökan 0406.15^1^1
Yrkande
Ove Wiktofsson (C): Ärende Sjöhåla 2:40 m (l, alternativ utbyggnadsmodell återremitteras för
en posifiv dialog, om en snabbare lösning av utbyggnaden av VA t Kovikhamsområdet, med
den sökande föreningen.
Proposition
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avgtkande idag och finner att Utskottet för
samhälle och utveckling beslutar att återremittera ärendet,
Omröstning begärs infe,
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf

2020-12-01

Sjöhåla 2:40 m fl, alternativ utbyggnadsmodell för VA (Dnr KS2020/16632)
Sammanfattning
Kommunen har sedan ett flertal år uppmärksammat att det föreli^er stora problem med
framför allt vattentillgången i Nordkroken/Kovikshamn. Kommunen har även genomfört
utredningar som visar hur en slutlösning för hela området ska ske samt gjort
kostnads/intäktsuppskattningar för hela området. Området har sedan några år prioriterats ner
av ekonomiska skäl.
Eftersom anslutning av området till kommunalt vatten och avlopp inte kommer att kunna vara
slutfört förrän tidigast 2030 har Miljöenheten påbörjat arbete med tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar.
MöjUghetema till vattendistribution är starkt begränsade fram till 2024, då
överföringsledningar till Ytterby är planerade att vara genomförda.
Ansökan avser en liten del av Kovikshamnsområdet samt avser en utbyggnad som inte till
fuUo är anpassad för den slutlösning som erfordras för helheten.
Verksamheten föreslår följande;
1. Kommunen avslår ”Ansökan om förhandsbesked från kommunstyrelsen
gällande utbyggnad i egen regi för inkoppling av kommunalt VA för området
Sjöhåla och anslutningspunkt för Kovikshamn”.
Juridisk bedömning
Hela Kovikshamnsområdet har genom kommunens utbyggnadsplan bedömts vara i behov av
en kommunal VA-utbyggnad i ett större sammanhang enligt vattentjänstlagens mening. (Lag
2006:412 om allmänna vattentjänster.)
I den lösning som sökande har angivit genomförs inte den plan som kommunen har tagit fram
för planerad utbyggnad.
Ska en utbyggnad ske i privat regi ska detta genomförs i huvudsak enligt ”Alternativ
utbyggnadsmodell för VA”. Det innebär dels att utbyggnad sker enligt den av kommunen
planerade slutlösningen, samt under förutsättning att projektering och utbyggnad i privat regi
upphandlas enligt LOU/LUF (Lag 2016:1145 om offentlig upphandling).
Anslutning till vatten är i dagsläget inte möjligt av kapacitetsskäl innan 2024 med nuvarande
planerad utbyggnad av kommunens nät.
1#A

______________________ _______ ____________________________________________________
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Bakgrund
En grupp boende har i skrivning till kommunstyrelsen lämnat in en ”Ansökan om
förhandsbesked från kommunstyrelsen gällande utbyggnad i egen regi för inkoppling av
kommunalt VA för området Sjöhåla och anslutningspunkt för Kovikshamn”.
De har redovisat att behovet av avloppslösning är stort samtidigt som kommunens miljöenhet
påbörjat arbetet med tillsyn av befintliga avloppsanläggningar. De boende önskar en samlad
lösning med anslutning till kommunens avloppsanläggning för att undvika att behöva
uppgradera sina enskilda avloppsanläggningar efter dagens krav.
De har även poängterat att behovet av vatten inom området är mycket stort.
Verksamhetens bedömning
Kommunen är väl medvema om de stora vattenproblem som finns i området vilket
uppmärksammats i utbyggnadsplanen för kommunalt VA. (Under arbete för att aktualiseras.)
Av ekonomiska skäl har utbyggnader av den kommunala infrastrukturen avseende VA
prioriterats för att lösa VA för föreläggandeområdet i Aröd. Tjuvkil har även lyfts fram som
viktigt utbyggnadsområde. Detta har sammantaget inneburit att Kovikshamnsområdet
senarelagts. Området har även analyserats utifrån kostnads- och intäktsberäkningar och det är
väl känt att området som helhet ger ett stort ekonomiskt underskott vid utbyggnad av
kommunalt VA. Kosmadema att va-ansluta hela Kovikshamnsområdet har bedömts till
närmare 400 Mkr och intäkterna till strax under 200 Mkr, d.v.s. kosmadstäckning under 50%.
Med anledning av detta har VA-verksamheten fört en dialog med miljöenheten om tillsyn
enligt miljöbalken. Eftersom det sannolikt inte kommer att finnas någon kommunal VAanslutning innan tidigast 2030 behöver ett antal nuvarande avloppsanläggningar uppgraderas så
att dessa uppfyller gällande krav och inte utgör en olägenhet för människors hälsa och miljön.
Uppgradering av befintliga avloppsanläggningar kan även medföra att riskerna minskar för
påverkan från sämre avloppsanläggningar på befintliga vattentäkter i området.
Vid en utbyggnad i privat regi är det mycket viktigt att detta sker på ett sådant sätt att
kommunen vid senare skede inte behöver komplettera eller bygga om anläggningen. Vid en
utbyggnad i privat regi innebär det att anläggningsavgiften reduceras enligt ett beslutat
regelverk.
Det innebär att om anläggningen behöver dimensioneras upp för att klara helheten eller
behöver byggas om för att minimera kommunens driftkostnader kan inte ytterligare
anläggningsavgift tas ut för de kostnader dessa åtgärder genererar. Detta försämrar kommens
möjhgheter att hantera kravet ”i ett större sammanhang” enligt vattentjänsdagens mening.
En utbyggnad av hela området bedöms ta mellan 5-15 år beroende vilket utrymme som skapas
i kommunens budgethantering samt kommande taxebeslut.
Nuvarande vattensystem från centrum tiU Käma -Marstrand har stark begränsad kapacitet
fram till 2024 då planerade överföringsledningar (ÖFL) planeras vara genomförda. Innan detta
är ytterligare anslutning inte möjhg att genomföra så som önskats enligt inkommen ansökan.
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Arendenivåer — bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
”Mål 6.
En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan
infrastmktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning
inom kommunen och dess bolag och samordning kommunenen och externa investerare.”
Planerat projekt möjhggör ytterUgare byggnation av till exempel bostäder i området samt
samordning med Kungälv Energi angående el och fiberutbyggnad.
Planerad entreprenad kommer att upphandlas enligt LOU/LUF vilket möjhggör för externa
entreprenörer att lämna anbud.
Uppdrag 7:2 Kommunens VA utby^nad/ekonomi med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet
till bygglov utomplans.
Den önskade föreningsutbyggnaden innefattar inte samthga fastigheter och nya eventuella
tillkommande fastigheter. Utbyggnaden avser således inte den helhetslösning som kommunen
planerar och som bland annat innefattar uppdimensionering som möjhggör ytterhgare
tillkommande anslutningar och bygglov utomplans.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål 6 är att säkerställa tillgång tiU och håUbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastmktur, verka för en inkluderande och håUbar
industriahsering och främja innovation.
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
håUbara.
Kovikshamnsområdet har en känd omfattande problematik både beträffande kvahtet och
tillgång på vatten. Detta gäUer stora delar av området och det ät därför viktigt med en
utbyggnad av vattenförsörjningen som ser tih det större sammanhanget. Alla de tre målen
berör dessa frågor och får en lösning som gynnar målen då man ser på frågan i det större
sammanhanget.
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett håUbart sätt i syfte att
uppnå en hållbar utveckling. Idag är de enskilda avloppsanläggningarna i området i stor
utsträckning undermåhga och de tunna jordlagren medger små möjhgheter tih att lösa
avloppsfrågan lokalt på ett håUbart sätt ur ett miljö- och hälsomässigt perspektiv. Den lokala
recipienten här är Kungälvs kusmatten som behöver avlastas från avloppsutsläpp. Detta
gynnas av en lösning i ett större sammanhang, då avloppen har möjhghet att gå tih anläggning
med höggradig rening.
Bedömning utifrån pohtiska styrdokument
Finansiering av den kommunala VA-utbyggnaden sker genom kommunens VA-taxa.
Den taxa som tiUämpas är den som gäUer vid debiteringstiUfähet.
Det inträder när:
• Ledningarna fram tih förbindelsepunkten för fastigheten är anlagd
• När fastighetsägaren är underrättad om förbindelsepunktens läge samt
• Kommunen inrättat verksamhetsområde för nyttigheterna.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kommunen är mycket väl medvetna om problematiken i området. Speciellt avseende
vattensituationen.
Det är då viktigt att det inte beviljas fler bygglov eller ges positiva planbesked inom området då
inte vattentillgången och avloppsreningen tydligt kan säkerställas genom lokala lösningar fram
tiU dess en samlad kommunal lösning är på plats.
Avloppsanläggningar har oftast en begränsad livslängd. Befintliga avloppsanläggningar som
inte uppfyller nuvarande krav uppgraderas så att livslängden på dessa förlängs så att de klarar
gällande lagstiftning fram tills en samlad lösning i ett större sammanhang finns på plats.
Ekonomisk bedömning
Av ekonomiska skäl har arbetet med VA-lösning i området senarelagts. Området har även
analyserats utifrån kosmads och intäktsberäkningar och det är känt att området som helhet get
ett stort ekonomiskt underskott. Kostnadstäckning ligger under 50%.
Vid en utbyggnad i privat regi det är mycket viktigt att detta sker på ett sådant sätt att
kommunen vid senare skede inte behöver komplettera eller bygga om anläggningen. Vid en
sådan utbyggnad reduceras anläggningsavgiften enligt ett beslutat regelverk.
Det innebär att om anlä^ningen behöver dimensioneras upp för att klara helheten eller
behöver byggas om för att minimera kommunens driftkostnader kan inte ytterligare
anläggningsavgift tas ut för de kosmader dessa åtgärder genererar. Detta försämrar
kommunens möjligheter att hantera kravet ”i ett större sammanhang” enligt vattentjänstlagens
mening.
Eftersom VA-verksamheten är en taxefinansierad verksamhet skulle den önskade utbyggnaden
innebära att behovet av höjda VA-taxor skulle öka om utbyggnaden inte sker enligt den
kommunala planen för helheten. Det har i samtal med sökande inte varit aktuellt att projektera
och bygga enligt kommunens planerade slutlösning.
En utbyggnad av hela området bedöms ta mellan 5-15 år beroende vilket utrymme som skapas
i kommunens budgethantering samt kommande taxebeslut.
Förslag till beslut
1. Kommunen avslår ”Ansökan om förhandsbesked från kommunstyrelsen
gäUande utbyggnad i egen regi för inkoppling av kommunalt VA för området
Sjöhåla och anslutningspunkt för Kovikshamn”.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras dll:

Martin HoUertz
Verksamhetschef Teknik
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För kännedom till:
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Avser

_______________

I Dricksvatten från enskild vattentäkt
\ Fastighet
! Kommun
i

__

_

______

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kovikshamn 2:21
: KUNGÄLV

; information om prov och provtagning
I Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets märkning
Telefonnummer

2013-09-16
: 0700
: kökskran

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

: 2013-09-16
: 2200
; 4 °C
; 2013-09-16

Analysresultat
Melodbeteckning

Analys/Undersökning av

j SS-EN ISO 6222 1
j IDEXX ColiLert*-18/Quant
I IDEXX ColiLert**-18/Quant
i SS-EN IS 7027 3
SLV 199001-01 Met. 1 mod
! SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SS ENISO 7887:2012C mod
: SS-EN 27888-1
* SS-EN ISO 10623:2012
SS-EN ISO 9963-2, utg 1
fdSS028118-1
SS-EN ISO 11732,mod
beräknad
SS EN ISO 10304-1:2009
beräknad
^ SS-EN ISO 13395-1 mod
i beräknad
; SS-EN ISO 6878:2005, mod
; beräknad
' SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS EN ISO 10304-1:2009
' SS EN ISO 11885-2:2009
I SS-EN ISO 11885-2:2009
' SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
j SS-EN ISO 11885-2:2009
Beräknad
Angtveu mntossäethot ar berakned trwd tnckrmtgstektot A

Odlingsb. mikroorg, 22“C 3d
E coli
Koliforma bakterier 35°C
Turbiditet FNU
Lukt
Lukt, art
Färg vid 406 nm
Konduktivitet 25“C
pH vid 20°C
Alkalinitet, HC03
Kemisk syreförbrukn.COD-Mn
Ammoniumkväve, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitratkväve. N03-N
Nitrat, N03
Nitritkväve, N02-N
Nitrit, N02
Fosfatfosfor, P04-P, ofiltr.
Fosfat, P04
Fluorid. F
Klorid, Cl
Sulfat, S04
Järn, Fe
Kalcium, Ca
Kalium, K
Koppar, Cu
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Natrium, Na
Hårdhet tyska grader

Resultat
20
<1
<1
140
ingen
10
1700
6.6
74
9.6
0.95
1.2
3.7
16
<0.001
<0.004
<0.01
<0.04
<0.5
6900
510
8.2
440
99
0.38
440
1.4
3000
160

Märosäkerhet

Enhet
cfu/ml
cfu/IOOmI
ctu/IOOmI

___
±21

FNU

*1
±86.0
±0.2
±7.4
±1.4
±0.14
±0.18
±0.66
±2.4
±0.0003
±0.001
±0.004
±0.01
± 0.076
±800
±77
±1.2
±44
±10
±0.04
±44
±0.14
±460
±24

mg/l Pt
mS/m

2 MMosokerhoten för eckredtetad» rnäcrobiokigaka angfysm im wrhiåa» tån latoftwmt »tim tfmQtm

(forts.)

Oeiina rappod fär eiiflasi Äieioes t siri helhei, oni lOie ulfardande laborstocium t Unvag skofiléfien godhet anriM

*

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/I
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
“dH
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Avser

[ Dricksvatten från enskild vattentäkt
\

j Fastighet

: Kovikshamn 2:21

j Kommun

: KUNGÄLV

_____ ___

____

__________

____

_______

Dricksvatten för enskiU förbrukning

information om prov och provtagning
: Provtagningsdatum
: 2013-09-16
Ankomstdatum
: 2013-09-16
Provtagningstidpunkt
: 0700
Ankomsttidpunkt
: 2200
Temperatur vid provtagning
Temperatur vid ankomst
: 4 ®C
Provets märkning
: kökskran
Ansättningsdatum
: 2013-09-16
Telefonnummer
1___________________________________ '__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Analysresultat
Metodbeteckning

I

I
I
!
’

SS-EN ISO17294-2:2005
SS-EN ISO17294-2:2005
SS-EN ISO17294-2:2006
SS-EN ISO 17294-2:2005
SS-EN ISO 17294-2:2005
SS-EN ISO 17294-2:2005
■ SS-EN ISO 17294-2:2005
i SS-EN ISO17294-2:2005
I SS-EN.ISO 17294-2:2006

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Aluminium, Al
Antimon, Sb
Arsenik, As
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Krom, Cr
Nickel, Ni
Selen, Se
Uran, U

1.8
<0.1
0.34
3.3
0.044
1.1
4.4
<1
0.21

tO.36
±0.025
± 0.068
±0.66
± 0.009
±0.22
±0.88
±0.26
±0.042

/yg/l
//g/l
//g/l
//g/l
//g/l
/ig/1
//g/l
//g/l
//g/l

_

>
SSI rapport 93-13 mod

Radon

I Bedömr\ing

100

±15

^

Bq/I

OTJÄNLIGT

Angivan méiosokerhgi år beråknmi mag tåcknétgtfaktor t

2 k/tätosoke/hatan fof ackratåtarada mätrottologiska anatyaar kan athAåaa tr^ l^toratoféat attar bag^^m.

Kommentar
Bedömning av provet är utförd i enlighet med Socialstyrelsens Allmänna råd, SOSFS 2003:17. Bedömningen avser endaa
utförda analyser med riktvärde enligt de allmänna råden.
Bedömningen av provets tjänltghet utföll enligt följande:
• Turbiditel
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 3 FNU)
■ Kemtsk syrejörhrukning COD-Mn
Tjänligt med anmärkning t kemiskt avseende (Riktvärde S mg/l)
■ Ammonium
.•t

Ui

o

(jörts.)
Deima rappon fht eiKlasi Aierges > sifi helhei, om niie ullardande iat>oraiorium i fdrvég akriftligtn godkivil vm«m.
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Avser

_ _

_

! Dricksvatten från enskild vattentäkt
i Fastighet
! Kommun

I Rapport Nr 13291478

___

______________

______

Dricksvatten för enskiU förbrukning

: Kovikshamn 2:21
: KUNGÄLV

information om prov och provtagning
i
j
;
I

Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets märkning

: 2013-09-16
: 0700
: kökskran

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

: 2013-09-16
; 2200
: 4 “C
: 2013-09-16

\ Telefonnummer

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)
■ Klorid
Tjänligt med anmärkning t kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l, halter över 300 mgA innebär riskJor smakjorändringrr)
■ Sulfat
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
■Jäm
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)
• Kalcium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)

*

■ Kalium^.
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 12 mg/l)
• Koppar-

Tjänligt med anmärkning t kemiskt avseende (Riktvärde 0.20 mg/l. Riktvärde otjänligt 2.0 mg/l)
■ Magnesium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 30 mg/l)
■ Mangan

Tjänligt med anmärkning t kemiskt avseende (Riktvärde 0.30 mg/l)
■ Natrium
Tjänligt med anmärkning t kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l, halter över 200 mg/l innebär risk /or smakforändringar)
■ Hårdhet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde l4°dlT)
Radonhalten understiger gällande riktvärde.

•ét

2

(forts.)
Denna rapport får erxfasi återges i $in r>e<hel. oni mte ulfårdande latKXMOOum i (örvlig ^riftligen godkåni annai.
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Avser

____________

j Dricksvatten från enskild vattentäkt
I Fastighet
' Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kovikshamn ?:21
: KUNGÄLV

I

■

—

.

■

I Information om prov och provtagning
i Provtagningsdatum

: 2013-09-16

Ankomstdatum

I Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
I Provets märkning

: 0700

Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

; kökskran

: 2013-09-16
: 2200
; 4 “C
: 2013-09-16

I Telefonnummer
I

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.
■ Smak
Otjänligt (Då haltema av klorid och natrium vida överskrider halterna for smakforändrin^r, så ger detta en uppenbart
motbjudande smak.)
För mer ttijörlig Jörklartng av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, underfliken "Din verksamhet",
Privata brunnar eller www.hrunnsvaiien.se.

V

;;

Linköping 2013 10-11

;;

Rapporieit hai praitskais oct« podkanis av

i;

Britt Karlsson
Granskningsansvarig
KonirollPU 2181 6262 7909 8550
Oeniia rapport fdr endast återges t sui helhel, om kiie ultardande laboraioriuni j förvAg skrItiKgen godkani annai.

n - KS2021/1518-2 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs kommun(18504753)

Filtrena AB
Vattenfilter - Magnetitfilter

Rapport
Nr 211726
Installatör
Helgereds Rör AB
Godemansgatan 9
417 06 Göteborg

Uppdragsgivare
Kovikshamn

Ankomstdag:
2021-03-22
Analysdag:
2021-03-22
Provmärke:
Provtagningsdatum:______________________________________________________________________________
Analysresultat
Kemisk/fvsikalisk analvs:
Bottensats
Grumlighet
Lukt
Färgtal
pH 25°C
Alkalinitet, HC03
Hårdhet, total

Resultat
Ingen
Ingen
Ingen
33
7.2
186
53

Järn, Fe
Mangan, Mn
Klorid

0.63
0.31
3474

f

Enhet

mg/IPt

Metod

ss-en-iso 7887,

mg/l
°dH

dei c
SS-EN IS010523:2012
ss-en-iso 9963-2 utg.i
SS 028121 utg. 2

mg/l
mg/l
mg/l

SIS028129, utg. 1
SIS028130, utg. 1
ss 028120 utg. 1

Mätosäkerhet

± 12%
± 0,2 enheter
±10%
± 10%

Nitrit N02
0.010
mg/l
SS-en 26777, utg. 1
Nitritkväve, N02-N
0.003
mg/l
ss-en 26777, utg.i
Kolsyra aggressiv C02
13
mg/l
Diagram
Fluorid, F
mg/l
SIS028135, utg. 1
Nitrat N03
<1.3
mg/l
Hacti 8039 utg. 9
Nitratkväve, N03-N
< 0.3
mg/l
Hach 8039 utg. 9
Koppar, Cu
mg/l
Hach8S06
Konduktivitet 25°C______________1136________________mS/m______ ss-en 27 888, utg. 1_________

Bakteriologisk analvs:
Resultat
Enhet
Mikroorganismer
cfu/ml
E.coli
Cfu/IOOmI
Koliforma bakterier_________________________________ cfu/IOOmI

Se sida 2 för anmärkningar.

1(2)

±14%
±11%
± 10%
±10%
± 10%
±15%
±15%
± 15%
±10%
± 10%______

ISO 6222:1999
IS0 9308-1:2014
iso9308-i:20i4_______________________

n - KS2021/1518-2 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs kommun(18504753)

Filtrena AB
Vattenfilter - Magnetitfilter
♦'

Rapport
Nr 211726
Installatör
Helgereds Rör AB
Godemansgatan 9
417 06 Göteborg

Uppdragsgivare
Kovikshamn

Ankomstdag:
2021-03-22
Analysdag:
2021-03-22
Provmärke:
Provtagningsdatum:_____________________________________________________________________________
Bedömning:
Kemiskt avseende:
Mikrobiologiskt avseende:
Tjänligt med anmärkning____________________________ Ej bedömt_____________________________________
Anmärkningar:
Färg: Färgen i vattnet orsakas vanligen av humusämnen eller av järn och mangan förekomst.
Färgtalet bör ligga under 30 mgPt/l.
Hårdhet: Medför risk utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning.
Skador på textilier vid tvätt. Hårdheten bör ligga under 15 dh.
Järn: Järnhalten var hög vilket gör vattnet tydligt färgat. Den kan medföra utfällningar i ledningar mm.
Orsaka skador på tvättgods samt ge lukt och smakproblem. Järnhalten bör ligga under 0,5 mg/l.
Mangan: Manganhalten var hög vilket kan medföra svarta utfällningar. orsaka skador på tvättgods samt
ge lukt och smakproblem. Manganhalten bör ligga under 0,3 mg/l
Klorid: Indikerar i brunnsvatten påverkan från relikt vatten saltvatten (bildat under istiden) eller havsvatten.
Kan påskynda korrossionsangrepp. Kloridhalten bör ligga under 100 mg/l.
Det finns även risk för smakförändringar.
Konduktivitet: Är ett mått på vattnets totala salthalt. Höga värden (>70mS/m) kan indikera höga kloridvärden.
Då det saknas provtagningsdatum på frågeformuläret vet vi inte om tiden mellan provtagning och analys
överskridits enligt SS-EN ISO 5667-3:2012. Överskriden tid kan ha påverkat analysresultatet.
Bedömningen är gjord enligt Livsmedelverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.
Växjö 2021-03-22
Jamila Aslanova
Kemist

2(2)
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Svenska Vattenlaboratorium AB
Rådgivning för ökad vattenkvalitet och hälsa.

Analysrapport
Analysnummer 185376

Bengt Lennart ALbinsson
Halleravägen 11
44271 Kärna

Kovikshamn 1:6

Av Er inskickad information:
Vattnet kommer från en grävd brunn. Vattnet används i ett fritidshus.
Iakttagelser ni lämnat:
Färgförändring under året
Vattnet luktar
Vita ränder i dricksglas
Övriga iakttagelser Ni giort:

Analysresultat
Ämne
Ert mätvärde
Kommentar
_________________ __ ___________________ '

Värde för
tiänligt vatten

Bakteriologiskt prov
Antal mikroorganismer vid 22°C 2200 st/ml
19 st/100 ml
Koliforma bakterier
>2400 st/l 00

Tjänligt med anmärkning. Se bilaga
Otjänligt. Se bilaga
Otjänligt. Se bilaga

Mindre än 1000 st/ml
Ingen förekomst
Mindre än 50 st/l 00 ml

Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt*
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt

6,5-10,5
Under 0,50 mg/liter
Under 0,30 mg/liter
Ingen
Under 30 mg/liter
Ingen
Under 15 tyska grader (dh)
Under 250 mS/m
Under 1000 Bq/liter
Under 8 mg/liter
Under 10 pg/liter
Mindre än 1,3 mg/liter
0,20 mg/l
Mindre än 20 mg/liter
Mindre än 0,1 mg/liter
100 mg/l

pH

6,7
<0,10 mg/l
0,07 mg/l
Ingen
25 mgPt/1
Ingen
8,00 dh
49mS/m
14Bq/l
4 mg/l
<l,0pg/l
0,3 mg/liter
<0,05 mg/l
<1,0 mg/liter
0,099 mg/liter
7,38 mg/l

Mangan
bukt
^^*^8
Grumlighet
Hårdhet
Konduktivitet
kadon
COD (Humus)
Arsenik
Koppar
Nitrat
Nitrit
Klorid
Vattenanalysen utförd 2020-01-29
*Mätosäkerhet +/-10-12%

Postadress
Box 40 001
974 21 Luleå

Besöksadress
Krongårdsringen 24
974 35 Luleå

Telefon nr
0920-603 50

Organisations nr
556895-4613
Momsreg nr
SE556895461301

Bankgiro
5761-9611
Godkänd för F-Skatt
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PROVRAPPORT

utfärdad ackrediterat laboratorium
REPORT issued b}’an Accredited Laboralory
Sida: I av 1

Datum: 2020-02-18

iwii

UppdragsgivaTc; Svenska Vattenlaboratorium AB

Agneta Andersson
Box 40 001

974 21 LULEÅ

Provuppgifter for
Provnummer:

2020 598

Provart:
Provtagningsplats:
Provtagare:
Provmärkning:
Prov uttaget:
Prov inkom:
Ankomstemp. °C:
Brunnstyp:
Fastighetsbeteckning:

Dricksvatten for enskild förbrukning
Svenska Vattenlabs kund
Bengt-Lennart Albinsson
85642
2020-01-27 13:05
2020-01-28 11:45
14
Grävd
Kovikshamn 1:6

Analys
Ansättningsdag
Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3d
Koliforma bakterier
E.coli

Resultat Enhet
2020-01-28
22000 CFU/ml
>2400 CFU/lOOml
19 CFU/lOOml

Metod
SS-EN ISO 6222, utg 1
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014

Mätosäkerhet UtfUrt av
AKLabAB
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790

Utlåtande och upplysningar
Mikrobiologisk bedömning: Otjänligt
Provet uppvisade mycket stort antal koliforma bakterier (hälsomässigt otjänligt), vilket kan indikera både fekal och annan
förorening som kan innebära hälsorisk.
Förekomst av E.coli (hälsomässigt otjänligt) kan tyda på fekal förorening från människor eller djur (t.ex. avlopp eller gödsel),
vilket innebär risk fÖr förekomst av sjukdomsframkallande organismer.
Totalantalet odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn) var mycket stort (hälsomässig anmärkning), som indikerar
förorening som normalt inte är av fekalt ursprung.
Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (2015) med avseende på utförda analyser.
Vid utvärdering av det mikrobiologiska resultatet bör den långa tiden mellan provtagning och analysstart beaktas.

Denna rapport är elektroniskt signerad.
Fredrik Hagsköld
Ansvarig undersökare, kemi och mikrobiologi
* Dessa uppgifter omfanas ej av ackrediteringen.
Den angivna inälosäkerheten är beräknad ined täckningsfaktor 2, vilket ger en konddensnivä på ca 95%. För niätosäkerhcl på mikrobiologiska analyser var god kontakta laboratoriet.
Redovisad mätosäkerhet avser inte provtagning eller Iranspoit.Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackredilering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade
verksainiieten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025:2018 . Denna rapport fårendasi återges i sin helhet, oin inte utfärdande laboratorium 1 förväg skriftligen godkänt
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REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Rapport Nr 15385215
Uppdragsgivare

Callidus AB
CTfn; 031-99 77 00)
Callidus
Box 21
428 21 KÄLLERED
Avser___________________________________________________________________________________________________

Rojekt
Projektnamn
Objekt
Provtyp

Dricksvatten för enskild förbrukning
: Övrig Återförsäljare
: Vattenprov
: Enskilt dricksvatten

information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: 2015-11-03
: 1555

Namn
Adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
Callidus provpaket

:
:
:
:
:
:

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst

: 2015-11-04
: 0840
: 16 "C

Bengt-Lennart Albinsson
Kovikshamn 210
44271 Karna
Kovikshamn 2:17
0737106088
79610

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Matosäkerhet

Entiet

SS-EN ISO 7027-3
SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SS-EN ISO 7887:20120 mod
fdSS028118-1
SS-EN 27888-1
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2, utg 1
Beraknad
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN ISO 11885-2:2009
SS-EN IS011885-2:2009
SS-EN IS011885-2:2009
SS-EN IS011885-2:2009
SS-EN IS011885-2:2009
SS-EN IS011732,mod
beraknad
SS-EN ISO 13395-1 mod
beräknad
SS-EN IS010304-1:2009
beräknad
SS-EN ISO 6878:2005, mod
beraknad
SS-EN ISO 10304-1:2009

Turbiditet FNU
Lukt
Lukt, art
Färg
Kemisk syrefOrbrukn. COD-Mn
Konduktivitet 25°C
pHvid20°C
Alkalinitet, HC03
Hårdhet tyska grader
Kalcium, Ca
Magnesium, Mg
Natrium, Na
Kalium, K
Jarn, Fe
Mangan, Mn
Koppar, Cu
Ammoniumkväve, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitritkvave, N02-N
Nitrit, N02
Nitratkvave, N03-N
Nitrat, N03
Fosfatfosfor, P04-P, ofiltr.
Fosfat, P04
Fluorid, F

2.3
ingen

*0.35

FNU

±i
*0.60
*14.1
*0.2
*34
*i.5
*2.6
*2.9
*80
*3
*0.i7
*0.02
*0.006
*0.14
*0.18
*0.0003
*0.001
* 0.045
*0.06
± 0.009
*0.03
* 0.075

mg/l Pt
mg/l
mS/m

10
4.0
282
8.2
340
10
26
29
530,
26 '
1.1
0.17
<0.02
0.95
^ 1.2
<0.001
<0.004
<0.05
<0.3
0.094
0.29
0.50

Angiven matosakcrhet ar beraknad mod tackningsfaktor k ^ 2. Matosakerheien for ackrediterade mikrobiotogrska xiatyser kan cfbåMas tran iéboratohet efter bcgaan

(forts.)

rwma ranrtorl FAr orvlact atoirrtoc i cin h4»lhAt Am ktlA ■•ffariiMvlA lehAratAriivm i fnru»n clrriftHAAA Af>Hfc»nl anruit

mg/l
*dH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Box 1083. 581 10 Unkoping
Tel: 013-25 49 00 - Fax:013-12 17 28
ORG.NR 556152*0916 STYRELSENS SATE: LINKÖPING

ISO/IEC 17025
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Rapport Nr 15385215

|

Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031 -99 77 00)
Callidus
Box 21
428 21 KÄLLERED
Avser___________________________________________________________________________________________________

Ftojekt
Projektnamn
Objekt
Provtyp

Dricksvatten för enskild fOrtmkning
; Övrig Återförsäljare
: Vattenprov
; Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: 2015-11-03
; 1555

Namn
Adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
Callidus provpaket

:
;
;
;
:
:

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst

: 2015-11-04
: 0840
: 16'C

Bengt-Lennart Albinsson
Kovikshamn 210
44271 Karna
Kovikshamn 2:17
0737106088
79610

Analysresultat
Metodbeteckning
SS-EN IS010304-1:2009

Anaiys/Undersokning av
Klorid, Cl

Resultat
760 i

Måtosäkertiet
x:iio

Enhet
mg/l

SS-EN ISO 10304-1:2009

Sulfat, S04

33

±5.0

mg/I

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angh/en matosiAerhet ar beraknad med tack/vngsfaktor k » 2. Matosakcrhetcn for ackredUcradc mduobiotogiska anatyscr kan erttåMas Mn taboratarict efter ttegaran.

Kommentar
Bedömning av provet ar utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.
Bedömningen av provets tjänlighet utfoii enligt följande:
■ Natrium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde T00 mg/l)
■ Kalium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 12 mg/l)
■ Jarn
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)
■ Ammonium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/i)

(forts.)

Denna rapport far endast återges i sm helhet, om mte utfärdande laboratorium i forvag stufftlgen godkant armat.
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REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Rapport Nr 15385215
Uppdragsgivare

Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Box 21
428 21 KALLERED
Avser___________________________________________________________________________________________________

R-qjekt
Projektnamn
Objekt
Provtyp

Dricksvatten för enskild fOrtnjknlng
: Övrig Återförsäljare
: Vattenprov
: Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: 2015-11-03
: 1555

Namn
Adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
Callidus provpaket

:
:
:
:
:
:

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst

: 2015-11-04
: 0840
: 16 * C

Bengt-Lennart Albinsson
Kovikshamn 210
44271 Kärna
Kovikshamn 2:17
0737106088
79610

■ Ktorid
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alc0ntr0l.se. under fliken “Din verksamhet".
Privata brunnar eller www.brunnsvatten.se.

Linköping 2015-11-17

Kopia sands tMl

Rapporten har granskats och godkants av

Bwigt-Lwinart Albinsson, Kovikshamn 210

Mats Lindgren
Laboratoriechef
Kontrollnr 8487 4S67 1163 4575
Denna rapport fdr endast återges ( sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i forvag skrifttigen godkant annat.
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
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Box 1083, 581 10 Linköping
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning
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so'EC 1^025

Rapport Nr 19272704
Uppdragsgivare

Larsson Monica

Olivedalsgatan 11
413 10 Göteborg
Avser__________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kovikshamn 2:20
: GÖTEBORG

Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets märkning
Telefonnummer

:
:
:
:
;

2019-07-15
0945
11 °C
0707440315

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

:
:
:
:

2019-07-15
2150
7 °C
2019-07-15

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

SS-EN ISO 6222-1
SS-EN ISO 9308-2:2014
SS-EN ISO 9308-2:2014

Odlingsb. mikroorg. 22"C 3d
E.coli
Koliforma bakterier 37°C

50
<1
<1

SS-EN ISO 7027-1:2016
SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SLV1990-01-01 Met.1 mod
SS-EN ISO7887:20120 mod
SS-EN 27888-1
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2, utg 1
fdSS028118-1
ISO 15923-1:2013 B
Beräknad
SS-EN ISO 10304-1:2009
Beräknad
ISO 15923-1:2013 D
Beräknad
ISO 15923-1:2013 F
beräknad
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN IS011885:2009
SS-EN IS011885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
Beräknad

Turbiditet FNU
Lukt
Lukt, art
Färg
Konduktivitet 25°C
pH vid 20°C
Alkalinitet, HC03
Kemisk syreförbrukn. COD-Mn
Ammoniumkväve, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitratkväve, N03-N
Nitrat, N03
Nitritkväve, N02-N
Nitrit, N02
Fosfatfosfor, P04-P
Fosfat, P04
Fluorid, F
Klorid, Cl
Sulfat, S04
Järn, Fe
Kalcium, Ca
Kalium, K
Koppar, Cu
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Natrium, Na
Härdhet tyska grader

0.48
svag
unken
5
1120
7.9
240
4.1
0.83
1.1
*<0.05
<0.3
<0.001
<0.004
0.016
0.05
0.30
j 2800
260
0.13
120
54
<0.02
98
0.35
| 2000
39

Mätosäkerhet

Enhet
cfu/ml
MPN/IOOmI
MPN/IOOmI

±0.12

FNU

±2
±112
±0.2
±36
±i.O
±0.083
±0.ii
±0.045

mg/lPt
mS/m

±0.0009
±0.003
±0.005
±0.01
±0.10
±420
±39
±o.oi
±12
±5
±0.009
±9.8
±0.04
±200
±5.9

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k • 2. Matosäkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)
iltAt Av^r AndA^t rtpf in^nrlA nrnx/Af ^AuidA lAhorAmriAt infa <ikriftljnAn nndkJint AnnAf fAr rAnnnrtAn AnriA^f AfArnAs i ^in hnlhAf

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°dH
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Uppdragsgivare
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Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kovikshamn 2:20
: GÖTEBORG

information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets märkning
Telefonnummer

:
:
:
:
:

2019-07-15
0945
11 °C
0707440315

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

:
:
:
:

2019-07-15
2150
7 °C
2019-07-15

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN
SS-EN

Aluminium, Al
Antimon, Sb
Arsenik, As
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Krom, Cr
Nickel, Ni
Selen, Se
Uran, U

1.2
<0.1
0.13
0.54
<0.01
<0.05
<0.2
<1
0.87

±0.40
±0.075
±0.025
±0.054
±0.003
±0.020
±0.040
±0.40
±0.087

pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l
pg/l

ISO 17294-2:2016
ISO 17294-2:2016
ISO 17294-2:2016
ISO 17294-2:2016
IS017294-2:2016
ISO 17294-2:2016
ISO 17294-2:2016
IS017294-2:2016
ISO 17294-2:2016

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven måtosäkerhet år beräknad med täckningsfaktor k ^ 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar
Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.
Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:
■ Ammonium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)
Klorld
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
På grund av nödvändig spädning så är mätosäkerheten för klorld, C! högre än vad som angivits ovan.

(forts.)

Resultat avser endast det Insflnda provet. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

; Kovikshamn 2:20
: GÖTEBORG

Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning
Provets märkning
Telefonnummer

:
:
:
:
:

2019-07-15
0945
11 °C
0707440315

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum

:
:
:
:

2019-07-15
2150
7 °C
2019-07-15

Sulfat
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
Kalcium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
Kalium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 12 mg/l)
Magnesium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 30 mg/l)
Mangan
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.30 mg/l)
■ Natrium
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 100 mg/l)
Hårdhet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 15°dH)
För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.synlab.se, under fliken "Din verksamhet".
Privata brunnar eller brunnsvatten.synlab.se.

Linköping 2019-07-22
Rapporten har granskats och godkants av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 9587 0077 2316 7627
Resultat avser endast det insanda provet. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkant annat, fär rapporten endast återges i sin helhet.
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report issued by Accndiled Laboratory

AnalyCen Göteborg

u

RAPPORT till:

BergendahITorun
Älvsborgsg. 19
414 72 Göteborg

j

Provet ankom:2000-09-06 Analysrapport klar:2000-09-14 Journalnr;MGD00480(W)0 SidaJ (2)

•

Kundnr
Provtyp
Provtagningsdatum
Provtagare/referens
Brunnstyp
Ankomsttemperatur
Analyserna påbörjades
Provets märkning

•

Analysnamn

8650678-240073
Brunnsvatten
2000-09-05
Lars Göran
Borrad brunn
12,2 °C
2000-09-05
Kovikshamn 2.19

__

Resultat

Heterotrofa bakterier, 20® C, 2 dygn
Koliforma bakterier 35°C

>3000
11
<1

^

1»

Enhet

Metod/lnstr.

ant/ml
ant/IOOmI

SS 028i7i i
,

ant/IOOmI

Ort
_

SS 028167-2

G

slv^ioi

G
^

Grumlighet storlek
Lukt styrka vid 20"C

Ingen
Ingen

Färgtal
Kemisk syrel«b™knin9.COD-Mii

28

rngfl

o

ÅLmtet

61

mgHCOM

=

28
0.9
22
24
13
0.05
<002
0 02
0.02
0.006
0.14
0.1
19
18

l"S/m
CIH
mg8
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
'Tig/I

KondukMet
Hardhellotal
Kalcium Ca
Magnesium Mg
jarnFe
Mangan Mn
Koppar Cu
Ammonium-nitrogen
Nitrat-nitrogen
Nitnt-nitfogen
Fosfatfosfor
Fluond
Klorid
Sulfat

SS«12S-t

o
G
i.
L

icp-aes
'CP-aes
icp-aes
traacs
traacs
traacs
traacs

l
l
l

G
G
G
g

'C
'C

G
G
G

Mikrobiologisk bedömning:
Tjänligt med anmärkning
pga att antalet heterotrofa bakterier (2 dygns inkubering) ar hogt (halsomassig (
anmärkning).
Förekomsten av heterotrofa bakterier kan tyda på att vattentakten påverkats av
ytvatten.
Bedömning enl SLV FS 1993:35
Kemisk bedömning:
acKr«dit«rdd analyä
6 « RöSuItM b«rAknM utrfrAn kunduppgrft
Mn^ratarna Ar syraupp^ulna anitgi SS028150-2
Laboraiortun aduadilarat av Slyreisan kx acArediiaring ocn latmisk korttroH (5WE0AC) tnbgi »vtnsk lag VarKsanAiatcn vm) da $v«naka ackraCiterada laboraiooama uppfyflar kr*<^ * $S-EN 45
(1969) SS^N 4500211969)och iSO/lECGiHde25(1990 E)
Oarv^a rippon fAr ar^dasi Aierga« > iin naihai om ir^te S^OAC och utfardanda ladoraiorrum i fdrvAg skriTUigac gotftarrt annal
Mäioöfonecknmg mad maiosaKarrxH kan erhAHas frän ArtalyCan
Poiiadfais
Telefon
Telefax
Postadress
Telefon
Teletax
(!•) 0510-887 00
0510-66438
AnatyCenl^ordrc AB. Box 9024, 291 09 KlttSTlANSTAD 00 0*4-2« 11 00
0*4 24 58 75
AnaJrCen^difAB. Box 11404 404 29 GOTEBOPG
(G) 031 61 37 40
03M50512
AnalyCen Nordtc AB. Box 407 751 06 UPPSALA
(U) 016-686069
OlBöBöC’'^
(VI
ityr.i..n.

uftoo,r>9 v« m SE5S6065795801

02M2 71 88

021-12 71 32

Am.lyC.n ... AB, Bo. 38155, 10064 STOOCBCX.M

(S)

0B.7203I10

(»'.VÄV
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AnalyCan Götaborg

Provet ankom 2000-09-05 AnalysrappofI klar.2000-09-14 Joutnalnr MGD004800-00 Sida 2 (2)

Tjänligt med anmärkning
pga fargtalet (e)
p g a jamhalten (e. t)
pga nitntkvave (t)
Jamhalten kan medföra utfallningar, missfargning och smak Risk för skador på
textilier vid tvatt och igensatta ledningar I vissa vatten kan olagenheter uppsté vid
både lagre och högre halter ön 0.5 mg/l
Nitntkvave kan indikera piverkan från förorening, men kan också bildas genom
oxidation av ammonium Nitnt kan aven finnas naturligt i brunnar vid syrebnst i
vattnet
Fluoridhalten understiger för kariesforebyggande verkan gynnsamt värde
Bedömning enl SLV FS 1993 35
ANMARKNINGAR h=halsomassig, e=estetisk, t=teknisk

A

^

/
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Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kungälv Sjöhäla 1 ;67, Sjöh
: GÖTEBORG

Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: -

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Laboratorieaktivitet startad

Provets märkning
Telefonnummer

: Sjöhäla 560, Sjöhäla 1:67 före filter, rävatten
: -♦-46 70 334 01 87

: 2021-03-25
: 2210
: 6 °C
:

Analysresultat
Metodbeteckning

Analys/Undersökning av

SS-EN ISO 7027-1:2016
SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SLV 1990-01-01 Met.1 mod
SS-EN ISO 7887:2012c mod
SS-EN 27888-1
SS-EN ISO 10523:2012
SS-EN ISO 9963-2, utg 1
fdSS028118-1
ISO 15923-1:2013 B
Beräknad
SS-EN ISO 10304-1:2009
Beräknad
ISO 15923-1:2013 D
Beräknad
ISO 15923-1:2013 F
beräknad
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 10304-1:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009
SS-EN ISO 11885:2009

Turbiditet FNU
Lukt
Lukt, art
Färg
Konduktivitet 25°C
pH vid 20°C
Alkalinitet, HC03
Kemisk syreförbrukn.COD-Mn
Ammoniumkväve, NH4-N
Ammonium, NH4
Nitratkväve, N03-N
Nitrat, N03
Nitritkväve, N02-N
Nitrit, N02
Fosfatfosfor, P04-P
Fosfat, P04
Fluorid, F
Klorid, Cl
Sulfat, S04
Järn, Fe
Kalcium, Ca
Kalium, K
Koppar, Cu
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Natrium, Na

Resuitat
W 28
ingen *
<5
62.5
7.7
230
0.55
0.07
0.09
<0.05
<0.3
<0.001
<0.004
<0.01
<0.04
0.26
61
31
*‘3.3 f
‘ 40
8
0.24
12
0.20
69

Måtosäkerhet
±4.2

±2
±6.25
±0.2
±35
±0.25
± 0.007
±0.01
±0.045
±0.0009
±0.003
±0.005
±0.01
±0.10
±9.2
±4.6
±0.49
±6.0
±1
±0.04
±1.8
±0.03
±10

Angiven mätosdkerhet ér beräknad med täckningsfaktor k » 2. Mätosäkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhéHas från laboratoriet efter begåran.

(forts.)

Resultat avser endast det insAnda provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkånt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Enhet
FNU

mg/l Pt
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kungälv SJöhäla 1:67, Sjöh
: GÖTEBORG

Information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: : -

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Laboratorieaktivitet startad

Provets märkning
Telefonnummer

: Sjöhäia 560, SJöhäia 1 ;67 före filter, råvatten
: -p 46 70 334 01 87

: 202V03-25
: 2210
: 6 “C

Analysresultat
Metodbeteckning

AnalysAJndersOkning av

Resultat

Mätosäkerhet

Enhet

Beräknad

Härdhet tyska grader

8.3

±1.2

°dH

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknäd med täckningsfaktor k ^ 2. Matosäkerheten fOr ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhäUas frän laboratoriet efter begäran.

Kommentar
Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.
Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets räd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen
avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom
eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.
Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:
■ Turbiditet
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 3 FNU)
■ Järn
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.50 mg/l)

Koppar
Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.20 mg/l. Riktvärde otjänligt 2.0 mg/l)
För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, sgs.com/analytics-se, under fliken "Din
verksamhet". Privata brunnar eller brunnsvatten.se.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet säsom det har mottagits. Sävida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast äterges I sin helhet.
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Rapport Nr 21121708
Uppdragsgivare

Persson Anders

Banjogatan 1
42146 Västra Frölunda
Avser__________________________________________________________________________________________________________

Dricksvatten från enskild vattentäkt
Fastighet
Kommun

Dricksvatten för enskild förbrukning

: Kungälv SJöhäia 1:67, Sjöh
: GÖTEBORG

information om prov och provtagning
Provtagningsdatum
Provtagningstidpunkt
Temperatur vid provtagning

: : -

Ankomstdatum
Ankomsttidpunkt
Temperatur vid ankomst
Laboratorieaktivitet startad

Provets märkning
Telefonnummer

: Sjöhäia 560, Sjöhäia 1:67 före filter, råvatten
: -t-46 70 334 01 87

: 2021-03-25
: 2210
; 6 °C

kundporta! @mis.

Linköping 2021-04-16
Rapporten har granskats och godkänts av

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig
Kontrolinr 9174 BOBO 7616 8926
Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn
Matris Egen brunnA^attentäkt

\U i <~r \åt '

*foa'^'*

Provnr

A74831

"r,:::,”"
rsi-MK invr

Kundnr

P**Wi •■W

46693

lan Milsom
Bjömdammsterrassen 35
Lgb 1202
43342 Partille

Analysutlåtande
Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.
- Färg - Tjänligt med anmärkning (e)
Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller bumus. Orsaken till onormala förändringar
bör alltid undersökas.
Fluoridbalten understiger värdet för kariesförebyggande effekt.
Alkaliniteten ligger under 60 mg/l HC03 vilket ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna.

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.
- Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn - Tjänligt med anmärkning (b)
Totalantalet odlingsbara mikroorganismer vid 22°C (3 dygn) var stort (bälsomässig anmärkning), vilket indikerar
förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung. Det böga bakterieantalet kan bero på dålig
omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.
- Koliforma bakterier - Tjänligt med anmärkning (h)
Provet uppvisade växt av koliforma bakterier (bälsomässig anmärkning), vilket kan indikera både fekal ocb annan
förorening som kan innebära hälsorisk. Koliforma bakterier finns i tarmkanalen hos människor och djur men även som
omgivningsbakterie i jord och förorenat vatten. Kan tyda på inläckage av ytvatten.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsöijning (Dnr 3449/2013).
(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

-1-46 (0) 920-255 220 • www.svenskvattenanalys.se • info@svenskvattenanalys.se

n - KS2021/1518-2 Svar på begäran om yttrande gällande Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter i Sjöhåla och Kovikshamn : Bilaga 2. Begäran om tillsyn av vattenförsörjning till Sjöhåla och Kovikshamn i Kungälvs kommun(18504753)

%5?eurofins
\«

^

? 'w u/ - ' tti 11/ - > u/ ui -i

^

f

% Mi i % >£å ^ % \At ^

VATTENÄHALYS

-Si-MT

Luleå

2021-04-14

Provnr

Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt

Provtagningsdatum
Ankomstdatum

2021-03-29 10:00
2021-03-29 20:20

A74831

f«ni\ n<r

Kundnr

Mmi i*ue»

46693

lan Milsom
Bjömdammsterrassen 35
Lgh 1202
43342 Partille

Kemisk analys påbörjad
Mikrob, analys påbörjad

Analysresultat - Kemisk analys
Analys
A74831
Ankomsttemp °C Kem
7
Lukt vid 20° C
Svag
Lukt, art, vid 20°C
obestämd
Turbiditet
0.54
Färg (410 nm)
38
pH
6.8
Temp. pH-mätning
24,2
Alkalinitet
25
Konduktivitet
11
Klorid
18
Sulfat
<1.0
Fluorid
<0.20
COD-Mn
5.2
Ammonium
0.091
Ammoniumkväve (NH4-N)
0.071
Fosfat (P04)
0.055
Fosfatfosfor (P04-P)
0.018
Nitrat (N03)
<0.44
Nitratkväve (N03-N)
<0.10
Nitrit (N02)
<0.0070
Nitrit-nitrogen (N02-N)
<0.0020
N03/50±N02/0,5
<1.0
Totalhårdhet (°dH)
1.5
Natrium Na (end surgjort)
11
Kalium K (end surgjort)
1.3
Kalcium Ca (end surgjort)
8.5
Järn Fe (end surgjort)
0.25
Magnesium Mg (end surgjort)
1.5
Mangan Mn (end surgjort)
0.034
Koppar Cu (end surgjort)
0.094
Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning
Analys
A74831
Ankomsttemp °C Mikro
6
Odlingsb. mikroorg. 22°C
>5000
Koliforma bakterier
326
Escerichia coli (E.coli)
<1

Enhet
°C
st/ml
st/lOOml
st/lOOmI

2021-03-30 07:00:00
2021-03-29 23:17:00

Enhet
°C

Mätosäkerhet

Gränsvärden

Kommentar

FNU
mg Pt/1

±30%
±20%
±0.2

0-3
0-30
6.5 -10.5

Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Tjänligt

mg/l
mS/m
mgA
mg/l
mgA
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°dH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

±10%
±10%
±10%

0 -100
0-100
0-1.3
0-8
0-0.50

Risk för korrosionsangrepp
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt-EJ kariesförebyggande
Tjänligt
Tjänligt

0 - 0.60

Tjänligt

0 - 20

Tjänligt

0-0.1

Tjänligt

±15%
±15%
±15%
±20%
±15%
±20%
±25%

0-15
0-100
0-12
0-100
0 - 0.50
0-30
0 - 0.30
0 - 0.2

Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt
Tjänligt

Gränsvärden

Kommentar

0-1000
0-50
0-1

Tjänligt med anmärkning
Tjänligt med anmärkning
Tjänligt

±20%
±15%
±15%
±30%
±30%
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Fastighetsbeteckning/märkning Kovikshamn 7:1
Objekttyp Grävd brunn
Matris Egen brunn/vattentäkt
Provtagningsdatum
Ankomstdatum

2021-03-29 10:00
2021-03-29 20:20

Kemisk analys påbörjad
Mikrob, analys påbörjad
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Christina Gunnesby och Lars Davidsson
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10/13/2021

Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser (Dnr
KS2020/2052-7)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått Länsstyrelsens medgivande att avsluta äldre avkastningsstiftelser
genom att förbruka (avsluta) dess tillgångar i enlighet med respektive stadgar. Denna så
kallade permutation sker med stöd av Stiftelselagen och efter Länsstyrelsens medgivande.
Juridisk bedömning
En ändring av stadgarna i en stiftelse sker genom så kallad permutation. Ändamålet i
stadgarna får endast ändras på grund av att stiftarens avsikter genom ändrade förhållanden
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 förvaltaren 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
Många av de avkastningsstiftelser som förvaltas av Kungälvs kommun stiftades för cirka 100
år sedan. Många saknar utdelningsbara tillgångar.
Kommunstyrelsen har fattat beslut att avsluta stiftelsen Fiskeredskapsfonden och uppdra till
kommundirektören (förvaltningen) att eftersöka destinatär som verkar inom ram för
stiftelsens ändamål. (KS 2021-03-21, § 62).
Kommunstyrelsen har fattat beslut att, under förutsättning av Länsstyrelsens medgivande,
avsluta de fyra stiftelserna rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökande
färskvattentillgångar i Marstrand, rådman Otto Svenssons representationsfond, rådman Otto
Svenssons egnahemsfond och Marstrands hjälpfond (KS 2021-05-26, §159)
Länsstyrelsen har genom beslut 2021-07-20 medgivit att kommunstyrelsen får förbruka
tillgångarna i de tre förstnämnda stiftelserna genom utdelning i enlighet med respektive
stiftelses ändamål samt att kommunstyrelsen får förbruka tillgångarna i Marstrands
hjälpfond genom utdelning till Sjöräddningssällskapet.

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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Verksamhetens bedömning
Respektive stiftelses tillgångar anges enligt september 2021.
Fiskeredskapsfonden
 Tillgångar: 22 173 kronor
 Förvaltningen har eftersökt destinatär som driver ungdomsverksamhet.
 Föreningen Sportfiskarna (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund), 802004-4288,
(se bifogad ansökan) ansöker om medel för inköp av fiskeredskap så att Kungälvs
skolbarn får tillgång till utrustning för att pröva på att fiska. Fiskeaktiviteter för barn
och ungdomar i Kungälvs kommun anordnas varje år, bland annat i samband med
Västerhavsveckan och i olika skolprojekt kring invasiva arter tillsammans med 8fjordar.
 Förvaltningen föreslår att stiftelsens tillgångar delas ut till Föreningen Sportfiskarna
(Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund)
Rådman Otto Svenssons representationsfond
 Tillgångar: 29 665 kronor
 Enligt stiftelsens stadgar bör avkastningen användas till ett enkelt årligt samkväm för
stadens styrelser.
 Förvaltningen föreslår att stiftelsens tillgångar delas ut till ungdomsfullmäktige för
att uppmuntra ungdomars engagemang i politiska frågor, framförallt inför
nästkommande val.
Rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökande färskvattentillgångar i Marstrand
 Tillgångar: 29 438 kronor
 Enligt stiftelsens stadgar ska utdelning användas till anläggande, underhåll och
förbättring av brunnar samt reservoarer för färskvatten.
 Då Marstrand sedan länge ingår i Kungälvs kommun föreslår förvaltningen att
stiftelsens tillgångar delas ut till VA-kollektivet i Kungälvs kommun.
Rådman Otto Svenssons egnahemsfond
 Tillgångar: 103 240 kronor
 Stiftelsens stadgar medger att stiftelsens tillgångar används till förmån för ”gagneliga
ändamål” för Marstrands samhälle vilka inte ska bekostas av skattemedel.
 Sällskapet S.t Erik i Marstrand, 753300-1827, (se bifogad ansökan) ansöker om
105 000 kronor för följande insatser:
o Att återställa stigar där underhållet är eftersatt. Gjutningar har gått sönder
och trappor på delar av ön behöver lagas.
o Att färdigställa ”Howards End”, som är en näckrosdamm på västsidan,
genom att tillverka en trappa så att det ges möjligheter att gå ut på ön i
dammen och över till de vackra bänkarna där man kan sitta och njuta.
o Att iordningställa stigen från St:Eriks Park till Sotardammen. Föreningen har
rensat dammen och återställt den till ursprungligt skick. Tyvärr är stigen dit i
dåligt skick och inte underhållen.
 Efter avstämning med presidiet för styrelsen i Rådman Otto Svenssons
egnahemsfond föreslår förvaltningen att stiftelsens tillgångar delas ut till Sällskapet
S.t Erik i Marstrand.
Marstrands Hjälpfond
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Tillgångar: 82 456 kronor
Enligt kommunstyrelsens beslut (KS 2021-05-26, § 159) ska stiftelsens tillgångar, efter
Länsstyrelsens medgivande, delas ut till Sjöräddningssällskapet, 857201-7179.

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 destinatärer till del.
Ekonomisk bedömning
Eventuella omkostnader bekostas av respektive stiftelse.
Förslag till beslut
1. Avsluta stiftelsen Fiskeredskapsfonden genom utdelning av 22 173 kronor till
Sportfiskarna (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund)
2. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons fond för beredande av ökade
färskvattentillgångar i Marstrand genom utdelning av 29 438 kronor till
Kungälvs kommuns VA-kollektiv
3. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons representationsfond genom utdelning
av 29 665 kronor till Kungälvs kommuns ungdomsfullmäktige
4. Avsluta stiftelsen rådman Otto Svenssons egnahemsfond genom utdelning av
103 240 kronor till Sällskapet S.t Erik i Marstrand
5. Avsluta stiftelsen Marstrands Hjälpfond genom utdelning av 82 456 kronor till
Sjöräddningssällskapet.
6. Uppdrag ges till kommundirektören (förvaltningen) att dela ut stiftelsetillgångar
enligt beslutspunkter 1 – 5 och därigenom avsluta respektive avkastningsstiftelse.
7. Uppdrag ges till kommundirektören (förvaltningen) att upprätta
slutredovisning för avslutade avkastningsstiftelser.

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Pia Jakobsson
ekonomichef
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Expedieras till:

För kännedom till:
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Till Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun
442 81KUNGÄLV

Sällskapet St. Erik ansöker om bidrag för insatser på Marstrandsön som ej finansieras
av skattemedel.

Föreningens ändamål är att i mån av behov, på den ej stadsplanerade delen av Marstrandsön, vårda vägar,

parker och planteringar samt att i allmänhet verka för den allmänna trevnaden på ön.
Föreningen har ca 200 medlemmar. (Bif. Verksamhetsberättelse och Stadgar)

Styrelsen i vår förening har identifierat några viktiga insatser som behöver åtgärdas ganska omgående. Syfte
är att göra stigar mer säkra, vackra och tillgängliga och att de ursprungliga stigarna underhålls.
Föreningen söker medel för följande insatser:
1.
2.
3.
4.
5.

Vi har för avsikt att återställa en antal stigar där underhållet är eftersatt. Det är gjutningar som gått
sönder och trappor på delar av ön som behöver lagas.
Vi vill färdigställa Howards End, som är en näckrosdamm på västersidan, genom att tillverka en
trappa så att det ges möjligheter att gå ut på ”ön” i dammen och över till de vackra bänkarna där man
kan sitta och njuta.
Iordningställa stigen från St:Eriks Park till Sotardammen. Dammen har föreningen rensat och
återställt till ursprungligt skick. Tyvärr är stigen dit i dåligt skick och inte underhållen.

Sällskapet St:Erik ansöker om 105 000 kronor, eller mesta möjliga, för ovanstående insatser.
Om ni beviljar medel till föreningen att göra dessa insatser är vårt bg. nr. 268-1591

Henning von Beetzen, ordförande
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Styrelsen medlemmar:
Henning von Beetzen, ordförande
Anette Lagerberg, skattmästare
Berit Lyberg, sekreterare
Meta Grundén, suppleant
Revisorer:
Pål Rangard, revisor
Tomas Edman, revisorssuppleant
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Sällskapet S:t Erik
ÅRSREDOVISNING 2020

Balansräkning (kronor)

2020‐12‐31

2019‐12‐31

Tillgångar
1910

kassa

0

0

1920

bank 9 924 167 501‐7

96 656

96 990

1930

bank 9 74 405 483‐4

0

40 792

1940

bank 9 913 406 682‐9

0

63 100

96 656

200 882

Skulder och Eget kapital

2091

balanserad vinst

200 882

123 479

2099

redovisat resultat

‐104 226

77 403

96 656

200 882

2020‐01‐01 ‐

2019‐01‐01 ‐

2020‐12‐31

2019‐12‐31

Medlemsintäkter

13 500

11 323

Övriga intäkter

0

72 360

13 500

83 683

Resultaträkning (kronor)
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Rörelsekostnad

‐116 823

‐5 380

Ränteintäkt bank

0

0

Övriga finansiella kostnader

‐903

‐900

‐117 726

‐6 280

‐104 226

77 403

Resultat
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Verksamhetsberättelse för tiden
2020-01-01— 2020-12-31
Föreningens ändamål är att i mån av behov, på den ej stadsplanerade delen av Marstrandsön vårda
vägar, parker och planteringar samt att i allmänhet verka för den allmänna trevnaden på ön.
Föreningen har för närvarande 170 betalande medlemmar
Styrelse under verksamhetsåret har varit;
Ordinarie ledamöter
Henning von Beetzen, ordförande
Anette Lagerberg, skattmästare
Berit Lyberg, sekreterare
Suppleanter
Roland Almqvist
Meta Grundén
Revisor har under verksamhetsåret varit;
Ordinarie revisor
Pål Rangaard
Revisorssuppleant
Tomas Edman
Valberedning har under verksamhetsåret varit
Jörgen Sundén, sammankallande
Claes Falk
Inger Berner
Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-08-04
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.
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Väsentliga händelser under 2020
På grund av Pandemin under 2020 har Sällskapet inte kunnat genomföra alla tänkta aktiviteter.
Styrelsemöten har skett utomhus eller Per Capsulam.
Efter samråd med Räddningstjänsten beslutade Styrelsen att inte genomföra en påskbrasa. Påskbrasan
är ett uppskattat inslag på Marstrand och mycket välbesökt.
Samrådsmöte med Västkuststiften, Lars Jacobsson har skett angående bl.a vad gällande
skyltning av stigar och önskad upprustning av yttre stigar. Sällskapet har guidat, Katarina Larsson på
Västkuststiftelsen, för markering var reparationer och åtgärder behöver genomföras. Samtidigt hade vi
tillfälle att diskutera var skyltarna ska stå. Det blir låga träskyltar som kommer att sättas upp.
Styrelsen anordnade i mars en arbetsdag i St. Eriks Park. Vi lyckade få ihop en positiv och arbetsam
grupp av medlemmar. Parken rensades och räfsades och förbereddes för att klippning senare under
våren skulle kunna genomföras. Vi markerade även vilka buskar och småträd som skulle vara kvar.
Samtidigt skedde ytterligare en upprensning av Näckrosdammen. Mycket sly, döda träd och stockar
togs också bort i området. Johan Grunden stod som vanligt för grillad korv och kaffe med kaka till alla
medlemmar som var med och arbetade.
15 st fågelholkar sattes upp i parken samt en parkbänk satte på plats i Offerlunden.
Sällskapet har under våren och sommaren ombesörjt vattning av de nya träden. Kommunen gick med
på att ta kostnaden av detta.
Klippning av gräset i St. Eriks park genomfördes under våren
Sällskapet ombesörjde tvättning och omförgyllning av 2 st. minnesstenar i St:Eriks Park.
Efter åtskilliga promenader och diskussioner så genomförde Fastighetsverket en upprustning av stigen
mot söder som blev väldigt fin.
För att ytterligare motverka spridning av Parkslide i St:Eriks Park klipptes alla fröställning bort som
lyckats ta sig fram trots presenning. 200 kg salt fraktades till parken och ströddes ut på de aktiva
ställena runt presenningen.
På grund av Pandemin ställdes planerad invigning av St. Eriks Park in.

28 Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser - KS2020/2052-7 Ansökan om permutation för förvaltade avkastningsstiftelser : Ansökan om medel till Stift Rådman Otto Svenssons Egnahemsfond från Sällskapet St Erik

Sällskapets ekonomi
Till föreningsstämmans förfogande står sammanlagt

96 656 kr

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs per den 2020-12-31

96 656 kr

Beträffande Sällskapets resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning.
Marstrand 4 augusti 2021

Henning von Beetzen

Anette Lagerberg

Berit Lyberg
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Verksamhetsplan 2021
Föreningens ändamål är att i mån av behov, på den ej stadsplanerade delen av Marstrandsön, vårda
vägar, parker och planteringar samt att i allmänhet verka för den allmänna trevnaden på ön.
Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan
-

Uppföljning av arbetet i S:t Eriks Park
Fortsatt arbete för att årligen hålla påskfyr på Marstrandsön
Fortsatt arbete med att hålla Howards End , Näckrosdammen och ”Sotardammen” i gott
skick
Styrelsen har för avsikt att färdigställa trappan i Howards End. Entreprenör vidtalad!
Ytterligare rensning av Sotardammen samt ev. av diket mot St. Eriks vik.
Fortsatt arbete med att värva medlemmar till Sällskapet.Styrelsens vision är att uppnå 300
medlemmar.
Toaletten vid nakenbaden eller Skallens Fyr, yttre stigen. Eventuellt i samarbete med
Västkuststiftelsen
Återinvigning av St. Eriks park
Arbeta för en restaurering av stigen på sydsidan i samarbete med Västkuststiftelsen
Söka fonder för speciella ändamål som ej är statligt eller kommunalt finansierat
Fler bänkar. Fråga medlemmar om förslag på placering.
Ta fram en skylt och sätta på önskebrunnen om Stiftelsen och där ange Swish och bg.nr. i
syfte att få fler medlemmar
Att under 2021 genomföra två arbetsdagar.
Försöka få fram ett avtal med kommunen om klippning av Parken, Stigen Howards End
samt Smugglaregatan
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Införande av digital signering av dokument (Dnr KS2021/1625-1)
Sammanfattning
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned
handläggnings-tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och
effektiviseras genom att skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och
nämndsekreterare att signera protokoll digitalt via mobil, iPad eller dator.
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid,
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel.
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ,
stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs
kommun har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via
produkten Adobe Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt
bidrar till kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god
kontroll på processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera
skyddsåtgärder för att minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning.
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens
krav möts.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe
Acrobat lyfts till kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med beslut
KS§157/2021, med två förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner införande av digital signering av protokoll för
nämnder, utskott och beredningar genom använda befintlig funktionalitet i
Adobe Acrobat.
2. Nämnder som hanterar information med sekretess undantas den digitala
signeringen och hanteras som tidigare med manuell signatur.
3. Beslutet gäller från och med 2021-10-20.
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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4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Juridisk bedömning
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.
Är digital signering förenlig med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen?
De protokoll som enligt förslaget ska signeras digitalt kommer inte att innehålla sådana
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Det blir därför inte fråga om röjande av sekretessbelagd uppgift genom att Adobe har
möjlighet att komma åt signerade protokoll.
Dataskyddsförordningen och tredjelandsöverföring av personuppgifter
Det är i dataskyddsförordningen och praxis reglerat hur tredjelandsöverföringar av
personuppgifter får gå till. Generellt är det problematiskt för en personuppgiftsansvarig att
använda sig av leverantörer som direkt, eller indirekt genom underbiträden, för över
personuppgifter till ett tredjeland. Genom praxis från EU-domstolen (den så kallade Schrems
II-domen1) har domstolen beskrivit under vilka förutsättningar det är möjligt att överföra
personuppgifter till ett tredjeland, utan att det strider mot dataskyddsförordningen.
Ett sätt som gör det lagligt möjligt är att den personuppgiftsansvariges biträden och
underbiträden beskrivs vara genom användandet av så kallade standardavtalsklausuler, dvs.
de standardiserade villkor som EU-kommissionen tagit fram för att avgöra om
personuppgifter hanteras på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen.
Möjligheten för den personuppgiftsansvarige att kunna använda sig av
standardavtalsklausulerna som en rättslig grund för tredjelandsöverföring är dock beroende
av skyddsnivån i mottagarlandet. Standardavtalsklausulerna är enbart bindande för
avtalsparterna och inte för myndigheter i det tredje landet, vilket kan innebära att
standardavtalsklausulerna inte ensamma är tillräckliga om mottagarlandet inte anses
tillförsäkra en likvärdig skyddsnivå. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att
kontrollera huruvida lagstiftningen i mottagarlandet säkerställer ett lämpligt skydd.
Sammanfattningsvis är en tredjelandsöverföring av personuppgifter laglig under vissa
förutsättningar, bl.a. att det är de senast antagna standardavtalsklausulerna som används för
att skydda uppgifterna.
Den personuppgiftsansvarige, dvs. respektive nämnd, behöver dock ta ställning till hur
lagstiftningen ser ut i det mottagande landet och om den säkerställer ett, enligt
dataskyddsförordningen, lämpligt skydd för personuppgifterna.
Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här avseendet.
Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att avgöra men det
bedöms vara osannolikt.

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/schremsii-domen-overforingar-till-tredje-land/
1
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Det saknas dock närmare vägledning från svenska myndigheter och på EU-nivå i vilka fall
det är möjligt att genomföra tredjelandsöverföringar specifikt till USA. Förutsättningarna för
respektive personuppgiftsansvarig nämnd inom Kungälvs kommun att ta ställning till och
bedöma skyddet amerikansk lagstiftning ger är, precis som för samtliga kommuner i Sverige,
mycket små.
Bakgrund
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned
handläggnings-tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och
effektiviseras genom att skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och
nämndsekreterare att signera protokoll digitalt via mobil, iPad eller dator.
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen. Motionären efterfrågar möjlighet att signera dokument
digitalt och att kommunen införskaffar stöd för att kunna göra det.
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens
krav möts. Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här
avseendet. Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att
avgöra men det bedöms vara osannolikt.
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att tredjelandsöverföringar
till USA med stöd av standardavtalsklausulerna ej bör genomföras i avvaktan på att rättsläget
klarnar. Kommunstyrelsen beslutade även att nytillkommande tredjelandsöverföringar med
stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i
varje enskilt läge.
Verksamhetens bedömning
Digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla roller involverade
i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva på ett protokoll,
kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade. Digital Signering via Adobe är
en generell implementation för signering och fungerar för alla typer av dokument. Parallellt
pågår implementation av en e-tjänsteplattform där digitala signaturer också kommer att
finnas som en del i beställning av tjänster från medborgare.
I samband med upphandling av plattform för bygglov och e-tjänsteplattform har flera olika
produkter och plattformar studerats för hur de kan bidra till digitaliseringen inom
kommunen.
Kungälvs kommun använder sedan flera år tillbaka globala produkter, från Microsoft,
Google, Facebook, Apple och Adobe, i sin verksamhet. Detta medför med automatik vissa
avsteg från dataskyddsförordningen då användarkonton och e-postadresser blir tillgängliga
för Adobes globala support- och förvaltningsorganisation som finns på flera platser i
världen, bland annat i Indien.
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Digital signering skapar inga nya problem i detta avseende utan är bara ett sätt att använda
befintlig funktionalitet i produkten från Adobe mer effektivt.
En implementering skulle innebära att nämndsekreteraren för respektive nämnd ansvarar
för att beslutade skyddsåtgärder efterlevs. I arbetet har nämnder som hanterar information
med sekretess, alltså sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden, inte
omfattats. Om ett ärende till kommunstyrelsen skulle vara sekretessbelagt skulle detta då
lyftas ur protokollet och hanteras som tidigare, med manuell signatur. Nämndsekreteraren
säkerställer då att detta görs och hanterar den manuella processen.
Nämndsekreterare och systemförvaltare har provkört digital signering i för Samhälle och
Utveckling. Lösningen är smidig och intuitiv och kräver minimalt med handledning och
utbildning. Kungälvs kommuns systemförvaltare, jurister och dataskyddsombud har
analyserat situationen och förberett flera skyddsåtgärder för att begränsa och eliminera
risken för spridning av personuppgifter till tredje land.
Baserat på ovanstående, den effektiviteten och säkra hanteringen som Adobe möjliggör är
rekommendationen att digital signering ska genomföras för alla nämnder, utskott och
beredningar (utan dem med sekretess) från 20 oktober 2021. Ärendet lyfts till
kommunstyrelsen, inom ramen för motionssvar, i enlighet med beslut KS§157/2021, från
den 26 maj 2021.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är kopplat till kommunstyrelsens resultatmål avseende att kommunens
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner. Detta så digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla
roller involverade i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva
på ett protokoll, kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den digitalisering som pågår inom Kungälvs kommun syftar till att kapa ledtider, öka
tillgängligheten till kommunens tjänster och att effektivisera processerna. Digital Signering
av protokoll är ett första steg i att kapa ledtider för signeringen och att minska onödigt
resande. Signaturen görs på befintlig utrustning (mobil, iPad, Dator) och kräver inga
investeringar i ny teknik, det handlar i stället om att använda befintlig teknik på ett smartare
sätt. Signatur med vanlig penna kräver fysisk närvaro, bokning av lokaler i Stadshuset och
logistik för att få första sidan signerad och initialer på samtliga följande sidor. Allt detta kan
med föreslagen lösning göras smidigt direkt på en smartphone och kräver varken resor eller
fysisk närvaro. Förslaget kan därmed också anses bidra till Agenda 2030; 11 Hållbara städer
och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Digital signering ligger i linje med kommunens Digitaliseringsprogram. I syftet för
Digitaliseringsprogrammet står att det skall öka effektiviteten och förbättra kvalitén inom
välfärden genom smartare tjänster och nya arbetssätt.
Förslaget att införa digital signering via Adobe Acrobat följer riktlinjer som har fastslagits i
den Administrativa handboken (KS2020/0942-4) och ger kommunens nämndsekreterare
ansvaret för att digital signering blir en naturlig del i processen för hantering av protokoll,
uppläsning till Public 360 och att föreslagna skyddsåtgärder följs.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Initialt påverkas enbart anställd personal och politiker av digital signatur. När digital
signatur kan införas på bredare front innebär det också att medborgare berörs av
förändringen, t ex vid ansökan om någon kommunal tjänst.
Lösningen har provkörts med politiker som senare ska använda lösningen, de instruktioner
som ordföranden och justeringsman får via e-mail är enkla att förstå och extra utbildning
har inte behövts. Bedömningen är att digital signering är så självinstruerande att det inte
kommer påverka användarna olika, alla antas kunna följa instruktionen. Nämndsekreteraren
har också möjlighet att lägga till förklarande text och instruktioner om hen skulle bedöma
det som nödvändigt i någon situation.
Nämndsekreterarna är de som påverkas mest av Digital Signering då det är de som
preparerar protokollen med Signatur och Initialer samt skickar ut det för signering via
Adobes Sign. En nämndsekreterare har fått individuell genomgång av systemet och därefter
haft workshops med övriga nämndsekreterare (train the trainer) och gått igenom alla steg i
processen. Administration för att hantera protokollen minskar vilket är en fördel, utskrift,
kopiering och scanning behövs inte i samma utsträckning som tidigare. Några tillkommande
administrativa steg tillkommer, t ex temporär lagring av dokument innan de överförs till
Public 360 och till behörighetsstyrd arbetsyta i Sharepoint. Det krävs inte nya telefoner,
iPads eller datorer för att införa digital signering då den kan utföras på befintliga enheter
(Windows 10, Apple iOS för iPad och iPhone och Android).

Ekonomisk bedömning
Förslaget att införa digital signering av protokoll är redan finansierat genom att Kungälvs
Kommun redan betalar årslicenser för Adobe Acrobat för de användare som behöver
använda systemet. Inga tillkommande kostnader finns för att införa digital signering av
protokoll via Adobe Acrobat. I och med denna bedömning har förslaget inte skickats till
ekonomichef för ekonomisk bedömning och förslaget ryms alltså inom befintlig budgetram.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner införande av digital signering av protokoll för
nämnder, utskott och beredningar genom använda befintlig funktionalitet i
Adobe Acrobat.
2. Nämnder som hanterar information med sekretess undantas den digitala
signeringen och hanteras som tidigare med manuell signatur.
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3. Beslutet gäller från och med 2021-10-20.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för
elektronisk justering-signering (Dnr KS2021/0430-3)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid,
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel.
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned
handläggnings-tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och
effektiviseras genom att skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och
nämndsekreterare att signera protokoll digitalt via mobil, iPad eller dator.
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ,
stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs
kommun har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via
produkten Adobe Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt
bidrar till kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god
kontroll på processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera
skyddsåtgärder för att minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning.
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens
krav möts.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe
Acrobat (dnr KS2021/1625) lyfts till kommunstyrelsen den 20 oktober 2021, i enlighet med
beslut KS§157/2021.
Förvaltningen förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

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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Juridisk bedömning
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.
Är digital signering förenlig med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen?
De protokoll som enligt förslaget ska signeras digitalt kommer inte att innehålla sådana
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Det blir därför inte fråga om röjande av sekretessbelagd uppgift genom att Adobe har
möjlighet att komma åt signerade protokoll.
Dataskyddsförordningen och tredjelandsöverföring av personuppgifter
Det är i dataskyddsförordningen och praxis reglerat hur tredjelandsöverföringar av
personuppgifter får gå till. Generellt är det problematiskt för en personuppgiftsansvarig att
använda sig av leverantörer som direkt, eller indirekt genom underbiträden, för över
personuppgifter till ett tredjeland. Genom praxis från EU-domstolen (den så kallade Schrems
II-domen1) har domstolen beskrivit under vilka förutsättningar det är möjligt att överföra
personuppgifter till ett tredjeland, utan att det strider mot dataskyddsförordningen.
Ett sätt som gör det lagligt möjligt är att den personuppgiftsansvariges biträden och
underbiträden beskrivs vara genom användandet av så kallade standardavtalsklausuler, dvs.
de standardiserade villkor som EU-kommissionen tagit fram för att avgöra om
personuppgifter hanteras på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen.
Möjligheten för den personuppgiftsansvarige att kunna använda sig av
standardavtalsklausulerna som en rättslig grund för tredjelandsöverföring är dock beroende
av skyddsnivån i mottagarlandet. Standardavtalsklausulerna är enbart bindande för
avtalsparterna och inte för myndigheter i det tredje landet, vilket kan innebära att
standardavtalsklausulerna inte ensamma är tillräckliga om mottagarlandet inte anses
tillförsäkra en likvärdig skyddsnivå. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att
kontrollera huruvida lagstiftningen i mottagarlandet säkerställer ett lämpligt skydd.
Sammanfattningsvis är en tredjelandsöverföring av personuppgifter laglig under vissa
förutsättningar, bl.a. att det är de senast antagna standardavtalsklausulerna som används för
att skydda uppgifterna.
Den personuppgiftsansvarige, dvs. respektive nämnd, behöver dock ta ställning till hur
lagstiftningen ser ut i det mottagande landet och om den säkerställer ett, enligt
dataskyddsförordningen, lämpligt skydd för personuppgifterna.
Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här avseendet.
Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att avgöra men det
bedöms vara osannolikt.

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/schremsii-domen-overforingar-till-tredje-land/
1
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Det saknas dock närmare vägledning från svenska myndigheter och på EU-nivå i vilka fall
det är möjligt att genomföra tredjelandsöverföringar specifikt till USA. Förutsättningarna för
respektive personuppgiftsansvarig nämnd inom Kungälvs kommun att ta ställning till och
bedöma skyddet amerikansk lagstiftning ger är, precis som för samtliga kommuner i Sverige,
mycket små.
Bakgrund
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen
remitterades till kommunstyrelsen. Motionären efterfrågar möjlighet att signera dokument
digitalt och att kommunen införskaffar stöd för att kunna göra det.
Motionen föreslår följande förslag till beslut:
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Kungälvs
kommun att införa digital justering av protokoll.
- Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Kungälvs kommun.
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens
krav möts. Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här
avseendet. Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att
avgöra men det bedöms vara osannolikt.
Vidare beslutade kommunstyrelsen den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att tredjelandsöverföringar
till USA med stöd av standardavtalsklausulerna ej bör genomföras i avvaktan på att rättsläget
klarnar. Kommunstyrelsen beslutade även att nytillkommande tredjelandsöverföringar med
stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i
varje enskilt läge.
Verksamhetens bedömning
Digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla roller involverade
i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva på ett protokoll,
kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade. Digital Signering via Adobe är
en generell implementation för signering och fungerar för alla typer av dokument. Parallellt
pågår implementation av en e-tjänsteplattform där digitala signaturer också kommer att
finnas som en del i beställning av tjänster från medborgare.
I samband med upphandling av plattform för bygglov och e-tjänsteplattform har flera olika
produkter och plattformar studerats för hur de kan bidra till digitaliseringen inom
kommunen.
Kungälvs kommun använder sedan flera år tillbaka globala produkter, från Microsoft,
Google, Facebook, Apple och Adobe, i sin verksamhet. Detta medför med automatik vissa
avsteg från dataskyddsförordningen då användarkonton och e-postadresser blir tillgängliga
för den globala leverantörens support- och förvaltningsorganisation.
Digital signering skapar inga nya problem i detta avseende utan är bara ett sätt att använda
befintlig funktionalitet i produkten från Adobe mer effektivt.
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En implementering skulle innebära att nämndsekreteraren för respektive nämnd ansvarar
för att beslutade skyddsåtgärder efterlevs. I arbetet har nämnder som hanterar information
med sekretess, alltså sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden, inte
omfattats. Om ett ärende till kommunstyrelsen skulle vara sekretessbelagt skulle detta då
lyftas ur protokollet och hanteras som tidigare, med manuell signatur. Nämndsekreteraren
säkerställer då att detta görs och hanterar den manuella processen.
Nämndsekreterare och systemförvaltare har provkört digital signering i för Samhälle och
Utveckling. Lösningen är smidig och intuitiv och kräver minimalt med handledning och
utbildning. Kungälvs kommuns systemförvaltare, jurister och dataskyddsombud har
analyserat situationen och förberett flera skyddsåtgärder för att begränsa och eliminera
risken för spridning av personuppgifter till tredje land.
Baserat på ovanstående, den effektiviteten och säkra hanteringen som Adobe möjliggör är
rekommendationen att digital signering ska genomföras för alla nämnder, utskott och
beredningar (utan dem med sekretess) från 20 oktober 2021. Ärendet (dnr KS2021/1625)
lyfts till kommunstyrelsen för beslut den 20 oktober 2021.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är kopplat till kommunstyrelsens resultatmål avseende att kommunens
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner. Detta så digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla
roller involverade i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva
på ett protokoll, kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den digitalisering som pågår inom Kungälvs kommun syftar till att kapa ledtider, öka
tillgängligheten till kommunens tjänster och att effektivisera processerna. Digital Signering
av protokoll är ett första steg i att kapa ledtider för signeringen och att minska onödigt
resande. Signaturen görs på befintlig utrustning (mobil, iPad, Dator) och kräver inga
investeringar i ny teknik, det handlar i stället om att använda befintlig teknik på ett smartare
sätt. Signatur med vanlig penna kräver fysisk närvaro, bokning av lokaler i Stadshuset och
logistik för att få första sidan signerad och initialer på samtliga följande sidor. Allt detta kan
med föreslagen lösning göras smidigt direkt på en smartphone och kräver varken resor eller
fysisk närvaro. Förslaget kan därmed också anses bidra till Agenda 2030; 11 Hållbara städer
och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Digital signering ligger i linje med kommunens Digitaliseringsprogram. I syftet för
Digitaliseringsprogrammet står att det skall öka effektiviteten och förbättra kvalitén inom
välfärden genom smartare tjänster och nya arbetssätt.
Förslaget att införa digital signering via Adobe Acrobat följer riktlinjer som har fastslagits i
den Administrativa handboken (KS2020/0942-4) och ger kommunens nämndsekreterare
ansvaret för att digital signering blir en naturlig del i processen för hantering av protokoll,
uppläsning till Public 360 och att föreslagna skyddsåtgärder följs.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Initialt påverkas enbart anställd personal och politiker av digital signatur. När digital
signatur kan införas på bredare front innebär det också att medborgare berörs av
förändringen, t ex vid ansökan om någon kommunal tjänst.
Lösningen har provkörts med politiker som senare ska använda lösningen, de instruktioner
som ordföranden och justeringsman får via e-mail är enkla att förstå och extra utbildning
har inte behövts. Bedömningen är att digital signering är så självinstruerande att det inte
kommer påverka användarna olika, alla antas kunna följa instruktionen. Nämndsekreteraren
har också möjlighet att lägga till förklarande text och instruktioner om hen skulle bedöma
det som nödvändigt i någon situation.
Nämndsekreterarna är de som påverkas mest av Digital Signering då det är de som
preparerar protokollen med Signatur och Initialer samt skickar ut det för signering via
Adobes Sign. En nämndsekreterare har fått individuell genomgång av systemet och därefter
haft workshops med övriga nämndsekreterare (train the trainer) och gått igenom alla steg i
processen. Administration för att hantera protokollen minskar vilket är en fördel, utskrift,
kopiering och scanning behövs inte i samma utsträckning som tidigare. Några tillkommande
administrativa steg tillkommer, t ex temporär lagring av dokument innan de överförs till
Public 360 och till behörighetsstyrd arbetsyta i Sharepoint. Det krävs inte nya telefoner,
iPads eller datorer för att införa digital signering då den kan utföras på befintliga enheter
(Windows 10, Apple iOS för iPad och iPhone och Android).
Ekonomisk bedömning
Förslaget att införa digital signering av protokoll är redan finansierat genom att Kungälvs
Kommun redan betalar årslicenser för Adobe Acrobat för de användare som behöver
använda systemet. Inga tillkommande kostnader finns för att införa digital signering av
protokoll via Adobe Acrobat. I och med denna bedömning har förslaget inte skickats till
ekonomichef för ekonomisk bedömning och förslaget ryms alltså inom befintlig budgetram.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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§ 42/2021

Motion från Morgan Carlsson (SD) om att anskaffa IT stöd för elektronisk
justering-signering (Dnr KS2021/0430)
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om att anskaffa IT-stöd för elektronisk
justering.
Beslutsunderlag
Motion från Morgan Carlsson (SD) om att anskaffa IT stöd för elektronisk justering-signering
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Kungälv, 2021-03-02

Motion om att anskaffa IT stöd för elektronisk
justering/signering av protokoll.
Under ett politiskt verksamhetsår justeras ett stort antal protokoll, förutom
KF och KS så har vi alla utskott och beredningar liksom myndigheter och
även bolagen, om de sistnämnda inte redan löst detta.
Varje protokoll ska utöver ordförande justeras av en ledamot. Dessa måste
ibland ta ledigt en tid för att justera protokoll och kanske ibland behöva tid
med sekreterare för att få tillgång till protokoll för justering/signering.
Behovet är stort av att modernisera det fysiska behovet av att
justera/signera protokoll.
Nu aktualiseras behovet än mer under den pågående Pandemin som vi
troligen får fortsätta att leva med en lång tid framöver. För att ytterligare
minimera besök i Stadshuset för justering av protokoll bör kommunen
införskaffa ett IT verktyg för att möjliggöra detta. På marknaden finns en
uppsjö av lösningar där ex. Bank-ID är möjliggöraren.
Dessutom är detta ett steg i rätt riktning för att minska resande och därmed
bespara miljön för behovet av att besöka till Stadshuset enkom för att
justera/signera protokoll.

Med stöd av ovan argumentation föreslår Sverigedemokraterna:
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för
Kungälvs kommun att införa digital justering av protokoll.
- Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Kungälvs
kommun.

Kungälv 2021-02-11
Morgan Carlsson för Sverigedemokraterna Kungälv
___________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna Kungälv
Box 2089 44202 Ytterby
Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se
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